
 

 

 إقــــــــرار

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
 األساليب الكميت يف حتسني أداء املؤسساث الصحيت احلكوميت يف قطاع غسةاستخذام دور  "

 "دراست حالت جممع الشفاء الطبي
اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما أقر بأن ما 

ن ىذه الرسالة ككل، أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو بحثي لدى أية  ورد، وا 
 مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.

وأنو ال يجوز النشر إال  ليذه الرسالةفي حقوق النشر  عمياأكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات البحق  أقركما 
 بموافقة رسمية مكتوبة من األكاديمية.
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 شكر وتقدير
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ثم الصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني القائل : ) من مل يشكر الناس مل يشكر 

اهلل ( فإنه يطيب لي أن أتقدم جبزيل شكري وعظيم امتناني إىل كل من ساهم يف 

 :إجناح هذا اجلهد املتواضع وأخص بالذكر

 ل األستاذ الدكتور مسري خالد صايفأستاذي الفاض

الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة وأكرمين بعلمه وتفضل علي جبهده ومنحين 

البناء إلمتام وإجناح هذا  من وقته الشيء الكثري وقدم لي النصح واإلرشاد والتوجيه

 العمل.

شرفوني كما أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان للجنة املناقشة األفاضل الذين 

 ناقشة الدراسة:بقبول م

 املدهون إبراهيمالدكتور حممد 

 د اهللـال فريد عبـور نضـالدكت

على مساعدتي يف التحليل اإلحصائي،  أمين أبو مصطفىوالشكر موصول للزميل 

/ والدكتورمروان أبو سعده كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من الدكتور/ 

تهما السديدة ، واليت كان هلا بالغ األثر يف إثراء واللذان تفضال  مبالحظامعتصم صالح 

 هذه الدراسة .
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هذا العمل املتواضع ممن فاته شكري على كريم فضله ، فجزاهم اهلل مجيعا خري 

 اجلزاء وجعله يف موازين حسناتهم .

 



 ه 

 اتفهرس احملتوي

 الصفحة المحتوى 
 ب اآلية الكريمة
 ج  اإلهــداء
 د  شكر وتقدير

 ه  فهرس المحتويات
 و  فهرس الجداول
 ز  فهرس األشكال
 ح  ملخص الدراسة

 ي  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

0 

 5 : المقـدمـةأوال
 4 : مشكلة الدراسةثانيا
 3 أهداف الدراسة: ثالثا
 2 : أهمية الدراسةرابعا

 2 : فرضيات الدراسةخامسا
 1 : منهجية الدراسةسادسا
 1 : مجتمع الدراسةسابعا
 7 : متغيرات الدراسةثامنا
 7 : حدود الدراسةتاسعا

 الفصل الثاني

 8 الدراسات السابقة

 9 : الدراسات السابقة العربيةأوال
 07 األجنبية: الدراسات السابقة ثانيا  



 و 

 50 : التعقيب على الدراسات السابقةثالثا
 الفصل الثالث

 53 اإلطــار النظــري مناذج األساليب الكمية

 52 املبحث األول مناذج األساليب الكمية
 52 . مدخل عام لبحوث العمليات0
 52 . مفهوم األساليب الكمية5
 51 اماتها. التطور التاريخي لبحوث العمليات ومجاالت استخد4
 58 . أهمية نماذج األساليب الكمية3

 59 نماذج بحوث العمليات
 40 املبحث الثاني نظرية صفوف االنتظار

 40 . نشأة نظرية صفوف االنتظار0
 45 . التطبيقات العامة لنظرية صفوف االنتظار5
 44 . مكونات نظام خطوط االنتظار4
 47 ار. النماذج الرياضية ألنظمة صفوف االنتظ3

 34 املبحث الثالث التنبؤ
 34 . مقدمة0
 34 . تعريف التنبؤ5
 34 . أهمية التنبؤ4
 33 . األفاق الزمنية لعملية التنبؤ3
 33 . مراحل عملية التنبؤ2
 32 . أساليب التنبؤ1

 24 املبحث الرابع حتليل االحندار
 24 . مقدمة0
 24 . أهداف دراسة االنحدار5
 23 االنحدار . أنواع تحليل4



 ز 

 21 . تقييم نماذج االنحدار المتعدد3
 28 املبحث اخلامس اختاذ القرار

 28 . مقدمة:0
 10 . الخبرة الماضية 5
 10 . الطريقة الكمية 4
 10 . إجراء التجارب 3
 15 . البديهة والحكم الشخصي2
 15 . دراسة اآلراء واالقتراحات وتحليلها 1
 15 . مراحل اتخاذ القرار7
 12 . أهم العوامل التي تساعد علي نجاح القرار 8

 الفصل الرابع

 11 التحليل اإلحصائي للبيانات

 17 : دراسة العالقات االرتباطية أوال
 011 : معادالت نماذج االنحدارثانيا
 058 : نموذج انتظارثالثا  

 الفصل اخلامس

 045 النتائج والتوصيات

 044 أوال: أهم النتائج
 042 : التوصياتثانيا
 041 المراجع

 035 قائمة المالحق

 

  



 ح 

 فهرس الجداول
 

 الصحفة الجدول م. جدول
 034 إجمالي عدد العمليات في األقسام المختلفة  (0جدول )
 033 متوسط  زمن االنتظار في األقسام المختلفة  (5جدول )
 032 متوسط عدد األطباء في األقسام المختلفة  (4جدول )

 (3) جدول
 5104و 5105الفروقات اإلحصائية لعدد العمليات خالل األعوام  

 في األقسام المختلفة  5103و 
031 

 (2جدول )
الفروقات اإلحصائية لمتوسط زمن االنتظار )يوم( خالل األعوام  

 في األقسام المختلفة  5103و  5104و 5105
039 

 (1جدول )
كل عملية خالل األعوام  الفروقات اإلحصائية لعدد األطباء في 

 في األقسام المختلفة  5103و  5104و 5105
020 

 (7جدول )
الفروقات اإلحصائية لعدد أطباء التخدير في كل عملية خالل 

 في األقسام المختلفة  5103و  5104و 5105األعوام  
024 

 (8جدول )
الفروقات اإلحصائية لعدد التمريض في كل عملية خالل األعوام  

 في األقسام المختلفة  5103و  5104و 5105
022 

 (9جدول )
الفروقات اإلحصائية لعدد فنيي العمليات في كل عملية خالل 

 في األقسام المختلفة  5103و  5104و 5105األعوام  
027 

 (01جدول )
الفروقات اإلحصائية في عدد العمليات ومتوسط زمن االنتظار 

مريض واألطباء داخل أقسام وعدد أطباء التخدير وفنيي والت
  5103و  5104و 5105العمليات خالل األعوام  

029 

ارتباط  متوسط زمن االنتظار مع عدد األطباء و أطباء التخدير  و  (00الجدول )
 التمريض و الفنيين بقسم العمليات 

010 

 014 نماذج خط االنحدار المتعدد للبيانات  (05الجدول )

 (04الجدول )
حدار زمن االنتظار على المتغيرات المستقلة في جميع نموذج ان

 أقسام العمليات المختلفة 
014 

 (03الجدول )
المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار على 
 متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة العمليات اليومية 

013 



 ط 

 (02الجدول )
في نموذج االنحدار على  المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير

 متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة األسنان 
011 

 (01الجدول )
المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار على 

 متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة األطفال 
017 

 (07الجدول )
نحدار يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج اال
 على متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة األعصاب 

019 

 (08الجدول )
يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار 
 على متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة األنف واألذن 

000 

 (09الجدول )
ار يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحد
 على متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة األوعية الدموية. 

004 

 (51الجدول )
يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار 

 002 على متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة التجميل 

 (50الجدول )
دار يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنح

 007 على متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة الصدر 

 (55الجدول )
يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار 

 008 على متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة العظام 

 (54الجدول )
يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار 

 051 سط زمن االنتظار بعمليات جراحة المسالك البولية على متو 

 (53الجدول )
يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار 

 055 على متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة المستقيم 

 (52الجدول )
يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار 

 054 متوسط زمن االنتظار بعمليات جراحة اليد على 

 (51الجدول )
يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار 

 052 على متوسط زمن االنتظار بعمليات الجراحة العامة 

 (57الجدول )
يوضح المتغيرات المستقلة التي كان لها تأثير في نموذج االنحدار 

 057 ن االنتظار بعمليات جراحة مسالك المناظير على متوسط زم

 012 احتماالت انشغال النظام  في حالة خادم واحد  (58الجدول )
 011 معادالت نموذج االنتظار في حالة خادمين  (59الجدول )



 ي 

 018 احتماالت انشغال النظام  في حالة خادمين  (41الجدول )
 019 خوادم  4م  في حالة احتماالت انشغال النظا (40الجدول )
 071 خوادم  4معادالت نموذج االنتظار في حالة  (45الجدول )

  



 ك 

 فهرس األشكال
 

 الصفحة الشكل 
 42 نظام الصف الواحد والخدمة ذات المرحلة الواحدة  (4.0شكل )
 42 نظام الصف الواحد والخدمة على عدة مراحل  (4.5شكل )
 42 نظام الصفوف المتعددة والخدمة على مرحلة واحدة  (4.4شكل )
 41 نظام الصفوف المتعددة والخدمة على مراحل متعدد  (4.3شكل )
ـــــح نســــبة العمليــــات فــــي األقســــام المختلفــــة مــــن إجمــــالي عــــدد  (3.0شــكل ) يوضـ

 العمليات بمجمع الشفاء الطبي 
17 

 18 متوسط زمن االنتظار  في األقسام المختلفة    (3.5شــكل )
 19 م المختلفة متوسط عدد األطبـــاء  في األقسا (3.4شــكل )
ـــات خـــالل األعـــوام   (3.3شكل)  5103و  5104و 5105يوضـــح عـــدد العملي

 في األقسام المختلفة 
74 

و  5104و 5105متوســــط زمــــن االنتظــــار )يــــوم( خــــالل األعــــوام   (3.2شكل)
 في األقسام المختلفة  5103

77 

 5104و 5105متوسط عدد األطباء في كل عملية خالل األعوام   (3.1شكل)
 في األقسام المختلفة  5103و 

81 

متوســط عــدد أطبــاء التخــدير الــذي كــان يعمــل فــي كــل عمليــة خــالل  (3.7شكل)
 في األقسام المختلفة .  5103و  5104و 5105األعوام  

83 

 5105متوســـــط عـــــدد التمـــــريض فـــــي كـــــل عمليـــــة خـــــالل األعـــــوام   (3.8شكل)
 في األقسام المختلفة.  5103و  5104و

88 

 5105متوســط عــدد فنيــي العمليــات فــي كــل عمليــة خــالل األعــوام   (3.9شكل)
 في األقسام المختلفة .  5103و  5104و

94 

 5103و  5104و 5105متوســـط عـــدد العمليـــات خـــالل األعـــوام   (3.01شكل)
 لجميع األقسام المختلفة 

93 

 5103و  5104و 5105متوســـط زمـــن االنتظـــار خـــالل األعـــوام   (3.00شكل)
 األقسام المختلفة لجميع 

92 

 92و  5104و 5105متوســــط عــــدد أطبــــاء التخــــدير خــــالل األعــــوام   (3.05شكل)



 ل 

 لجميع األقسام المختلفة  5103
و  5104و 5105متوســــط عــــدد فنيــــي العمليــــات خــــالل األعــــوام   (3.04شكل)

 لجميع األقسام المختلفة  5103
91 

 5103و  5104و 5105متوســـط عـــدد التمـــريض خـــالل األعـــوام   (3.03شكل)
 لجميع األقسام المختلفة 

91 

 5103و  5104و 5105متوســط عــدد األطبــاء خــالل األعــوام     (3.02شكل)
 لجميع األقسام المختلفة 

97 

 
  



 م 

 ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على طول فترة انتظار المرضى 

وقد استخدم   الطالبين لخدمة العمليات الجراحية في مستشفى الجراحة بمجمع الشفاء الطبي ،
المناسبة من خالل  االنحدارالباحث األسلوب الوصفي والقياس الكمي من خالل بناء نماذج 

 برنامج:
Quantitative Method and Production and Operations Management 

(QM-POM) 

وقد تكون مجتمع الدراسة من قوائم انتظار خدمة العمليات الجراحية بمستشفى الجراحة 
. وقد توصلت  00/5103وحتى شهر  0/5105الشفاء الطبي في الفترة ما بين شهربمجمع 

 الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

  عدد فنيي األطباءوجود عالقة طردية بين متوسط الزمن الالزم لالنتظار وكاًل من عدد ،
ي من هذه العمليات، عدد تمريض العمليات، عدد العمليات الجراحية، وهذا يعني أن زيادة أ

 المتغيرات يؤدي إلى زيادة متوسط زمن االنتظار. 
  ،كذلك وجود عالقة طردية بين نوع العملية )المتوسطة( ومتوسط الزمن الالزم لالنتظار

 . يوماً  3.126بمعنى أن العملية )المتوسطة( تؤدي إلى زيادة متوسط زمن االنتظار بمقدار 

  ومتوسط الزمن الالزم لالنتظار، بمعنى زيادة وجود عالقة عكسية بين عدد أطباء التخدير
 عدد أطباء التخدير يؤدي إلى نقص متوسط زمن االنتظار. 

  ،كذلك وجود عالقة عكسية بين نوع العملية )صغرى( ومتوسط الزمن الالزم لالنتظار
 .يوماً  12بمعنى أن العملية )صغرى( يؤدي إلى نقص متوسط زمن االنتظار بمقدار 

  ازدياد سنويًا  وهذه الزيادة أدت إلى ازدياد زمن االنتظار، علمًا  ياليومية فمعدل العمليات
بأن القسم يتضمن العمليات الجراحية الصغرى لعدة أقسام وهي جراحة األسنان ، جراحة 
األنف ،األذن ، جراحة التجميل، جراحة المسالك البولية، جراحة اليد وجراحة األطفال وهذا 

مليات في هذه األقسام  سوف يزداد خالل السنوات القادمة ، مما يؤشر إلى أن معدل الع
يعني  أن معدل زمن االنتظار سوف يزاد بزيادة معدل العمليات في هذه األقسام خالل 

 السنوات القادمة.



 ن 

  تبين من خالل نتائج التحليل أن الزيادة الواضحة في متوسطات زمن االنتظار كانت خالل
من أهمها جراحة األعصاب، جراحة األوعية الدموية،  يوالت في عدة أقسام 5103العام 

جراحة الصدر، جراحة العظام، جراحة اليد، الجراحة العامة مع التساوي تقريبًا في 
متوسطات أعداد العمليات هذه األقسام ربما يرجع إلى عدة أسباب منها نقص المستلزمات 

 دم وجود الحوافز للكادر الطبي.وع في المستشفى، عدم إجادة استخدام نظام الحوسبة،
 كما خلص الباحث إلى عدة توصيات أهمها : 

 خاذ القرارات لدورها في تحقيق االهتمام بشكل اكبر في استخدام األساليب الكمية في ات
 هداف بأسلوب أكثر دقة وبعيد عن العشوائية الناتجة عن التجربة والخطأ.األ

 عامل مع كم البيانات الهائل الموجودة في تطوير قاعدة بيانات محوسبة ومتطورة للت
 وزارة الصحة.

  االهتمام بقسم العمليات اليومية وتطويره  لما يحققه من تقليص لعدد العمليات المجدولة
 والذي بدوره يؤدي إلى تقليص متوسط زمن االنتظار للمرضى.

  متزايدة سنويا.العمل على زيادة عدد األطباء التخدير بما يتناسب مع أعداد العمليات ال 

 .زيادة عدد غرف العمليات بما يتناسب مع أعداد العمليات المتزايدة سنويا 
 .العمل على زيادة عدد تمريض العمليات بما يتناسب مع أعداد العمليات المتزايدة سنويا 
 .العمل على توفير المستلزمات الطبية بشكل دائم وفقا لحاجة المستشفى 

 قوائم  ازديادوقت إضافي وذلك للتغلب على مشكلة  توفير حوافز للعاملين للعمل
 .االنتظار

  حاجة العاملين في الحقل الطبي إلى التدريب على استخدام األساليب الكمية من خالل
 تنظيم الدورات التدريبية .

 .إنشاء مركز متخصص باألساليب الكمية التخاذ القرار داخل وزارة الصحة 
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Abstract 

 

The study aimed to identify the factors affecting Patients waiting 

period requesters to serve surgeries in Surgery Hospital at  Al shifa  

Complex medical. 

The researcher  used the statistical descriptive method and 

quantitative measurement through constructing the appropriate 

regression models in the program entitled of " Quantitative Method and 

Production and Operations Management". 

The study population consists of patient waiting lists requesting 

surgical services from Surgery Hospital at Al Shifa Medical Complex 

between the period of January 2012 and November 2014; the study 

showed the following outcomes: 

  The major findings of the study are: There exists a statistically 

significant positive relationship between the average waiting time and 

the number of doctors, the number of operations technicians,  the number 

of operations Nursing, and  the number of surgical operations. This 

means that an increase in any of these variables leads to increase the 

average waiting time. 

There exists a statistically significant positive relationship 

between the type of operation (medium) and the average waiting time. In 

the sense that the operation (medium) lead to increased average waiting 

time by 3.126 days. 

There exists a statistically significant negative relationship 

between the number of anesthesiologists and the average waiting time, 

The sense of increasing the number of anesthesiologists lead to a 

decrease in the average waiting time. As well as the existence of an 

inverse relationship between the type of operation (small) and the 

average time waiting time, in the sense that the operation (small) lead to 

a decrease in the average waiting time by 11.659 days. 

The average of daily care department is increasing annually; and 

this increase will lead to increase the waiting average period. Knowing 

that the department works the various minor surgeries such as: Dental, 

ENT, Plastic surgery, Urology and Hand surgery. All above indicates the 

increase of surgeries in the departments in the coming years, 

consequently the waiting average period will also increase.  

Through the study outcomes, it is clear to find the increase of 

waiting average period during the year of 2014 in many department such 



 ع 

as: as Neurosurgery, Vascular Surgery, Thoracic Surgery, orthopedics, 

hand surgery and general surgery; notifying the equality of average 

number of surgeries between departments. The main reasons for that is 

the lack of supplies in the hospital, inefficient use of computing system, 

and the lack of incentives for medical staff.  

The researcher concluded many recommendations, the major ones 

are: 

 Pay more attention to the use of quantitative methods in decision-

making, in order to achieve quantified objectives and far from 

random results.  

 Develop a computerized database to deal with massive data in the 

Ministry of Health. 

 Attention to the daily care operation department  and develops it 

to achieve reduction of the number of scheduled operations, which 

in turn leads to reduced average waiting time for patients. 

 Increase the number of Anesthesia physicians commensurate with 

the growing numbers of operations per year. 

 Increase in the number of operations rooms, commensurate with 

the increasing operations annually. 

 Increase in the number of  operations Nursing, commensurate with 

the increasing operations annually. 

 Provision of medical supplies in accordance with the permanent 

need for hospital. 

 Provide incentives for employees to work extra time in order to 

overcome the problem of increasing waiting lists. 

 All employees in medical field need training on the use of 

quantitative methods through planned training courses. 

 Establish a specialized center in quantitative methods for decision-

makers in Ministry of Health. 
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 األول الفصل
 العام للدراسة اإلطار

 :المقـدمـةأوال: 
ذاتــه اللبنــة  وهــو فــي الوقــت، القطــاع الصــحي يمثــل عمــودا أساســيا فــي تنميــة مســتدامة

، التي تواجهنا كبيرةما أن التحديات التطور وك إلىولى لبناء مجتمع فاعل ومنتج يسعى دائما األ
الممارسـات العاليـة لـيس مسـتحيال الية ووفـق أفضـل وان توفير خدمة صحية متميزة ذات جودة ع

، بأنهـا المقـدم األساسـي للخـدمات الصـحيةهميـة وزارة الصـحة وبالتـالي تظهـر أ ، أو صعب المنال
مـن خـالل إيجـاد المرافـق الصـحية والمـوارد البشـرية  تقوم بالعمل على تعزيز صـحة الجمهـور كما
الخــدمات الصــحية بجــودة عاليــة والعمــل علــى ضــمان تــوفير  ة والتجهيــزات الالزمــة لتقــديمالمدربــ
هــــذه الخــــدمات  إلــــىوان يكــــون ممكنــــا الوصــــول ، بشــــكل دائــــم لالزمــــة لهــــذه الخــــدماتاألمــــوال ا
ة واإلنسـانية فـي بيئـة على نحو عادل بما يضمن حقـوقهم الطبيعيـلجميع األفراد عليها  والحصول
 صحية آمنة.

فباتساع حجم المؤسسات اإلنتاجية التي قد يصل عـدد العمـال فيهـا إلـى عشـرات اآلالف 
بــل مئــات اآلالف فــي بعــض األحيــان، والتــي تقــوم بدنتــاج مئــات البــدائل مــن المنتجــات ال يمكــن 

 ون اللجوء إلى بحوث العمليات واألساليب الكمية واالستعانة بنماذجها وأسـاليبهاالسيطرة عليها بد
التي تحاكي "تقلد" في مضمونها واقع هذه المؤسسات، وتطـور علـوم بحـوث العمليـات واألسـاليب 
الكميــة جــاء نتيجــة الحاجــة الملحــة لحــل المشــكالت المختلفــة للــنظم اإلداريــة المعقــدة والتــي ال بــد 

فيهـــا مـــن دراســـة الجوانـــب المختلفـــة للمشـــكلة موضـــع الدراســـة بســـرعة ودقـــة متناهيـــة  عنـــد الـــتحكم
 (.0999)الصفدي، 

وتعتبـــــر األســـــاليب الكميـــــة بأنهـــــا أســـــلوب رياضـــــي يـــــتم مـــــن خاللـــــه معالجـــــة المشـــــاكل 
والطـــرق التـــي والتســـويقية بمســـاندة المـــوارد المتاحـــة مـــن البيانـــات واألدوات  واإلداريـــةاالقتصـــادية 
 (.5117، قبل مستخدمي القرار لمعالجة المشاكل )سعيدتستخدم من 

مستشـفى تقـوم بتقـديم العديـد مـن  04تتكون وزارة الصحة الفلسطينية في قطـاع غـزة مـن 
الخدمات الصحية لمواطني القطاع ويعتبر مجمع الشفاء الطبي من أهم مستشفيات وزارة الصحة 

ويضـم ثـالث مستشـفيات وهـي: ، اع غـزةر على مستوى قطـوهو المجمع الطبي األكب، الفلسطينية
ويقـع ، ومستشفى الـوالدة إضـافة إلـى مبنـى الرعايـة اليوميـة، مستشفى الجراحة  ومستشفى الباطنة

فـي الناحيـة الغربيـة الوسـطى لمدينــة غـزة علـى مفتـرق تقـاطع شــارع عـز الـدين القسـام علـى شــارع 
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ويبلغ عدد مـوظفي ، متر مربع 42000على ، م1946وقد انشأ مجمع الشفاء في العام ، الوحدة
ويعتبـــــر مستشـــــفى الجراحـــــة اكبـــــر ، موظـــــف 1337المجمـــــع بكافـــــة تخصصـــــاتهم مـــــا مجموعـــــه 

، مستشــفيات المجمــع ويضــم العديــد مــن األقســام والتــي تســتوعب عــدد كبيــر مــن المرضــى للمبيــت
غــرف عمليــات رئيســة فــي مبنــى مستشــفى الجراحــة باإلضــافة إلــى  1ويوجــد فــي مجمــع الشــفاء 

، ن عمليـــات فـــي مبنـــى الرعايـــة اليوميـــة وغرفـــة عمليـــات فـــي مبنـــى الحـــروق )وزارة الصـــحةغـــرفتي
5105.) 

العمليــات الجراحيــة فــي المستشــفيات الحكوميــة مــن أهــم المشــكالت  انتظــاريعتبــر طــابور 
عدة  إلى االنتظارحيث يصل متوسط زمن  واالقتصاديةترهق المرضي من الناحية النفسية  يالت

فــي بعــض التخصصــات  حجــوزات كثيــرةعلمــًا بــأن هنــاك ، ة تــزداد بمعــدل ســنوي الفتــر  هأشــهر وهــذ
العمليـة لفتـرة  بانتظـارن يقـوم أمـا إوبالنهايـة المـريض يقـف حـائرا أمـام هـذا األمـر ، تجاوزت العـام

ن أنـه مـؤمن صـحيًا أو أطويلة أو يقوم بعملها في مستشفى خاص ويدفع ثمن مرهق وكبير رغـم 
علمية عن طريق وكالة الغوث بدحـدى المستشـفيات الخاصـة التـي تشـتري ن يقوم بعمل الأيحاول 

 خدماتها وكالة الغوث.

، االنتظار مشكلة جوانب تحدد التي التحليلية النماذج تستخدم االنتظار خطوط ولمعالجة
نمـا، األمثـل الحـل اقتـراح دون  المختلفـة أبعادهـا وتبـرز  الحلـول نتـائج معرفـة يـتم خاللهـا مـن وا 
 بمشـكالت المتعلقـة القـرارات بعـض وتوجـد، المشـكلة إزالـة أو تقليـل فـي تأثيرهـا ومـدى المقترحـة
 األكثـر الحالة في ولكن القرار لمتخذ الشخصية والخبرة التجارب على بناء هااتخاذ يتم االنتظار
االنتظار صفوف  نموذج نطبق الدراسة هذه في  .خاصة نماذج بناء أسلوب استخدام يلزم تعقيدا
 Quantitative Methods and Production and البرمجيـة الحزمـة بواسـطة حالمقتـر 

Operations Management مستشــفى الجراحــة بمجمــع قــوائم انتظــار العمليــات ب  علــى
 .الطبي

 لدراسة:مشكلة اثانيا: 
المجتمــع الفلســطيني بحاجــة ماســة لــوزارة الصــحة وذلــك ألنهــا المقــدم األساســي للخــدمات 

تقــوم بضــبط وتنظــيم وتــرخيص القطاعــات الصــحية والرقابــة عليهــا لضــمان  الصــحية وهــي التــي
 .تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية

وتعتبر خدمة العمليات من الخدمات األساسية التي تقـدمها مستشـفى الجراحـة وحيـث أن 
 حيـث سـتختص الدراسـة 5107العمليات  في مستشفى الجراحة تصل حتـى عـام  انتظارطوابير 
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المرضــى للحصــول  انتظــارفــي تقليــل فتــرة  االنتظــارنظــم صــفوف   اســتخدامالحاليــة بدراســة اثــر 
على خدمة العمليـات الجراحيـة فـي مستشـفى الجراحـة بمجمـع الشـفاء . فـدن مشـكلة البحـث يمكـن 

 صياغتها في التساؤل الرئيس التالي: 

صـحية الحكوميـة فـي عطـا  األساليب الكمية في تحسـي  أدا  المسسسـات ال استخدام)ما دور 
 غزة؟(

 ويتفر  م  السسال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

ما أسباب كثرة  قـوائم المرضـى الطـالبين لخدمـة العمليـات الجراحيـة فـي المستشـفى محـل  .0
 الدراسة؟

 هل تعمل غرف العمليات في المستشفى  محل الدراسة  بكامل طاقتها؟ .5

المرضـى علـى قـوائم العمليـات  انتظـاريل معدالت فتـرة ما هي السبل الواجب إتباعها لتقل .4
 الجراحية في المستشفى محل الدراسة؟

 :دراسةأهداف الثالثا: 
 :يليما  إلىتهدف الدراسة الحالية 

العمليات  الطالبين لخدمة  رضىالم انتظارطول فترة العوامل المؤثرة على  التعرف على .0
 .الطبيالشفاء  مستشفى الجراحة بمجمع الجراحية في

المرضـــى الطـــالبين لخدمـــة  العمليـــات  انتظـــارفتـــرة لحـــل مشـــكلة  األمثـــلالنظـــام  اختيـــار .5
 الجراحية في مستشفى الجراحة بمجمع الشفاء الطبي .

 اتخـاذوعمليـات  اإلداريـةقدر الحاسوب التقنية في المساعدة على حل المشـكالت  إظهار .4
 القرار .

الكميـــة فـــي  األســـاليب اســـتخدامســـات مـــن سؤ بيـــان الفائـــدة التـــي يمكـــن أن تعـــود علـــى الم .3
 القرار. اتخاذعملية 

 

 



 اإلطار العـام للدراسة ... الفصل األول

 

5 

 :الدراسةأهمية رابعا: 
 األهمية النظرية: . أ

تجربـة وزارة  واقـع إلـى التعـرف الصـحية والمؤسسـات األخـرى فـي المؤسسـات تسـاعد .0
 أداءعلـى تحســين  العمــل أجــل الكميـة مـن األســاليب اسـتخدامفــي لفلسـطينية االصـحة 
 الوزارة .

 مجـال فـي البحـث لتطـوير للبـاحثين المفيـدة الـدروس بعـض اسـتنباط فـي المسـاهمة .5
 .الخدمات الصحية الحكومية أداءا بتحسين عالقتهاألساليب الكمية و 

تنبـــع أهميـــة هـــذه الدراســـة ممـــا للمؤسســـات الصـــحية مـــن أهميـــة ودور حيـــوي فـــي الرقـــى  .4
 بالمستوى الصحي في أي مجتمع .

 األهمية العملية: . ب

 األسـاليب دور بمعرفـة راجعـة تغذيـة ر بـوزارة الصـحة الفلسـطينية القـرا تزويـد متخـذي .0
 .المرضى الطالبين لخدمة  العمليات الجراحية انتظارالكمية في حل مشكلة طول فترة 

 .ا مناسب للجمهورــحة للوصول الرضـــلصلتحسين الخدمات المقدمة من وزارة ا السعي .5
 أقل التكاليف.الموارد الوطنية بأكفأ الطرق وب استخدامضمان  .4
الكميـة فـي تحسـين الخـدمات الصـحية  بـين  األسـاليببـدور  التوعيـة زيـادة فـي المسـاهمة .3

 .موظفي وزارة الصحة الفلسطينية 

 :الدراسةفرضيات خامسا: 
 في ضوء المشكلة التي ستتناولها الدراسة يمكن صياغة الفرضيات على النحو التالي:

0.05وى ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوجـــد عالقـــة ت .0   بـــين عـــدد أطبـــاء التخـــدير
ــــائم ــــي وتحســــين الوضــــع الق ــــات  انتظــــارفتــــرة  ف ــــى خدمــــة العملي المرضــــى للحصــــول عل

 .الجراحية

0.05توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  .5   ـــين عـــدد فنيـــي التخـــدير ب
ــــي فتــــرة  ــــائم ف ــــات المرضــــ انتظــــاروتحســــين الوضــــع الق ــــى خدمــــة العملي ى للحصــــول عل

 الجراحية.
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0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  .4   بـين عـدد ممرضـي العمليـات
ــــي فتــــرة  ــــائم ف ــــات  انتظــــاروتحســــين الوضــــع الق ــــى خدمــــة العملي المرضــــى للحصــــول عل

 الجراحية.

0.05توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  .3   بـــين عـــدد أطبـــاء الجراحـــة
ــــي فتــــرة  ــــائم ف ــــات  انتظــــاروتحســــين الوضــــع الق ــــى خدمــــة العملي المرضــــى للحصــــول عل

 الجراحية.

 :الدراسة يةمنهجسادسا: 
كمي من خالل بناء نمـاذج وصفي والقياس الالباحث األسلوب ال استخدم: منهج الدراسة . أ

 :اسيين للمعلوماتالباحث مصدرين أسوقد استخدم المناسبة  االنحدار
البحـــث فـــي  إلـــىحيـــث اتجـــه الباحـــث فـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري  :المصـــادر الثانويـــة .0

مصــادر البيانــات والتــي تتمثــل فــي الكتــب والــدوريات واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي 
 تناولت الموضوع محل الدراسة إضافة إلى التقارير.

يـات فـي العمل انتظـارحصول على قـوائم : تم جمع البيانات من خالل الالمصادر األولية .5
من وحدة تكنولوجيـا المعلومـات بـوزارة  5103وحتى نوفمبر 5105الفترة من شهر يناير 
 الصحة الفلسطينية.

 الباحث برنامج استخدم أسلوب تحليل البيانات : . ب
Quantitative Method and Production and Operations Management 

وهذا البرنامج يستخدم في التحليل الكمي لمساعدة أصحاب  ح.في تطبيق النموذج المقتر 
 . القرار الصحيح على ضوء بعض المعطيات اتخاذالقرارات على 

 :مجتمع الدراسةسابعا: 
 بمستشـــفى الجراحـــة الجراحيـــة خدمـــة العمليـــات انتظـــارقـــوائم تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن 

حيـــث شـــملت كافـــة  5103نـــوفمبر وحتـــى  5105فـــي الفتـــرة مـــن ينـــاير  الطبـــي. الشـــفاء مجمـــعب
مـن خـالل أسـلوب المسـح الشـامل .وقـد بلـغ عـدد الحجوزات لكافة أنواع العمليات في تللـك الفتـرة .

 عملية في فترة الدراسة. 09299يات العمل
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 :متغيرات الدراسةثامنا: 
 ة هي:المستقل اتالمتغير 

 .عدد أطباء التخدير 
 .عدد فنيي التخدير 
 .عدد ممرضي العمليات 
 دد أطباء الجراحة.ع 

 :المتغير التابع

 المرضى للحصول على خدمة العمليات الجراحية. انتظارفترة 

 دراسة حدود التاسعا: 
 00/5103وحتى شهر  0/5105: الفترة ما بين شهر الحد الزمني 

  محافظة غزةالمكانيالحد : 

 غزة -الشفاء  الجراحة بمجمع مستشفىعمليات في الغرف : الحد النوعي. 
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 الثاني الفصل
 الدراسات السابقة

تهم لسـابقة مـن أهـم المصـادر العلميـة التـي يسـتقي منهـا البـاحثون معلومـاا الدراسـات تعـد
 في إثراء بحوثهم علميا وعمليا.المهمة التي تسهم 

 مـن محـور كـل داخـل رتبهـا والتـي العلميـة الدراسـات مـن العديـد الباحـث علـى اطلـع فقـد
 .األقدم األحدث إلى

 :التالي النحو على وهي

 العربية السابقة الدراسات :أوال
وعالعتهـا بجـودة  األساليب الكميـة  استخدام( بعنوا  معوعات 2112دراسة حسونة  ) .1

 دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطي .-اإلدارية  تالقرارا

األسـاليب الكميـة وعالقتهـا بجـودة  استخدامهدفت الدارسة إلى التعرف على أهم معوقات 
القرارات اإلدارية في البنوك العاملة في فلسطين من خالل التعـرف علـى مسـتوى معرفـة المـديرين 

تلك األساليب ودرجـة تطبـيقهم لهـا فـي أعمـالهم، كمـا  ستخدامومدى حاجتهم ال باألساليب الكمية،
القــرارات، والتعــرف  اتخــاذأهــم األســاليب الكميــة المســتخدمة فــي   اســتخدامتــم التعــرف علــى مــدى 

علــى مصــادر المعرفــة بهــا، و مــدى الرغبــة فــي معرفــة األســاليب الكميــة، وشــملت الدارســة عــدد 
تـم تصـميمها لهـذا الغـرض أجابـت  إسـبانهاملة فـي فلسـطين، مـن خـالل ( بنكا من البنوك الع00)

تـم توزيعهـا علـى  إسـبانه 481مـن أصـل  إسـبانه 411عليها عينة طبقية عشوائية والبالغ عـددها 
% مـن إجمـالي  79عدد من المدراء والمسئولين العاملين في البنوك العاملة في فلسطين، بنسـبة 

 التي تم توزيعها. االستبيانات
 وجـود عالقـة طرديـة بـين المتغيـرات المسـتقلة وم  أبرز النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا

مدى المعرفة باألساليب الكمية، و مدى الرغبة في التعرف على األساليب الكمية، و مدى حاجة 
القــرارات،  اتخــاذاألســاليب الكميــة واالســتفادة منهــا، واألســاليب المســتخدمة فــي   ســتخدامالعمــل ال
 سـتخداماألسـاليب الكميـة، ومـدى تـوفر اإلمكانيـات الماديـة ال  سـتخدامدعم اإلدارة العليـا الومدى 

األساليب الكمية، وبين جودة القرارات اإلدارية، ووجود عالقة عكسية بين أسلوب التجربة والخطأ 
ينـــة القـــرارات اإلداريـــة وبـــين جـــودة القـــرارات اإلداريـــة، كمـــا تبـــين أن غالبيـــة مفـــردات ع اتخـــاذفـــي 

الدراســـة لــــديهم معرفــــة باألســــاليب الكميــــة، كمـــا أن  غــــالبيتهم تســــتخدم أســــلوب تحليــــل التكــــاليف 
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والمنافع بشكل كبير في أعمالهم، وهناك نسبة كبيرة مـن مفـردات عينـة الدراسـة لـديهم رغبـة كبيـرة 
اليب األســ  اســتخدامهــا فــي أعمــالهم بــالتوافق مــع  اســتخدامفــي معرفــة األســاليب الكميــة، كمــا يــتم 

  اسـتخدامالكيفية واألساليب التقليدية، كما قدمت الدراسة بعض التوصـيات التـي مـن شـأنها تفعيـل 
األساليب الكمية من قبل المديرين ومنها االهتمام بالبعد التعليمي والتدريبي وتكثيف تدريب مدراء 

كميــة بمــا المصــارف، باإلضــافة إلــى إنشــاء مراكــز أبحــاث مختصــة لتطويــع وتطــوير األســاليب ال
 يتوافق مع القطاع المصرفي.

 القـرارات اتخـا  فـي الكميـة األسـاليب  اسـتخدام ( بعنـوا  واعـع2112طيـار ) دراسـة .2
 .بالجزائر سكيكدة والية في المحروعات بقطب ميدانية دراسة - اإلدارية

 اتخـــاذالمـــديرين للســـاليب الكميـــة فـــي  اســـتخدامهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف واقـــع 
ت بمؤسســات قطــب المحروقــات لواليــة ســكيكدة بــالجزائر. وتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن القــرارا

النتائج، أهمها أن درجة معرفة المديرين باألساليب الكمية في المؤسسات محل الدراسة متوسطة، 
القـــــرارات ضـــــعيف، وأن أهـــــم األســـــاليب  اتخـــــاذهـــــم للســـــاليب الكميـــــة فـــــي  اســـــتخداموأن مـــــدى 

التنبــــؤ، والتحليــــل اإلحصــــائي، ونمــــاذج المخــــزون، وأن أهــــم مجــــاالت  المســــتخدمة هــــي: نمــــاذج
دارة  اســــتخدام هــــذه األســــاليب هــــي: تخصــــيص المــــوارد، وتقيــــيم االســــتثمارات، والتنبــــؤ بالطلــــب وا 

هــذه األســاليب هــي: قلــة البــرامج التدريبيــة،   اســتخدامالمخــزون، وأن أهــم المعوقــات المــؤثرة فــي 
هــذه األســاليب، وعــدم تــوفر المتخصصــين بهــذا المجــال وعــدم وجــود قســم خــاص يعنــى بشــؤون 

نقــص أو عــدم تــوفر البيانــات الالزمــة لتطبيــق هــذه األســاليب. وأوصــت الدراســة باالهتمــام بالبعــد 
التعليمــي والتــدريبي للســـاليب الكميــة، والعمــل علـــى زيــادة أعــداد المختصـــين باألســاليب الكميـــة، 

حداث أقسام أو وحدات إدارية خاصة بهم،   وتوفير نظام متكامل للمعلومات.وا 
 اتخـا و  صـنع فـي الكميـة والطـر   النما ج :( بعنوا 2009) وآخرو   خنشول دراسة .3

 كنمو ج . القرار شجرة القرار وتطبيق

 القـرارات اتخـاذ فـي الكميـة األسـاليب اسـتخدام أهميـة علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت
 خـالل مـن مشـروع حالـة دراسـة تـم حيـث ليـةالعم هـذه تواجـه التـي مـن الصـعوبات العديد وتحديد
 .الجزائر في البري  النقل بعمليات المتخصصة الخدمية إلحدى المؤسسات القرارات شجرة

: صـــعوبة الحصـــول علـــى البيانـــات أو عـــدم دقتهـــا، ويتطلـــب ومـــ  أهـــم نتـــائج الدراســـة
موعـه مـن هذه األسـاليب وجـود مهـارات معينـه قـد يصـعب توافرهـا، وصـعوبة تكـوين مج  استخدام

البــدائل الصــحيحة التــي تتناســب مــع المشــكلة، صــعوبة التحديــد الــدقيق للهــداف النهائيــة وبدقــة، 
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وأنه ال توجد طريقة مثلى واحدة للقرارات تناسب كل الظروف والمواقف، و قصور هذه األسـاليب 
ات يحتـاج القـرار  اتخـاذأمام المواقف المرتبطة بالسلوك اإلنساني، إضافة إلـى أن حـل المشـكالت و 

األساليب الكميه إلى تفكير خالق مـن متخـذ القـرار يعتمـد بالدرجـة األولـى علـى   استخدامبجانب 
 قدرة ومهارة المدير.

 القـرارات ترشـيد فـي وأهميتهـا الكمـي المـدخل بعنـوا  أسـاليب (2009دراسـة الصـيد) .4
 اإلدارية.

 فـي اإلداريـة  القـرارات اتخـاذ فـي الكمـي المـدخل أهميـة إبـراز إلـىالدراسـة  هـدفت
 بعـين تأخـذ ال الكمـي المـنهج وأسـاليب نمـاذج أن الدراسـة نتـائج وكانـت، الجزائريـة المؤسسـات
 المشـكالت مـن الكثيـر هنـاك أن كمـا التطبيـق عنـد الذاتية اإلنسانية والرغبات المشاعر االعتبار
 الكمـي المـدخل بـين تكـاملي نمـوذج بنـاء يجـب ومنـه االسـتقراروعـدم  والتعقيـد بـالتنوع تتسـم التي
 أي المالئـم األسـلوب اختيـار فـي والكفـاءة البراعـة الكميـة تتطلـب األسـاليب  اسـتخدامف، والنـوعي
 .وكفاءته خبرته  استخدام من القرار صانع النوعية تمكن والنماذج األساليب استخدام في الدقة

 يمكـن و، القـرار اتخـاذ عنـد مطلـق رشـد هنـاك لـيس :الدراسـة ليـ إم  أهم مـا توصـلت 
 .أمثل و أفضل و الممكن الحلول بثالثية اإلقرار عدمو ، مقيد رشد بوجود اإلقرار
القـرار وحـل  اتخـا الكمية فـي  األساليب  استخدام( بعنوا  واعع 2112عياش ) دراسة .5

 المشكالت لدى المسسسات األهلية بقطا  غزة .

لسـاليب الكميـة هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـدى تطبيـق المؤسسـات األهليـة ل
القــرار ومصــادر المعرفــة بهــذه األســاليب وعلــى نوعيــة األســاليب التــي  اتخــاذفــي حــل المشــكالت و 

تمــارس فــي المؤسســات األهليــة، وتهــدف الدراســة إلــى تحديــد المعوقــات والمشــكالت التــي تواجــه 
باحـــث ال اســـتخدمالقـــرارات فـــي المؤسســـات األهليـــة، حيـــث  اتخـــاذاألســـاليب الكميـــة فـــي   اســتخدام

المنهج الوصفي التحليلي، و تكون مجتمع الدراسة من العاملين فـي المؤسسـات الفاعلـة المـؤثرين 
لجمع البيانات، أمـا  االستبانةمفردة، وقد تم االعتماد على  311القرار وقد بلغ عددهم  اتخاذفي 

اســتبانتين علــى العــاملين فــي المؤسســات الفاعلــة بمعــدل  اســتبانة 511عينــة الدراســة فــتم توزيــع  
اســتبيانات، أي مــا نســبته  010% مــن مجتمــع الدراســة وتــم اســترداد 21لكــل مؤسســة أي بواقــع 

 % من عينة الدراسة . 81.2
 المؤسسـات فـي العـاملين لـدى الكميـة باألسـاليب المعرفـة أن إلـى الدراسـة خلصـت وعـد
 التعريـف فـي الجهـد مـن لمزيـد حاجـة هنـاك أن ويبـدو المتوسـطة تطبيقهـا دون  ومـدى األهليـة
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 تخـاذال الكميـة األسـاليب علـى التعـرف فـي كبيـرة رغبـة وان هنـاك، وتطبيقهـا الكميـة باألسـاليب
 العاملين لدى الذاتي واالهتمام التعليم وان، المؤسسات األهلية في العاملين لدى وتطبيقها القرار
 أسـاليب وان.رارالقـ اتخـاذ فـي الكميـة المعرفـة باألسـاليب علـى للحصـول الرئيسـية الطرق  من هو
 مـن سـواء واالستشـارات الشخصـية بـين الخبـرة تتـراوح المؤسسـة في إتباعها يتم التي القرار اتخاذ
 فـأكثر محـدودة األهليـة تسـتخدمها المؤسسـات التـي الكميـة الطـرق  وأن وخارجهـا المؤسسـة داخـل
دارة المالية النماذج هي تتخذها التي األساليب  األسباب أهم من أن بينت النتائج فقد، المشروع وا 
 تـوفر األهليـة عـدم المؤسسـات فـي القـرار اتخـاذ فـي الكميـة األسـاليب اسـتخدام مـن تحـد التـي

 المؤسسات. لدى المتخصصين األشخاص
 ألهميـة الـوعي تنميـة علـى العمـل مـن بـد ال :أهمهـا توصيات بعدة الدراسة خرجت وعد
 بحاجـة األهليـة المؤسسـات فـي العـاملين أن و القرار اتخاذ في الكمية األساليب  استخدام ومزايا
 بـد ال وانه، التدريبية الدورات تنظيم خالل من القرار اتخاذ في األساليب الكمية على تدريب إلى
 األكاديميـة والمؤسسـات والمعاهـد الكليـات فـي الكميـة االهتمـام باألسـاليب مـن مزيـد توجيـه مـن
نشاء، العالقة ذات والعلوم األخرى  اإلدارة بعلوم والمعنية األخرى   باألسـاليب متخصـص مركز وا 
 أن نهاأشـ مـن حديثـة إداريـة معلومـات نظـم تصـميم وتطـوير علـى العمـل و القـرار تخاذال الكمية
 . الرشيد القرار اتخاذ في المطلوبة للمساعدة البيانات وكفاءة دقة على إيجابا تنعكس

 جـودة فـي اإلداريـة المعلومـات ظـمن ( بعنـوا  دور2008وآخـرو  ) جـرادات دراسـة .6
 األرد . في التمويل للتجارة اإلسكا  بنك تطبيقية في دراسة، اإلدارية القرارات صناعة

 جـودة فـي اإلداريـة المعلومـات نظـم  استخدام واقع على الضوء إلقاء إلى الدراسة هدفت
 اكلالمشـ واكتشـاف، األردن فـي التمويـل للتجـارة اإلسـكان بنـك فـي اإلداري القـرار صـنع  عمليـة

 اتخاذ جودة في اإلدارية المعلومات نظم ودور، القرارات اتخاذ عملية تؤثر في التي والصعوبات
 .البنك في القرارات

 اإلداريـة المعلومـات نظـم بـين وثيـق ارتبـاط وجـود :الدراسـة ليـ إمـا توصـلت أهـم ومـ  
 الزمنـي البعد ثحي من القرارات اإلداري  صنع في جودة الكبير القرار واألثر صنع جودة وعملية
 الموجودة اإلدارية المعلومات نظم وفعالية كفاءةو ، لنظم المعلومات المحتوى  وبعد الشكلي والبعد
 .والتمويل للتجارة اإلسكان مصرف في
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 اتخـا و  ترشـيد فـي الكميـة األسـاليب  اسـتخدام( بعنـوا  2008وسـيلم ) رحـيم دراسـة .7
 التجارية. بالبنوك عرارات منح االئتما 

قرارات منح االئتمـان بـالبنوك  اتخاذذه الدراسة إلى تقديم منهج حديث في ترشيد هدفت ه
نمـــوذج برمجــة األهــداف ذات األولويــة، معتمـــدين فــي ذلــك علـــى   اســتخدامالتجاريــة الجزائريــة، ب

دراســة حالــة تطبيقيــة افتراضــية. وبرمجــة الهــدف هــي أســلوب برمجــة خطــة لمشــاكل القــرار متعــدد 
ف، حيــث يــتم فيــه تعيــين دالــة الهــدف لتدنيــة االنحرافــات عــن األهــداف، وتــتم المعــايير أو األهــدا

البنــك، ومــدى تفضــيله لمعيــار علــى  اســتراتيجيةعمليــة المفاضــلة واختيــار القــروض علــى أســاس 
 هيكل األولويات. استخدامآخر ب

أن أسـلوب برمجـة الهـدف، يتميـز بمرونـة عمليـة وعد خلصت الدراسة بتوصيات أهمهـا: 
التغيــرات والتحــويالت فــي نمــط األولويــات أو معلمــات النمــوذج، خاصــة فــي ظــل اقتصــاد إلجــراء 

نمــوذج برمجــة األهــداف لــه ميــزة خاصــة تميــزه عــن   اســتخداميتميــز بتحــوالت ســريعة وعشــوائية، 
بــاقي النمــاذج، وهــي أنــه يبــين لمتخــذ القــرار مقــدار التضــحيات التــي يمكــن أن يتكبــدها مــن جــراء 

 .تفضيل بديل عن آخر
 القرار. اتخا األساليب الكمية في  استخدام( بعنوا  2115دراسة البحيصي ) .2

 اســــتخدامفـــي مركــــز رعايـــة أوليــــة باالنتظــــار تناولـــت الدراســــة معالجـــة خطــــوط صـــفوف 
وطبقـت هـذه الدراسـة علـى مركـز شـهداء الشـي  رضـوان للرعايـة األوليـة فـي ، المحاكاة بالحاسوب

القــرارات  اتخــاذلدراســة هــو تطبيــق األســاليب الكميــة فــي حيــث كــان الهــدف الــرئيس لهــذه ا، غــزة
وذلك بتقديم نظام مقتـرح لتحسـين الوضـع ، لمساعدة  متخذ القرار بطريقة علمية في حل المشكلة

المرضــى داخــل النظــام لمــدة  بانتظــارحيــث تمثلــت المشــكلة ، الحــالي للنظــام الموجــود فــي المركــز
 ساعة للحصول على الخدمة. 5.2تزيد عن 

يتكون من دراسة وتحليل  :الجز  األولية تنفيذ الدراسة تتكون من ثالثة أجزاء رئيسية: لأ
، االنتظـــاروبمعـــدالت ، النظـــام الحـــالي وذلـــك بجمـــع البيانـــات المتعلقـــة بفتـــرات وصـــول المرضـــى

ودعمــت بالمقــابالت ، اتاإلحصــائيوتــم تجميــع البيانــات مــن الســجالت و ، ومتوســط وقــت الخدمــة
 حظة اليومية.والمال، الشخصية

بتصميم نموذج محاكاة نظام الوضع الحـالي لمركـز شـهداء الشـي   اختص :الجز  الثاني
بالمعلومـــات والبيانـــات  ARENAمـــن خـــالل تغذيـــة الحزمـــة البرمجيـــة ، رضـــوان للرعايـــة األوليـــة

 الالزمة.
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دائل ودعمـت البـ، فـي المركـزاالنتظـار قدم عدة بدائل مقترحة لحل مشكلة خطـوط  :الجز  الثالث
فـي  االنتظـاركمـا اقترحـت الدراسـة نظامـا لحـل مشـكلة خطـوط ، ةاإلحصـائيبالرسومات والجداول 

 وشباك جديد للصيدلية.، طبيب أسنان، المركز تمثل في : إضافة طبيب أطفال

حيـث أن النظـام المقتـرح خفــض الوقـت الـذي يقضــيه المـريض مـن مــا يقـارب السـاعتين والنصــف 
كمـا خفـض التكـاليف الكليـة ، حصول على الخدمـة والخـروج مـن النظـامحوالي الساعة فقط لل إلى
 شيكل /يوم. 8311 إلىشيكل/يوم  9158.2من 

المحاكــاة بالحاســوب فــي حــل مشــكلة   اســتخداموعليــه فــدن هــذه الدراســة أثبتــت أنــه مــن الممكــن 
وتجربـــة وتطبيـــق هـــذا ، وذلـــك عـــن طريـــق تصـــور ونمذجـــة النظـــام بالحاســـوب، االنتظـــارخطـــوط 
أهميــة تــدريب متخــذي القــرار فــي  تثبتــأن هــذه الدراســة أ إلــى إضــافة رض الواقــع.تصــور علــى أال

لمرونتهــا وســهولتها ، تقنيــة المحاكــاة فــي اختيــار القــرار المناســب  اســتخدامجميــع المجــاالت علــى 
 طريقة علمية.بومزاياه وعيوبه  روقدرتها على تحديد نتائج القرا

 تحليـل فـي الكميـة األسـاليب  اسـتخدام اعـع( بعنـوا  و 2004)، دراسـة الجـديلي .9
 غزة. عطا  في الحكومي للقطا  دراسة ميدانية - القرارات اتخا و  المشكالت

األسـاليب والطـرق الكميـة فـي تحليـل المشـكالت،   استخدامهدفت الدراسة إلى بيان مدى 
ألســاليب الكميــة القــرارات فــي القطـاع الحكــومي الفلســطيني، والـدور الــذي يمكــن أن تلعبـه ا اتخـاذو 

القـــرارات فـــي  اتخـــاذوخاصـــة أســـاليب بحـــوث العمليـــات المختلفـــة فـــي عمليـــة تحليـــل المشـــكالت و 
األسـاليب الكميـة فـي  استخدامالقطاع الحكومي، وتحديد المشكالت والصعوبات التي قد تحد من 

ـــع ـــات   اســـتبانة( 531) القطـــاع الحكـــومي الفلســـطيني، حيـــث تـــم توزي ـــى الفئ بشـــكل عشـــوائي عل
لمعينـــة مـــن مـــديري اإلدارات ورؤســـاء األقســـام وغيـــرهم ممـــن يشـــاركون فـــي صـــنع القـــرارات فـــي ا

 الوزارات المختلفة.
%( فـي  85.8: إن درجة المعرفة باألساليب الكمية كبيرة )وم  أهم نتائج ه ه الدراسة

هالت %( مـن مـؤ  84.9القرار، تمثل الدراسات الجامعية و الدراسات العليـا حـوالي ) اتخاذمواقع 
متخذي القرار في القطاع الحكومي الفلسطيني وهي نسبة كبيرة جدًا وليسـت بغريبـة علـى الشـعب 
الفلســـطيني الـــذي يحتـــل المركـــز األول علـــى مســـتوى الـــوطن العربـــي مـــن حيـــث حملـــة الشـــهادات 
الجامعيــــة وفـــــوق الجامعيـــــة مقارنـــــة مـــــع عــــدد الســـــكان، غالبيـــــة المســـــتخدمين للســـــاليب الكميـــــة 

دًا محدودًا من هذه األساليب وقـد يعـزى السـبب إلـى قلـة المعرفـة باألسـاليب الكميـة يستخدمون عد
األخــرى، وتمثــل الدراســات الجامعيــة المصــدر األول فــي المعرفــة باألســاليب الكميــة وربمــا ســبب 
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ذلك أن الجامعات الفلسطينية كانت سباقة في تدريس األساليب الكمية وأساليب بحـوث العمليـات 
عـام، وهنـاك رغبـة كبيـرة لـدى مـن ال يعرفـون أو يعرفـون قلـياًل  51نذ ما يزيد علـى على الطلبة م

عن األساليب الكمية لتطوير معارفهم  عن األساليب والطرق الكمية، وقـد بينـت  الدراسـة أن أهـم 
األساليب الكمية هي عدم توفر األشـخاص المتخصصـين وعـدم وجـود تشـجيع   استخداممعوقات 

مل باإلضافة إلى عدم توفر االعتمادات المالية المناسبة وعدم وجود البيانات من الرؤساء في الع
 الدقيقة .

ـــع  2113دراســـة عاشـــور ) .11 ـــوا  واع ـــل  اســـتخدامم( بعن ـــي تحلي ـــة ف األســـاليب الكمي
 المشكالت بالقطا  الحكومي بدولة فلسطي .

 اذاتخـــاألســـاليب الكميـــة فـــي تحليـــل المشـــكالت و  انتشـــارمـــدى  دراســـة إلـــىهـــدف البحـــث 
القــرارات فــي وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن حيــث تطبيــق هــذه األســاليب والمعرفــة بهــا 
والرغبــة فــي االســتزادة منهــا و كيفيــة تعلمهــا ومشــاكل تطبيقهــا وأفضــل طــرق نشــرها وزيــادة الــوعي 

 بها.

تـــم  اســـتبيانالباحـــث األســـلوب الوصـــفي فـــي بحثـــه وتـــم جمـــع البيانـــات بواســـطة  اســـتخدم
 اإلحصـائيالباحـث األسـلوب  واسـتخدمموظفـا مـن مـوظفي سـبعة عشـر وزارة  352على  توزيعها

الكمية غيـر  األساليب أنالعديد من النتائج منها  إلى الوصفي لتحليل النتائج وقد توصل الباحث
في وزارات السلطة الوطنيـة الفلسـطينية فقـد كانـت النتـائج  معروفة بشكل كبير لدى متخذي القرار

فـي  الكميـة األسـاليب  اسـتخدامكما تبين من خالل البحث أن الرغبـة فـي معرفـة و ، طدون المتوس
وقــد تبــين مــن خــالل البحــث أن التعلــيم الجــامعي يســاهم فــي انتشــار  القــرار فــوق المتوســط اتخــاذ

 المعرفة باألساليب الكمية ولكن يبدو أن مساهمته ضعيفة.

ة فهــي تتمثــل فــي نقــص المختصــين بالنســبة للمعوقــات الرئيســة لتطبيــق األســاليب الكميــ
 وعدم توفر التمويل الكافي وعدم توفر الحاسوب والبيانات الدقيقة.

االهتمــام بتــدريب وتأهيــل العــاملين علــى كيفيــة  ضــرورة إلــىالباحــث  أوصــىوفــي النهايــة 
أشخاص مؤهلين ومتخصصين في العمل في وزارات السلطة  استخداماألساليب الكمية و  استخدام
دخـال الحاسـوب والبـرامج  إلىلفلسطينية باإلضافة الوطنية ا إيجاد قسـم متخصـص فـي الـوزارات وا 
 القرار.  اتخاذاألساليب الكمية في   استخدامالخاصة ب
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( بعنـــوا  نمـــو ج محاكـــاة لحـــل مشـــكلة 2113-2112دراســـة الحبـــوبي وشـــبال  ) .11
 المعتمري .

ول الكعبـة والسـعي بـين ن العمـرة أساسـًا تتكـون مـن الطـواف حـأ إلـىوقد خلص الباحثان 
ونظــرًا لوجـود بعـض الصــعوبات الحاليـة فــي أداء العمـرة فيمـا يتعلــق بالزحـام كــان ، الصـفا والمـروة

ومــن بعــض  مــن المهــم تقــديم بعــض الحلــول العلميــة و العمليــة الكفيلــة بتخفيــف هــذه الصــعوبات.
سبعة أشواط بنهايـة هذه الحلول المقترحة إنشاء مسار حلزوني حول الكعبة بحيث ينهي المعتمر 

منطقــة مخصصــة للصــالة تقــع خلــف مقــام إبــراهيم. ثــم  إلــىوبعــد ذلــك يمــر علــى جســر ، المســار
يمشـــي المعتمـــر داخـــل ممـــر يصـــل منطقـــة الصـــالة بالصـــفا بحيـــث يتســـنى لـــه أداء ركـــن الســـعي 

 وبعد ذلك يغادر المعتمر المسعى عن طريق مخرج قرب المروة.، مباشرةً 

عرفـــة عـــرض المســـار الحلزونـــي المطلـــوب لعـــدد معـــين مـــن تـــم عمـــل نمـــوذج محاكـــاة لم
المعتمرين وعـرض مسـار المسـعى أيضـًا. وكـان الهـدف المرسـوم فـي النمـوذج هـو تقلـيص الوقـت 

 الكلي ألداء العمرة. 
( بعنـوا  مـدى تطبيـق أسـاليب بحـوث العمليـات فـي القطـا  2111دراسة الوسـية )  .12

 الصحي.

لـذي وصـل إليـه تطبيـق أسـاليب بحـوث العمليـات معرفـة المـدى ا إلـىهـذه الدراسـة  تهدف
جانـــب  - جانـــب نظـــري   : البحـــث علـــى جـــانبين اشـــتمل فـــي القطـــاع الصـــحي فـــي المملكـــة وقـــد

ميــداني. ركــز الجانــب النظــري علــى عــرض لــبعض أســاليب بحــوث العمليــات وأمثلــة علــى كيفيــة 
مكانيــة الصــحيفــي المجــال  األســاليبتطبيــق هــذه  مســاعدة فــي عمليــة  منهــا كوســائل االســتفادة وا 
نماذج من تطبيقات بحوث العمليـات فـي القطـاع الصـحي  إلىثم تطرقت الباحثة . القرارات اتخاذ

وقد لوحظ أن الفـرق الرئيسـي ، ومن ثم تعريف المستشفيات ومفهوم الكفاءة بها، في العالم الغربي
لمـوارد الماليـة والبشـرية ا إلـىبين الدول المتقدمة والدول النامية في العصر الحديث ال يرجع فقط 

نمـــا يرجـــع فـــي األســـاس  دارة هـــذه المـــوارد بالشـــكل الـــذي يحقـــق  إلـــىوالطبيعـــي  وا  كيفيـــة تنظـــيم وا 
 األمثل واألهداف المرجوة بأقل تكلفة ممكنة وعلى أفضل صورة مخططة. االستغالل

ـــداني فيهـــدف  أمـــا الجانـــب ـــىالمي ـــق  معرفـــة مـــدى إل ـــات فـــي  أســـاليبتطبي بحـــوث العملي
 األطبــاءعلــى عينــة شــملت كــل مــن المــديرين  اســتبياناتوتــم فيــه توزيــع ، مدينــة جــدة ات مستشــفي
 بالمستشفيات العامة والخاصة بمدينة جدة. اإلداريينوالمديرين 
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القــرارات  اتخــاذالمــنهج التقليــدي فــي  غلــب المــديرين علــىأ  اعتمــادولقــد دلــت النتــائج علــى 
 الالزمـة لتطبيـقلرغم مـن تـوفر معظـم التقنيـات بحوث العمليات على ا أساليب  استخداموقصور 
البحـث بمجموعـة مـن التوصـيات لـدعم وتحقيـق جـودة  انتهىكما ، المستشفيات في األساليبهذه 

الخــدمات المقدمــة مــع تحقيــق الوفــورات الالزمــة للمستشــفيات مــن اجــل القيــام بــدورها فــي تحقيــق 
 .واإلداريةعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 :األجنبية السابقة الدراسات :نيا  ثا
 اسـتخدامب بنـك أدا  تقيـيم :الدراسـة بعنـوا  Fethi & Pasiouras (2119)دراسـة  .1

 .الصناعي ال كا  و العمليات بحوث

دراســة منشــورة خــالل الفتــرة مــن عــام  079هــدفت هــذه الدراســة إلــى عــرض شــامل لعــدد 
 ث العمليــات و الــذكاء الصــناعيمــن مختلــف بلــدان العــالم وظفــت بحــو   5118إلــى عــام  0998

 في تقييم أداء البنوك، حيث تم مناقشة العديد من تطبيقات أساليب بحوث العمليات والتي طبقـت
 بشكل واسع في ميدان العمل المصرفي، وتطبيقات لتقنيات أخرى استخدمت في السنوات األخيرة

 ية للبنوك و ضعف أداء البنوك.للتنبؤ بدفالس البنوك و تقييم أداء البنوك و الجدارة االئتمان
ومن أهم نتائج الدراسة: يتم إعارة كفاءة الربح وكفاءة القدرة اإلنتاجية القليل من االهتمام 

نمــاذج بحــوث العمليــات  اســتخدمتعنــد تطبيــق بحــوث العمليــات فــي البنــوك، ومعظــم الدراســات 
معـدة للدراسـة، وتطـوير بشكل منقوص ونتائج هذه الدراسات كانت متحيزة حسب أهـداف الجهـة ال

 نماذج للتنبؤ بدفالس و تصنيف البنوك ائتمانيا  و تحديد األداء المتدني للبنوك.
 تخا ال  عملية إدارية كأداة العمليات ( بعنوا  بحوث2112) Lee & othersدراسة  .2

 .القرار 

الهدف من الدراسة هو دعم فكـرة االعتمـاد علـى األسـاليب الكميـة باإلضـافة إلـى الحـدس 
القـرار  اتخـاذعلى الحدس في عملية  االعتمادالقرار كنموذج متكامل وليس فقط  اتخاذفي عملية 

في المؤسسـات األمريكيـة، وتعتبـر بحـوث العمليـات واحـدة مـن أهـم األدوات اإلداريـة تسـتخدم مـن 
قبــل المنظمــات الربحيــة و غيــر الربحيــة مثــل شــركة فــورد وسامســنج والقــوات المســلحة األمريكيــة، 

 القرارات. تخاذبحوث العمليات كأداة ال  استخدامن هنا جاءت هذه الدراسة  لتأكد على أهمية وم
القــرار واحــدة مــن أهــم المهــارات اإلداريــة للقــدرة علــى  اتخــاذ: ومــ  أهــم نتــائج الدراســة

اســتغالل المصــادر المتــوفرة بأنســب الطــرق و تســخير كــل الجهــود لتحقيــق األداء األمثــل بكفــاءة 
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القــرارات علــى الحــدس  اتخــاذمؤسســات ذات البيئــة الصــغيرة  واألقــل تعقيــد ًا يعتمــد فــي عاليــة، ال
األساليب الكمية لتحقيق أهداف المنظمـة، المؤسسـات التـي تعمـل فـي   استخداموالحد األدنى من 

البيئة األكثر تعقيد ًا واألكبر حجما تستخدم كال األسلوبين الكمي والنوعي، كما توجـد حاجـة إلـى 
تقنيــات   اســتخدامالقــرارات االقتصــادية والســلمية، ب تخــاذالحــدس و الخبــرة الشخصــية ال  داماســتخ

تمكـن إدارة المنظمـة   االنتظـاربحوث العمليات بما فيهـا البرمجـة الخطيـة و المحاكـاة و صـفوف 
قــرارات  ذات جــودة عاليــة، هــذا علــى الــرغم مــن أن مــدراء العمليــات لــيس مــن المتوقــع  اتخــاذمــن 
القرارات إال أنهم يجب أن يكون لديهم دراية بأساسيات بعض األدوات  اتخاذبراء في علوم أنهم خ

 القرارات للمنظمة بشكل عام. اتخاذالمستخدمة في دعم أنظمة 

 العمليـات بحـوث لتطبيـق يعملـ نمو ج  ( بعنوا 2112) Jane & othersدراسة  .3
 باألوبئة. التحكم برامج  و الصحة في

كنتيجـــة لجهــود مجموعـــة مـــن المنظمــات الدوليـــة العاملــة فـــي مجـــال   تــأتي هـــذه الدراســة
الصحة  واألبحاث وكان الهدف العـام مـن الدراسـة ينقسـم إلـى جـزأين، وضـع أسـاس عـام لتطبيـق 
نمــاذج بحــوث العمليــات خــالل مجتمــع الصــحة العــالمي  و محاكــاة تكامــل بحــوث العمليــات مــع 

 زء مهم من جهود المتابعة و التقييم.نماذج بحوث العمليات، ألن يتم تضمينها كج
ــائج الدراســةأومــ   : إعــداد نمــوذج مخطــط تــدفق لعمليــة تطبيــق بحــوث العلميــات هــم نت

خطوة ألهم النشاطات المطلوبة للتخطيط و التنفيذ و المتابعة تطبيق  01ويقدم قائمة اختيار من 
ات تطبيــــق بحــــوث نمـــاذج بحــــوث العمليـــات علــــى مســـتوى إقلــــيم أو دولـــة، وقــــد تـــم تحديــــد خطـــو 

 العمليات للنشطة الرئيسة لمراحل التخطيط، التطبيق والمتابعة.
دارة العمليـات بحـوث ( بعنـوا  2115) Fuller& Martinecدراسـة  .4 ، العمليـات وا 

 المثلى. األنظمة حتى األمثل االختيار م 

مـات إدارة العمليـات و بحـوث العمليـات للمنظ استخدامهدفت هذه الدراسة لمناقشة تطور 
القـرار، باإلضـافة إلـى توضـيح الفـرق بـين أدوات  اتخـاذفي الواليات المتحدة األمريكية فـي عمليـة 

بحوث العمليات  وأدوات إدارة العمليات، حيث تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤل "كيف يتميز 
نماذجهـا أو يختلف الجانب األكاديمي أو النظري لبحوث العمليـات و إدارة العمليـات عـن تطبيـق 

 في قطاع الخدمات.
كاًل من بحوث العمليات و إدارة العمليـات  :وعد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

تعطي مؤشر باتجاه التركيز على الجوانب اإلدارية والتقليل من شأن التقنيات و األدوات في حـل 
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ـــات  دارةالمشـــاكل، فـــدن بحـــوث العملي لـــم تكـــن منفصـــلة عـــن  ا أنالعمليـــات بعيـــدة فـــي فلســـفته وا 
التقنيــات المســتخدمة علــى أرض الواقــع، ويمكــن دمــج تقنيــات بحــوث العمليــات و إدارة األدوات و 

العمليات في هيكلية المنظمات مما ينـتج عـن تكامـل هـذه األنظمـة نظـام معلومـات متكامـل لـدعم 
لين بحــــوث القــــرارات داخــــل المنظمــــة، كمــــا أن تحديــــد التقنيــــات المناســــبة مــــن كــــال المجــــا اتخــــاذ

المنظمـة  اسـتراتيجيةالعمليـات و إدارة العمليـات يمكـن أن يسـاهم بشـكل فاعـل فـي دعـم أو تعـديل 
 بناًء على مخرجات نماذج بحوث و إدارة العمليات المتكاملة. االستراتيجيةأو أهدافها 

أسـاليب بحـوث العمليـات  اسـتخدام :بعنـوا  Ogaard  K,others  (2005)دراسـة .5
  مات المستشفى.لتحسي  كفا ة خد

أعــدت هـــذه الدراســـة لخــدمات المستشـــفى العـــام فــي فـــانكوفور وهـــي دراســة تحليـــل وتقيـــيم 
العمليـــات الجاريـــة، وتقـــديم توصـــيات محـــددة لتحســـين النظـــام، طـــور فيهـــا أنشـــطة الحاســـوب إلـــى 
أسلوب المحاكاة لتقييم وتقدير التوصيات عن الفائدة المحتملة وتصف هذه الورقة محاكاة نموذج 

 تحليل السيناريوهات واهم النتائج والتوصيات .

الباحـث البرمجـة الخطيـة كمحسـن لتغييـر الجـداول ونمـوذج محاكـاة سـيناريو  اسـتخدموقد 
تحليل وتقيـيم األداء ومـن أهـم نتـائج  هـذه الدراسـة أنـه تـم تحسـين جـدول المـوظفين ممـا أدى إلـى 

، ومن النتائج األخرى هو أنه البد من انخفاض وقت الخدمة الذي يؤدي إلى تحسين األداء العام
بحــوث   اســتخداموجــود إطــار يثبــت للمــديرين ومجموعــات المســتخدمين فــي القــوى العاملــة أهميــة 

  العمليات. 
فـي وصـول الركـاب  نظـام لمحاكاة  دراسةبعنوا  :Cao & Others (2113)دراسة  .6

 ي.مطار أوتاوا الدول

دينـة م، فـي العديـد مـن المطـارات الدوليـة نمو الطلب في صـناعة الطيـران خلـق االزدحـام
مليــون مســافر المطــار و كــان  4.3 اســتخدم، 5111فــي عــام ، اوا مــن األســواق األســرع نمــواأوتــ

يتطلـب   .0987فـي عـام  ٪ منـذ توسـيع المطـار 31معدل النمو في عدد المسـافرين  أكثـر مـن 
والتـأخير فـي نظـام  االنتظـارئم البحـث دراسـة قـواتنـاول  زيادة تدفق الركاب تحسين أداء الخدمة .

حـــول   وقـــد تـــم تطبيــق محاكـــاة الكتســـاب نظــرة ثاقبـــة، ركـــاب فــي مطـــار أوتـــاوا الــدوليلل االختيــار
 العالقات بين أجزاء النظام .

تـــم دارســـة اإلجـــراءات عـــن طريـــق جمـــع البيانـــات المتكـــررة فـــي المطـــار و نتـــائج تحليـــل 
وتشـــمل هـــذه العوامـــل الحاليـــة جـــداول العمـــل، البيانـــات تحديـــد المـــدخالت مـــن نمـــوذج المحاكـــاة، 
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وتوزيع وصول نمط الركاب، وتوزيع وقت الخدمـة، وتوزيـع أنـواع مـن الركـاب، و جـدول الـرحالت 
 وقد قدمت الدراسة نموذج لحل مشكلة نظام التدقيق في مطار أتوا.

 فـي العمليـات بحـوث تقنيـات ( بعنوا  تطبيـق1999)Board & Ziemba دراسة  .7
 البريطانية. ماليةال األسوا 

هدفت هذه الدراسة  إلى تطبيق أدوات بحوث العمليات على األسواق المالية، بعد األخـذ 
بعــين االعتبــار جاذبيــة المشــاكل الماليــة لدارســي بحــوث العلميــات و التعريــف أهــم أنــواع مشــاكل 

 بحوث العمليات.  استخدامالسوق التي يمكن حلها ب
ه وعلى الـرغم مـن أن البرمجـة الخطيـة هـي أكثـر أدوات : انوم  أهم نتائج ه ه الدراسة

طرق المحاكـاة   استخداموأساليب بحوث العمليات شيوعًا إال أنه وفي الفترة األخيرة اتسعت رقعة 
ًا في العمليات المالية ث العمليات أصبحت تلعب دورًا مهموخصوصا طريقة مونتي كارلو، وبحو 

تســاعًا يومــا بعــد يــوم. وتظهــر قاعــدة البيانــات الخاصــة االمــال، وهــذا الــدور يــزداد  أســواقداخــل 
%  4م وجـد أنـه حـوالي  0985باألوراق العلمية المتخصصة في بحوث العلميات أنه ومنذ عام 

مـــن دراســـات وأوراق العمـــل فـــي مجـــال بحـــوث العمليـــات دارت حـــول المشـــاكل الماليـــة وقـــد شـــمل 
لمتعلقة بالتداول من قبل صـناع القـرارات فـي إلى بحوث العمليات القرارات ا األساليبتطبيق هذه 

األسواق المالية مثل حوافظ األسهم والسندات والقروض وتبادل العمالت وكما أنه يعرض وسـائل 
 بحوث العلميات على العمليات اإلدارية غير الطرق التقليدية. أساليبجديدة لتطبيق 

 في العمليات وثبح أدوات تطبيق  ( بعنوا 1999) McClure & Millerدراسة   .2
 .التجارية المصرفية المسسسات

 52بحــوث العمليــات مــن جانــب   ســتخدامتعــرض هــذه الدراســة رؤيــة للمســتوى الحــالي ال
شـركة خـدمات مصـرفية تجاريـة فـي الواليـات المتحـدة. وتشـير هـذه الدراسـة   111شركة مـن أكبـر 

عامــل مــع مجموعــة مختــارة إلـى أســاليب بحــوث العمليــات التـي تســتخدم مــن قبــل هــذه الشـركات للت
 اسـتخداممشكلة من المشكالت الهامة في األعمال المصـرفية التجاريـة، كمـا تقـيس مـدى  18من 

أسـاليب بحـوث  استخدامأساليب بحوث العمليات على مختلف المشاكل، وتأثير حجم البنك على 
 العمليات في حل المشكالت .

صــرفية تجاريــة مــن حيــث حجــم شــركة خــدمات م 011تــم إرســال اســتبيان لرؤســاء أكبــر 
اســــتبيان تــــم إرســــالها لهــــذه المؤسســــات  011اســــتبيان مــــن أصــــل  25 اســــترجاعاألصــــول، وتــــم 
 المصرفية.
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أساليب بحوث العمليات للتعامل مع أنواع   استخدامهناك فروق في  :أهم نتائج الدراسة
خدم، وهنــاك المشــاكل المختلفــة، وذلــك يعتمــد علــى مــدى صــعوبة أســلوب بحــوث العمليــات المســت

أكثــر مــن أســلوب بحــوث عمليــات يســتخدم للتعامــل مــع مشــكلة محــددة، كمــا أظهــرت النتــائج أن 
أسـاليب بحـوث العمليـات فـي وظائفـه المختلفـة، حيـث   استخدامحجم البنك له تأثير محدود على 

 ه ألسـاليب بحـوث العمليـة إضـافة إلــى أناسـتخدامأنـه كلمـا زاد كبـر حجـم البنـك ا زدت احتماليــة 
القـرار فـي المؤسسـات المصـرفية التجاريـة يعتبـر نوعـا  اتخـاذبحـوث العمليـات فـي آليـات  استخدام

  اسـتخدامما محدود بسـبب طبيعيـة مخـاطر هـذه الصـناعة، باإلضـافة إلـى ذلـك يـرى البـاحثون أن 
 بحوث العمليات مرتبط بحجم الممتلكات.

 ثالثا: التعقيب على الدراسات السابقة
الدراسـة وبعـد  بموضـوع العالقـة ذات السـابقة الدراسـات مـن داً عـد الباحـث اسـتعرض
 وكـذلك، الدراسـة وبـين هـذه بينهـا االتفـاق واالخـتالف أوجـه توضـيح الدراسـات سـيتم مراجعـة هـذه
 .والتميز االستفادة أوجه

 :االتفا  أوج 

 :منها أمور عدة الدراسات السابقة في مع الدراسة اتفقت

وبينـت مزاياهـا ، القـرار اتخـاذالكميـة فـي  األسـاليبأهميـة  أجمعت الدراسات السـابقة علـى .0
 المؤسسات التي تم دراستها  أوضاعفي تحسين 

 األساليب الكمية  استخداماالهتمام بتدريب وتأهيل العاملين على كيفية  .5

( في وجود نقص أو عـدم تـوفر البيانـات الالزمـة 5105) الدراسة مع دراسة طيار اتفقت .4
 كمية.لتطبيق األساليب ال

إنشــــاء مركــــز متخصــــص  ضــــرورةاتفقــــت الدراســــة مــــع معظــــم الدراســــات الســــابقة علــــى  .3
 المؤسسات محل الدراسة. لالقرار داخ تخاذالكمية ال بباألسالي

 .االنتظارفي تناولها لمشكلة صفوف  (5112اتفقت الدراسة مع دراسة البحيصي ) .2

  Odgaard K,othersودراســة Jane & others (5118)اتفقــت الدراســة مــع دراســة  .1
 الصحة. في العمليات بحوث لتطبيق عملي في تناولها لنموذج (2005)
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 :فاالختال أوج 

 :منها أمور عدة في السابقة الدراسات مع الدراسة اختلفت

األسـاليب الكميـة وعالقتهـا  اسـتخداممنهـا:  متعـددة موضـوعات السـابقة الدراسـات بحثـت .7
 خنشـول دراسـة، (5105طيـار ) دراسـة، (5105دراسة حسونة )ت اإلدارية ابجودة القرار 
 جـرادات راسـةد، (5118عيـا  ) ( دراسـة2009 )، دراسـة الصـيد، (2009) وآخـرون 
دراسـة ، (2004)، دراسـة الجـديلي، (2008 )وسـيلم  رحـيم دراسـة، (2008 ) وآخـرون 
 McClure & Millerدراسـة ، Lee & others (5118)دراسـة ، م( 5114عاشـور)
لحبـوبي وشـبالق دراسة انموذج محاكاة لحل مشكلة المعتمرين مثل  وموضوع، (0999)
 وموضوع مدى تطبيق أساليب بحوث العمليات في القطاع الصحي.، (5115-5114)

 الـذكاء و العمليـات بحـوث  استخدامب بنك أداء وموضوع تقييم، (5111دراسة الوسية )
 و العمليـات وثبحـ وموضـوع، Fethi & Pasiouras (5119)دراسـة الصناعي مثل 

 & Fullerمثـل دراسـة   المثلـى األنظمـة حتـى األمثـل االختيـار مـن، العمليـات إدارة
Martinec (5112 وموضوع  محاكاة لنظام  وصول الركاب في مطار أوتاوا الدولي )
 فـي العمليـات بحـوث تقنيـات تطبيـق وموضـوع  Cao &Others (5114)دراسة مثل 
 .Board & Ziemba(0999) ل دراسة مث البريطانية المالية األسواق

 الباحث برنامجأسلوب تحليل البيانات : استخدم  .1
Quantitative Method and Production and Operations Management 

 بينما لم تستخدم أي من الدراسات السابقة هذا البرنامج في تطبيق النموذج المقترح.

 :االستفادة أوج 

التركيــــز علــــى الموضــــوع المــــراد دراســــته وكتابــــة االطــــار بنــــاء فكــــرة الدراســــة مــــن خــــالل  .0
 النظري.

 اختيار منهج الدراسة واألداة المناسبة لهذه الدراسة. .5

 تحديد متغيرات  الدراسة .4

 أفادت الباحث في التعرف إلى طريقة عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها،  .3

 هــايثر يبمــا  الحاليــةاالســتفادة مــن نتــائج الدراســات الســابقة والعمــل علــى ربطهــا بالدراســة  .2
 .أهميتهامن  ويعزز
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 أهم ما يميز ه ه الدراسة :

 :يلي فيما السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تتميز

الكميـة  األسـاليب اسـتخداملتوظيـف  ميـداني جهـد أول الباحـث علـم حسـب الدراسـة تمثـل .0
 في تحسين أداء المؤسسات الصحية الحكومية في قطاع غزة

عمليـات فـي  انتظـارعدة اقتراحات بشكل علمي لحل مشكلة صـفوف  ت هذه الدراسةقدم .5
الجراحة بمجمع الشفاء الطبـي والتـي ستسـهم فـي تقليـل فتـرة  انتظـار المرضـى  مستشفى 

 . للحصول على خدمة العمليات

أجريت فـي مجمـع الشـفاء الطبـي كونـه يعتبـر واحـدا مـن أهـم  كونها  مميزة الدراسة تعتبر .4
تقـديم الخدمـة  فـي ومـؤثر كبيـر إيجـابي لسـطينية الـذي لـه دورالمؤسسـات الصـحية الف
 الصحية في فلسطين.
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 المبحث األول
 نما ج األساليب الكمية

 
 :مدخل عام لبحوث العمليات .1

واسـعا خاصـة بعـد  انتشـارايعتبر علم بحوث العمليات من العلـوم التطبيقيـة التـي أحـرزت 
حيـــث يعتبـــر هـــذا العلـــم مـــن الوســـائل ، ةالحـــرب العالميـــة الثانيـــة وذلـــك فـــي مجـــال العلـــوم اإلداريـــ

القـرارات بأسـلوب أكثـر دقـة وبعيـد عـن العشـوائية الناتجـة عـن تطبيـق  اتخـاذالعلمية المساعدة في 
العتمـــاده علـــى المعلومـــات المالئمـــة فـــي اختيـــار البـــديل األمثـــل لحـــل ، أســـلوب المحاولـــة والخطـــأ

 المشاكل التي يمكن أن تواجه متخذ القرار.

األســاليب الكميــة فـــي  اســـتخدامر ملموســا خــالل الســـنوات األخيــرة نحــو ولقــد حــدث تطـــو 
ومـا رافقهـا مـن  اإللكترونيـةوكان لظهور الحاسـبات  ، ترشيد اإلدارة عند قيامها بوظائفها المتعددة

بـراز استخدامنمو سريع في  اتها المختلفة فـي المجـال اإلداري والصـناعي دورا كبيـرا فـي تطـوير وا 
 ساليب الكمية واالستفادة منها في معالجة المشاكل المعقدة والمكلفة اقتصاديا.األ  استخدامأهمية 

 :مفهوم األساليب الكمية .2

تعرف األساليب الكمية بأنها علم يعنـى  بمجموعـة مـن النظريـات واألسـاليب العلميـة             
 اتخـــاذفـــي  المبنيـــة علـــى علـــوم الرياضـــيات واإلحصـــاء والحاســـوب والتـــي بـــدورها تســـاعد المـــدراء

 .(5117)الصمادي القرارات الصحيحة

ي لمشــــكلة معينــــة التحليــــل الكمــــ  اســــتخداموتعــــرف األســــاليب الكميــــة بأنهــــا عبــــارة عــــن 
 .(5112القرار المناسب )العتوم اتخاذأو الجهة القائمة على هذه المشكلة بلمساعدة اإلدارة 

 علميـة أسـس علـى مبنـي مـنهج "أنهـا علـى العمليـات بحـوث (2002) عاشـور ويعـرف
 حـل فـي راشـد مـنهج وهـي بشـأنها قـرار اتخـاذو  تواجههـا التـي المشـاكل حـل اإلدارة فـي لمسـاعدة
 ر".القرا اتخاذ في اإلدارة ومساعدتها تواجهها التي المشاكل

 علـى للمسـاعدة المتقـدم التحليـل أسـاليب تطبيـق هـو العمليـات بحـوث " أن القول ويمكن
 األوضـاع لتحليـل الرياضـية النمذجـه مثـل تقنيـات  داماسـتخ طريـق أفضـل عـن قـرارات اتخـاذ
 وأكثر فعالية أكثر قرارات إصدار سلطة التنفيذيين تعطي المسئولين العمليات وبحوث، " المعقدة
 .Edleman  (2007 اإللكترونية النسخة ) إنتاجيه
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حيـــث يـــتم  اإلداريـــة تالقـــراراوتعـــرف األســـاليب الكميـــة أيضـــا بانهـــا مـــنهج علمـــي لصـــنع 
 (Render ،2008)لتعامل مع البيانات الخام وعالجتها للحصول على معلومات قيمة.ا

من خالل هذه التعريفات يمكن القـول أن بحـوث العمليـات تلعـب دورا مهمـا لدراسـة أنـواع 
ومـن تـم ، المشـكلة مـن زاويـة كميـة إلـىومنها المتعلقة بددارة األعمال من خـالل النظـر ، المشاكل

 ف المتاحة.صياغتها حسب الوظائ

 اتهااستخدامالتطور التاريخي لبحوث العمليات ومجاالت  .3

حيــث كــان أول ظهــور لهــذا العلــم ســنة ، يعتبــر علــم بحــوث العمليــات مــن العلــوم الحديثــة
، هذا العلم كان أثناء الحرب العالمية الثانية ستخدامإال أن البداية الحقيقية ال، في بريطانيا0941

بعـدها ، العمليـات الحربيـة التـي كانـت أولـى مجـاالت اسـتعماالتها إلـى االسـمويرجع تسميتها بهـذا 
وعـرف عـدة ، هذا العلم المجاالت العسكرية وأصبح يستخدم في المجاالت المدنيـة استخدامتعدى 

ومــن أهــم المجــاالت التــي ، وتحليــل الــنظم، الطــرق الكميــة فــي اإلدارة، تســميات منهــا علــم اإلدارة
 يات فيها هي:بحوث العمل  استخداميمكن 

القـرار المناسـب فـي  تخـاذالمجاالت اإلدارية: حيث يـوفر هـذا العلـم المعلومـات الالزمـة ال .0
 الوقت المناسب.

 مجال اإلنتاج والتصنيع والبيع وبأقل تكلفة ممكنة وأقل فاقد ممكن وأعلى ربح. .5
 مجاالت التعيين وذلك باختيار الشخص المناسب للوظيفة المالئمة. .4

مــن خــالل متابعــة المشــاريع وا عــداد الخطــط الزمنيــة لتنفيــذ المشــاريع  مجــاالت التخطــيط .3
 (5115، المختلفة. )مرجان

 ويمك  تصنيف أهم التطورات التي عرفها علم بحوت العمليات على النحو التالي: 

 :ث العمليات أثنا  الحرب العالميةبحو  استخدام 3.1

 :في بريطانيا اهاستخدام . أ

عندما دعت إدارة الحرب ، م في بداية الحرب العالمية الثانيةلهذا العل  استخدامكان أول 
مــــن جامعــــة " Blackett p.m.s" البريطانيــــة فريقــــا مــــن العلمــــاء برئاســــة البروفيســــور" بالكيــــت

والتكتيكيــــة المتعلقــــة بالــــدفاعين  االســــتراتيجية" لدراســــة المشــــاكل  Manchester"مانشيســــثر"  " 
، ه الدراسـات لـم تقتصـر علـى الـدفاع الجـوي واألرضـي فقـطإال أن هـذ الجوي واألرضي لبريطانيا.
األمثـل  سـتخداماال إلـىحيث كان هـذا الفريـق يسـعى ، البحرية البريطانية إلىبل امتدت الدراسات 



 اإلطــار النظري للدراسة الثالث ...الفصل 

 

27 

كـان ، وقـد كانـت النتـائج التـي حققهـا هـذا الفريـق بـاهرة، للموارد  الحربيـة المحـدودة فـي تلـك الفتـرة
هــذه النتــائج الجيــدة التــي ، ر وتحســين الــدفاع المــدني وغيرهــامــن ضــمنها تحســين منظومــة الــرادا

 حققتها إدارة الحرب البريطانية شجعت إدارة الحرب األمريكية على إجراء دراسات مماثلة. 

 في أمريكا :  اهاستخدام . ب

قامــت اإلدارة األمريكيــة بتكــوين فريــق خــاص لمعالجــة بعــض المشــاكل المعقــدة كمشــكلة 
وتوزيعها على الوحدات العسكرية المنتشرة في مناطق مختلفة مـن ، لمختلفةنقل المعدات والمواد ا

و ، بحوث الدفاع القـومي  استخدام" )جيمس( رئيس لجنة James.B"  ولقد كان  كل من، العالم
بحـوث العمليــات  اسـتخدامرئـيس لجنــة األسـلحة  والمعـدات الجديــدة وراء  "Vannevare"فانيفـار" "

هـــذا األســـلوب أثنـــاء إقامتهمـــا فـــي   اســـتخدامحيـــث شـــاهدا ، فـــي أمريكـــافـــي المجـــاالت العســـكرية 
 بريطانيا أثناء فترة الحرب. 

علــم بحــوث   اســتخدامونظــرا للنجــاح الــذي تحقــق فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بفضــل 
حيـث واصـل ، حيث مست التطبيقـات مجـاالت أوسـع مـن تلـك التـي تمـت فـي بريطانيـا، العمليات

 إلــىوالتــي تحولــت فيمــا بعــد ، امهم بهــذا العلــم مــن خــالل وكالــة بحــوث العمليــاتالعســكريون اهتمــ
 مؤسسة بحوث العمليات. 

 بحوث العمليات في المجاالت المدنية بعد الحرب العالمية الثانية :  استخدام  3.2

لقــــد كــــان لتطبيــــق علــــم بحــــوث العمليــــات أثنــــاء الحــــرب العالميــــة الثانيــــة فــــي المجــــاالت 
ممــا شــجع علمــاء اإلدارة ورجــال األعمــال الــذين كــانوا يبحثــون عــن ، إيجابيــا كبيــرا العســكرية أثــرا

 على إدخال هذا العلم على إدارة المشاريع االقتصادية.، حلول لمشاكلهم المتعلقة بالعمل

 في بريطانيا: . أ

والـذي ، 0938قام فريق من المهتمـين بهـذا المجـال بتكـوين نـادي بحـوث العمليـات سـنة 
والتــي بــدأت فــي إصــدار مجلــة ، مــا بعــد جمعيــة بحــوث العمليــات للمملكــة المتحــدةفي اســمهأصــبح 

 .التي تعد أول مجلة في هذا المجالو  0921من سنة  ابتداءعلمية ربع سنوية 

 في أمريكا:  . ب

وقــد ، 0921ومعهــد اإلدارة العلميــة ســنة ، تــم تكــوين جمعيــة بحــوث العمليــات األمريكيــة
بعــدها أصــدر معهــد اإلدارة العلميــة ، 0925عمليــات ســنة أصــدرت هــذه الجمعيــة مجلــة بحــوث ال
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، )مرجـان .0924مجلـة اإلدارة العلميـة وذلـك سـنة  اسـمهامجلـة تخصصـية فـي بحـوث العمليـات 
5115). 
 بحوث العمليات في الوعت الراه : استخدام 3.3

، نظــرا لزيــادة حجــم النشــاط الــذي تقــوم بــه المنظمــات اإلداريــة المختلفــة فــي الوقــت الــراهن
دراك اإلدارة لمــدى أهميــة القــرار اإلداري ، وتزايــد التعقيــدات التــي تتســم بهــا اإلجــراءات اإلداريــة وا 

وأصـبح يسـتخدم فـي كثيـر مـن ، بحـوث العمليـات مـواطن نشـأته  استخدامفقد تعدى اليوم ، السليم
 سـتخدامالواسـع ال االنتشـارويرجع هذا ، اته األولىاستخدامكما تعدى أيضا مجاالت ، دول العالم

حيـث أثبتـت إحـدى الدراسـات ، انتشار الحاسب اآللي إلىاألساليب الكمية في المجاالت اإلدارية 
( شـركات مـن 19أن تسـع )، 0990التي نفذت على مجموعة كبيرة من الشركات األمريكية عام 

 (. 5112، ( تمثل تكنولوجيا المعلومات جزءا حيويا في عملهم) السالمي01) أصل عشرة

والتي لها األثر الواضح فـي ، ظهور البرامج العلمية المتطورة للحساب إلىإلضافة هذا با
الـذي يعتبـر  االسـتراتيجيى التخطـيط آفاق واسعة بلغت مستو  إلىبحوث العمليات   استخدامدفع 

مــن أهــم النشــاطات التــي تقــوم بهــا اإلدارة العليــا  والــذي يســتعمل للتعــرف علــى األســباب الكامنــة 
والتي يمكن أن تمس عملية اإلنتاج والتخزين والتمويـل والنقـل وغيرهـا ، ل المستعصيةوراء المشاك

كمـا تمكـن اإلدارة أيضـا مـن تقيـيم السياسـات البديلـة ، من المشاكل التي يمكن أن تواجـه المنظمـة
، )الســالمي وتســاعدها فــي تحديــد احتياجــات المؤسســة علــى المــدى الطويــل، للتشــغيل واالســتثمار

5112.) 

 ية نما ج األساليب الكمية:أهم .4

  القــرارات بأســلوب  اتخــاذيعتبــر علــم بحــوث العمليــات مــن الوســائل العلميــة المســاعدة فــي
 أكثر دقة وبعيد عن العشوائية الناتجة عن التجربة والخطأ .

  تعتبــر بحــوث العمليــات فــن وعلــم فــي آن واحــد فهــي تتعلــق بالتخصــيص الكــفء للمــوارد
جديـــدة فـــي عكـــس مفهـــوم الكفـــاءة والنـــدرة فـــي نمـــاذج رياضـــية المتاحـــة وكـــذلك قابليتهـــا ال

 تطبيقية .

  وذلـك للوصـول ، البحث عن القواعد واألسس الجديدة للعمل اإلداري  إلىيسعى هذا العلم
ييس المواصـــــفات العالميـــــة ومقـــــا، أفضـــــل المســـــتويات مـــــن حيـــــث الجـــــودة الشـــــاملة إلـــــى
 .(األيزو)
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 ليل والحل والتي يصـعب تناولهـا فـي صـورتها أنها تساعد على تناول مشاكل معقدة بالتح
 العادية .

 .أنها تساعد على توفير تكلفة حل المشاكل المختلفة وذلك بتخفيض الوقت الالزم للحل 

  أنهــا تســـاعد علــى تركيـــز االهتمـــام علــى الخصـــائص الهامـــة للمشــكلة دون الخـــوض فـــي
العناصر المالئمة  ويساعد هذا في تحديد، تفاصيل الخصائص التي ال تؤثر على القرار

 (.5111، )أبوزيد ومحرم األفضل إلىها للوصول  استخدامللقرار و 
 :ما ج بحوث العملياتن

نواجه في حياتنا العملية الكثير مـن المواقـف والمشـاكل التـي يمكـن معالجتهـا ضـمن علـم 
ن  بحــوث العمليــات وهــذه المواقــف تأخــذ صــيغ ونمــاذج متنوعــة حســب نــوع الموقــف المــدروس وا 

 ر الصيغ شيوعا في بحوث العمليات هي كالتالي:اكث

 (:Mathematical Models)النما ج الرياضية  .1

ناء هذه النمـاذج أن جميـع المتغيـرات إذ نفترض خالل ب، غ وأكثرها شيوعاوهي أهم الصي
المسـتقلة قابلـة للقيــاس وتسـتخدم رمــوزا رياضـية لتمثيلهـا ـ وتــرتبط المتغيـرات مــع بعضـها الــبعض 

طرق حسابية بهـدف   استخدامويتم معالجة هذه النماذج ب، ياضية تصف سلوك النظامبعالقات ر 
 من هذه النماذج:، الحل األمثل إلىالوصول 

 النماذج الخطية. 
 خطية النماذج الال.  
 نماذج األعداد الصحيحة. 
 النماذج التربيعية. 
 النماذج  الديناميكية.  
 (: Probability Models)النما ج االحتمالية  .2

ومـــن هـــذه  حتماليـــةاقـــوانين  إلـــىمتغيراتهـــا كـــل  أوة تخضـــع بعـــض يوهـــي نمـــاذج رياضـــ
 :النماذج

  االنتظارنماذج صفوف  
  األلعابنماذج 
 نماذج التخزين 
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 نماذج الشبكة 
 (:Simulation and Heuristic Models) نما ج البحث واالستقصا  والمحاكاة .3

بــل تعتمــد علــى أســلوب التحليــل ت هــذه النمــاذج ال تســتخدم دوال رياضــية لــربط المتغيــرا
 إلـىخطأ التجربة ممـا يـؤدي  إلىالذي يكافئ عملية إجراء التجارب وبالتالي هذه النماذج تخضع 
نمــاذج المحاكــاة  أمــا، المشــاهداتصــعوبات فــي تصــميم التجربــة إحصــائيا وصــعوبات فــي جمــع  

قــي ومراقبــة التغيــرات فرضــي يحــاكي النظــام الحقيتقليــد النظــام المــدروس بنظــام  إلــىفهــي تهــدف 
 .(0999، )باقية خالل فترة زمنية محددة. يالتي تطرأ على النموذج المحاك
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 المبحث الثاني
 االنتظارنظرية صفوف 

مــــن علــــم بحــــوث  االحتماليــــةأحــــد النمــــاذج الرياضــــية  االنتظــــارتعتبــــر نمــــاذج صــــفوف 
ميــة وخاصــة فــي المؤسســات التــي نشــاهدها فــي حياتنــا اليو  االنتظــارالعمليــات التــي تعــالج ظــاهرة 

 الخدمية.

  :االنتظارنشأة نظرية صفوف  .1

 يالـدانماركأعمال مهندس الهواتف  إلىأو نظرية الصفوف  االنتظارتعود دراسة خطوط 
فـي مركـز  االزدحـامبـدجراء تجـارب تتعلـق بمشـكلة  0919الذي بـدأ عـام   A.K.Erlangايرالنغ 

إذ وجـد أن طـالبي ، فـي المقسـم فـي مراكـز الهـاتف تبـادل المكالمـات الهاتفيـة عـن طريـق العـاملين
المكالمات غالباً  ما يتعرضون لبعض التأخير خالل الفتـرات التـي تكثـر فيهـا المكالمـات الهاتفيـة 
، وذلك بسـبب عـدم قـدرة العـاملين علـى تلبيـة الطلبـات بشـكل متـزامن مـع السـرعة التـي تحـدث بهـا

 امتــدتثــم ، بالنســبة للعامــل الواحــد فــي المقســم حســاب مــدة هــذا التــأخير إلــى  Erlangوقــد عمــد 
 (.5100، .)متراسدراسته و النتائج الخاصة بها لتشمل عدداً  من العامالت

وقد استمر العمل على تطوير حركة المكالمات الهاتفية على نفـس األسـس التـي أوجـدها 
Erlang ، شــمل عــدداً  مــن هــذا األســلوب لي اســتخداموبعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة توســع

ويعـــود الفضـــل فـــي وضـــع الشـــكل ، فيهـــا االنتظـــارالحـــاالت العامـــة التـــي تتصـــف بوجـــود خطـــوط 
والذي أصدر مجموعة مؤلفاتـه  Conny Plansالباحث   إلى  االنتظارالنهائي لنظرية صفوف 

 (.5117، ( . )عالب0931-0941في الفترة )

اضـــية تســاعد القـــائمين علـــى ســاليب ريأبأنهـــا " االنتظــارويمكــن تعريـــف نظريــة صـــفوف 
بأنهــا  (5117، وآخــرون ويعرفهــا  )التميمــي ، (5101، قــراراتهم" )طعمــة اتخــاذالقــرار فــي  اتخــاذ
كمـا  تكون الخدمـة عمليـة عشـوائية" إذ، قناة الخدمة إلىدراسة للعمليات ذات الوصول العشوائي "

علميــات وهــو عبــارة مجموعــة مــن أســاليب بحــوث ال إلــىتعــرف علــى أنهــا "أســلوب رياضــي ينتمــي 
عــن طريقــة علميــة لمعالجــة مشــاكل تقــديم وتســويق الســلع والخــدمات الصــحية لمصــلحة كــل مــن 
المســتفيد مــن الخدمــة أو الســلعة )الزبــون( أو لمصــلحة مقــدم الخدمــة أو الســلعة )منظمــة األعمــال 

ـــة( ـــة أو الخدمي ـــى عـــدد مـــن  ، اإلنتاجي ـــة عل ـــة العلمي مليـــات والع االفتراضـــاتوتعتمـــد هـــذه الطريق
الــذي بــدوره يتكــون  االنتظــارالحســابية والعالقــات الســببية بــين العوامــل الداخليــة فــي تركيــب نظــام 



 اإلطــار النظري للدراسة الثالث ...الفصل 

 

32 

مــن مجموعــة مــن الزبــائن ومجموعــة مــن مقــدمي الخدمــة ومعــدل معــين لوصــول الزبــائن وتقــديم 
 (.5118، السلعة لهم" )الفضل الخدمة أو

 :االنتظارالتطبيقات العامة لنظرية صفوف  .2

بشــكل واســع فــي المنظمــات الصــناعية للتغلــب علــى  االنتظــارلوب صــفوف يســتخدم أســ
إذ يســتخدم لمعالجــة مشــاكل صــيانة اآلالت ، التــي ترافــق بعــض األعمــال فيهــا االنتظــارمشــاكل 

صـــالحها حـــين يتعطـــل عـــدد مـــن اآلالت فـــي أوقـــات مختلفـــة  وتشـــكل بـــذلك خطـــوط   االنتظـــاروا 
القـــرار  تخـــاذفتطبـــق هـــذا األســـلوب ال، صـــالحســـطة عمـــال الصـــيانة واإلالإلصـــالح المطلـــوب بو 

، )اليوســـفأقـــل مـــا يمكـــن . االنتظـــارالمناســـب فـــي تحديـــد عمـــال الصـــيانة الـــذي يجعـــل تكـــاليف 
5117.) 

بحيــث يخفــف ، يســتخدم هــذا األســلوب لتنظــيم العمــل فــي مســتودعات قطــع الغيــار والعــدد
الحصول على ما يلزمهم  ربانتظامن عدد العمال الذين يقفون في صفوف طويلة أمام المستودع 

اإلسـراع فـي  إلـىوذلك عن طريق زيادة عدد الموظفين في المستودع مما يؤدي ، من قطع الغيار
بالتــالي و  االنتظــارأداء الخدمــة ويســاعد علــى تشــغيل العمــال بــدالً  مــن إضــاعة وقــتهم فــي خــط 

 (.5117، )اليوسف تخفيض تكاليف اإلنتاج الكلية .

لعــدد المناســب مــن األرصــفة التــي تســتقبل الســفن فــي المــوانئ كــذلك يســتخدم فــي تحديــد ا
إذ أن تكـــاليف إقامـــة األرصـــفة ، وســـيارات نقـــل البضـــائع وذلـــك بهـــدف تخفـــيض التكـــاليف الكليـــة

وعلــــى المســــؤولين الموازنــــة بــــين تكــــاليف ، وغرامــــات الـــــتأخير فــــي تفريــــغ البضــــاعة تكــــون كبيــــرة
القرار المناسب بتحديد عدد األرصـفة التـي يجـب  األرصفة وتكاليف غرامات التأخير بحيث يـُتخذ

إقامتهـا بحيــث تكــون التكــاليف الكليــة أقــل مــا يمكــن . كمــا أن هــذا األســلوب يســتخدم بشــكل كبيــر 
في مجاالت متعددة منها : تحديد عدد العـاملين المناسـب فـي نوافـذ الخدمـة فـي مكاتـب البريـد أو 

فــي المحـــالت التجاريــة الكبـــرى والمؤسســـات  فــي المصـــارف أو فــي نوافـــذ دفــع حســـابات الزبـــائن 
كما يطبق هذا ، وذلك لضمان التشغيل االقتصادي لهذه المحالت وتقديم الخدمة المناسبة للزبائن

األسلوب في محطات الوقود وخدمة السـيارات وفـي المطـاعم والكافيتريـات ومراكـز إطفـاء الحريـق 
مجتمع مع تحمل أقل النفقات الممكنة فـي حيث يراعى تأمين مستوى مناسب من الخدمة ألفراد ال

 .(0998، )البلخي هذه المنظمات .
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 :االنتظارمكونات نظام خطوط  .3

التركيـــز علـــى ثالثـــة أجـــزاء أو مكونـــات لخـــط  –االنتظـــاريتطلـــب عـــرض نظـــام خطـــوط 
 : وهي االنتظار

 . " مدخالت النظام أو ما يطلق عليه عملية " الوصول 

  تنظيم الصفوف . أو ما يطلق عليه االنتظارخط 

 تسهيالت الخدمة  . 
حيــث ينبغــي فــي البدايــة عــرض الخصــائص المحــددة لكــل مكــون مــن المكونــات الثالثــة 

 (5101، الجنابي).االنتظارقبل تطوير أي نماذج رياضية لخطوط ، السابقة
 خصائص عملية الوصول :  3.1

، لخدمـــةمقـــدم ا إلـــىورود الوحـــدات ) العمـــالء( التـــي تطلـــب الخدمـــة  –يقصــد بالوصـــول 
الـزمن المســتغرق بــين  إلــىفــي مجموعـات  أوويخضـع نمــط وصـول العمــالء سـواء كــانوا منفـردين 

غيـــر متصـــل  احتمـــاليتوزيـــع  إلـــىوصـــول عميلـــين لمكـــان الخدمـــة بشـــكل مســـتقل عـــن بعضـــهما 
 .(0997، )مشرفي ألوقات الوصول ويدعى هذه القانون )قانون توزيع بواسني(

خصائص لعملية الورود وهي : حجم  المجتمع الـذي يطلـب  وفي هذا الشأن يوجد ثالث
شكل أو نمـط وصـول العمـالء ) طـالبي الخدمـة( وأخيـرًا سـلوك طـالبي الخدمـة للحصـول ، الخدمة

 (.(Render,2012 على الخدمة أو الخدمات .

 جم المجتمع ال ي يطلب الخدمة : ح 3.1.1

فــي أي وقــت مــن مجتمــع غيــر  وهــو العــدد المحتمــل مــن العمــالء التــي قــد تطلــب الخدمــة
يفترض في معظمها  وصول النهائي  االنتظارمع اإلشارة أن نماذج صفوف ، محدود أو محدود

لطـــالبي الخدمـــة فعـــدد طـــالبي الخدمـــة القـــادمين فـــي وحـــدة زمنيـــة معينـــة هـــو جـــزء مـــن كـــم هائـــل 
يـــق مراكـــز دفـــع رســـم الطر  إلـــىوكمثـــال علـــى ذلـــك الســـيارات التـــي تصـــل ، محـــدود( محتمـــل)غير
 (.5117، السريع.)راند

 :  النظام إلىالعمال   نمط وصول 3.1.2

محطة الخدمة وفقًا لجدول زمني معـروف  إلىقد يكون وصول العمالء )طالبي الخدمة( 
وصـــول العمـــالء )متلقـــي الخدمـــة( عشـــوائيًا عنـــدما ، ومحـــدد أو أن يـــتم وصـــول العمـــالء عشـــوائياً 
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كما ال يمكن التنبؤ بحدوث عملية الوصـل لمتلقـي  ،يكون كل عميل مستقل عن العمالء اآلخرين
وترتيبًا على ذلك فدن عدد العمالء ) متلقي الخدمة ( لكل وحدة من الزمن يمكن تقديرها ، الخدمة
ســيارات 2عمــالء كــل ســاعة أو 4 "بواســون" ومــن ثــم فــدن معــدل الوصــول ) مــثالً ع يــتوز  اســتخدامب
 (.(Render,2012 " بواسون"توزيع   استخدامدقيقة( يمكن تحديده ب 41كل 

 سلوك طالبي الخدمة : 3.1.3

ف ينتظـر تفترض معظم نماذج الصـفوف أن متلقـي ) طالـب ( الخدمـة عنـدما يصـل سـو 
الحـظ  حتى يتلقى الخدمة ولن يقوم بتغييـر محطـة الخدمـة  أو الصـف الـذي وصـل إليـه . ولسـوء

ميــل )متلقــي( الخدمــة  االنضــمام كثيــر مــن الحــاالت التــي يــرفض فيهــا الع إلــىفــدن  الواقــع يشــير 
ورغباتـه مـن تلقـي الخدمـة بشـكل  احتياجاتـهذلك ألن طول الصف لن يحقق لـه ، االنتظارلصف 

 (.(Render,2012 أو آخر في وقت معين

 :  االنتظارخصائص خط  3.2

 بعدة خصائص وهي : ويتميزالجزء الثاني في نظام الصفوف  االنتظاريمثل خط 
هو الحد األقصى لعدد طالبي الخدمـة الموجـودين فـي النظـام أي عـدد و : االنتظار طول خط  .0

وقـد يكـون ، االنتظـارطـالبي الخدمـة فـي مرحلـة  إلـىالطالبين الـذين تقـدم لهـم الخدمـة إضـافة 
، طول الصف محدود وذلك بسبب عدة قيود قد تكون مادية أو تنظيمية كقيود المسـاحة مـثال

ئي عنمـا يكـون حجمـه بـال حـدود مثـل حالـة خدمـة كما قد يكون الصف غير محدود أو النهـا
 .(5117، )راند يارات الوافدة على الطريق السريعدفع رسوم الس

الوحــدات طــالبي الخدمــة  اختيــارأســلوب وهــذا يعنــي تحديــد  :االنتظــارفــي صــفوف  االختيــار .5
 الحاالت التالية : إلىليتم تقديم الخدمة لهم ويمكن تقسيمه  االنتظارالمكونة لصف 

4. FCFS (First come-First served):  وال أتي أشيوعا حيث مـن يـ األكثروهي القاعدة
 وال كما في حاالت شراء تذاكر المباريات.أيخدم 
3. LCFS (Last com-First served) : والأوتعني طالب الخدمة الذي يأتي أخيرا يخدم. 

2.  STRO(Service in Random order):  فـي الخدمـة بشـكل عشـوائي كمـا هـو الحـال
  .بعض خطوط اإلنتاج

1. SOP (Service of Perference): عطـــاء لخدمـــة حســـب األفضـــلية كمـــا هـــو فـــي إ ا
 (.0999، )باقية في المستشفيات في حاالت اإلسعافلخدمة المرضى  األولوية
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 خصائص تسهيالت الخدمة: . 3.3

ـــــي نظـــــام الصـــــفوف ـــــث ف ـــــل خصـــــائص تســـــهيالت الخدمـــــة العنصـــــر الثال ـــــز ، تمث وتتمي
 وهما ترتيب أو هيئة الخدمة وطبيعة أو نمط وقت الخدمة .، ثنتيناخاصيتين ب

 هيكل نظام الخدمة :   3.3.1

يــتم تصــنيف أنظمــة الخدمــة عــادة وفقــًا لعــدد القنــوات التــي تقــدم الخدمــة ) عــدد محطــات 
التوقــف( وفـي هـذا الشــأن يمكـن التمييـز بــين أربعـة أشــكال  الخدمـة ( وعـدد المراحــل )عـدد مراحـل

 .  االنتظارلخط 
 الهياكل األساسية لنظام الصفوف

   

                                                                                                                                              
 

 نظام الصف الواحد والخدمة  ات المرحلة الواحدة( 3.1شكل )

 

 

 

 الواحد والخدمة على عدة مراحل نظام الصف (3.2شكل )

 
 نظام الصفوف المتعددة والخدمة على مرحلة واحدة (3.3شكل )
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 نظام الصفوف المتعددة والخدمة على مراحل متعدد  (3.4شكل )

 

 (.5113، )الفضل
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 نمط الخدمة: 3.3.2

 يشبه نمط الخدمة نمط الوصول فكالهما إما أن يكون محدد أو عشـوائي فـدذا كـان وقـت
الخدمة ثابت فمعنى ذلك أن كل عميل سوف يحصـل عليهـا فـي وقـت محـدد )مثـال ذلـك الغسـيل 

التوزيـع   اسـتخداماآللي للسيارات(. وفي حاالت أخرى يكون وقـت الخدمـة عشـوائي ولـذلك يمكـن 
 .(5115، )جاللاالحتمالي اآلسي السالب 

 :  االنتظار وفصفالرياضية ألنظمة نما ج ال .4

تحــدد نمــط الوصــول وتوزيــع وقــت الخدمــة وعــدد  ( رمــوز DG Kendall) لقــد اقتــرح 
 اســتخدمهاالثالثــة رمــوز التــي ، التــي تــم التوصــل إليهــا االنتظــارلنمــاذج المتنوعــة لصــف القنــوات 
(A/B/C). 

 A  التوزيع المحتمل للقادمين .  إلىتشير 

 B  التوزيع المحتمل لوقت الخدمة .  إلىتشير 

  C عدد القنوات .  إلىتشير 

يمكن وصـف عـدد متنـوع مـن نمـاذج  Bأو  Aعلى الحرف الذي يظهر مكان  العتمادبا
 الحروف المستخدمة بشكل شائع كالتالي:  فدن، االنتظارصف 

 M   زيــع اآلســي المحتمــل لوقــت التو  إلــىتوزيــع بواســون المحتمــل للقــادمين أو  إلــىتشــير
 .الخدمة

 D  أن القادمين وقت الخدمة المحدد أو الثابت إلىتشير  . 

 G  بـــانحرافعـــام  احتمـــاليأن القـــادمين أو وقـــت الخدمـــة الـــذي يتبـــع توزيـــع  إلـــىتشـــير 
  معياري ومتوسط معروفين . 

ذي القنــاة المفــردة بتوزيــع  االنتظــاريضــيف نمــوذج صــف  kandall رمــوز اســتخدامإن 
نـاة ق إضافة أما في حالة  (M/M/1)بواسون للقادمين وبالتوزيع األسي ألوقات الخدمة كنموذج 

أمــا فــي حالــة نظــام ذو ثــالث قنــوات بتوزيــع بواســون   (M/M/2)خدمــة  ثانيــة يصــبح النمــوذج 
أمـا فـي حالـة نظـام  (M/D/3) التـاليللقادمين  ووقت الخدمة ثابت فيكون النمـوذج علـى الشـكل 
الخدمــة موزعــة فيــأتي علــى الشــكل  أوقــاتذو أربــع قنــوات بتوزيــع بواســون للقــادمين مــع أن تكــون 

   (.Render ،2008) .(M/G/4)التالي 
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 ألوعـاتول :نمو ج القناة المفردة بتوزيع بواسو  للقادمي  وبالتوزيع االسي النمو ج األ  4.1
 .(M/M/1)الخدمة 

 التالية : االفتراضاتهذا النموذج  يعتمد على 

 FIFO(First In First Out.) أساسيتم تقديم الخدمة للوافدين على  .0
 بعضهم البعض مع ثبات معدل الوصول على مر الزمنالوافدين غير مرتبطين ب .5

 يتبع القادمون لكل وحدة توزيع بواسون  .4

 سي السالب. ع أوقات الخدمة التوزيع األتتب .3

 كبر من متوسط معدل الوصول.أمتوسط معدل الخدمة  .2

نــه يمكــن صــياغة سلســلة المعــادالت التــي تحــدد الخصــائص دف االفتراضــاتفــي حــال تحقــق هــذه 
 (.5105، )رابحالمحددة. االنتظارقائمة التشغيلية ل
 :نمو جمعادالت ال 4.1.1

 الرموز الرياضية الخاصة بالمصدر غير المحدد من الواصلين .

- λ  =الزمنية الفترة في الوافدين عدد متوسط  

- µ وحدات الخدمة في الفترة الزمنية. أو= متوسط عدد العمالء 

 :Lمتوسط عدد العمالء أو والوحدات في النظام 
تظـر دورهــا فــي تلقــى الخدمــة وهـي عبــارة عــن مجموعــة مـن الوحــدات )أفــراد أو أشــياء( تن

 ليها الذين دخلوا في مرحلة تلقى الخدمة فعليا.إمضافا 

 

( يمثــل الـزمن المتوقــع الـذي تقضــيه W) النظـام فـي العميــل يقضـيه الــذي الوقـتمتوسـط  .0
 الزمن الذي يقضيه في تلقى الخدمة: إضافة مع  االنتظارفي خط العميل 

 

( عبــارة عــن مجموعــة مــن الوحــدات تنتظــر qL)االنتظــار قائمــة فــي الزبــائن عــددمتوســط  .5
 دورها لتلقى الخدمة:

 






L

 


1
W

)(

2






qL
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مثـــل الـــزمن ( ويqWالصـــف) وأ االنتظـــارمتوســـط الـــزمن الـــذي يقضـــيه العميـــل فـــي خـــط  .4
 : االنتظارالمتوقع الذي يقضيه العميل في خط 

 
( وهــو عبــارة عـن متوســط عــدد الوحــدات التـي تتلقــى الخدمــة فــي وحــدة Pمعامـل الخدمــة) .3

 زمنية واحدة:
 

 حد في النظام:يوجد أ ( الP0وقت الخمول ) .2

 
K  :knPكبر من أوجود عدد العمالء في النظام  احتمال .1  

 

(5111، لتميمي)ا  

ــالتوزيع االســي  4.2 ــادمي  وب ــع بواســو  للق ــوات  بتوزي ــاني :نمــو ج متعــدد القن النمــو ج الث
 .(M/M/m)الخدمة  ألوعات

 التالية : االفتراضاتهذا النموذج  يعتمد على 
 .FIFO ساسأيتم تقديم الخدمة للوافدين على  .0

 .على مر الزمنالوافدين غير مرتبطين ببعضهم البعض مع ثبات معدل الوصول  .5

 .يتبع القادمون لكل وحدة توزيع بواسون  .4

  .تتبع أوقات الخدمة التوزيع اآلسي السلبي .3
 كبر من متوسط معدل الوصول.أمتوسط معدل الخدمة  .2

نـــه يمكـــن صـــياغة سلســـلة المعـــادالت التـــي تحـــدد دف االفتراضـــاتفـــي حـــال تحقـــق هـــذه 
 المحددة. االنتظارالخصائص التشغيلية لقائمة 

 : نمو جمعادالت ال 4.2.1

Mعدد القنوات المفتوحة :. 
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  متوسط معدل الوصول:.  

متوسط معدل الخدمة عند كل قناة :. 

 عدم وجود عمالء في النظام : احتمال .0

 

 

 

 متوسط عدد العمالء أو الوحدات في النظام: .5

 

 

 ام :تقدم لها الخدمة في  النظ يالت أو االنتظارمتوسط الوقت الذي تقضيه الوحدة في  .4

 

 

 الخدمة: انتظارمتوسط عدد العمالء أو الوحدات في خط  .3
 

 

 :الخدمة  بانتظار االنتظارخط الوحدات في الوقت الذي يستغرقه العمالء أو متوسط  .2

 

 : ستخداممعدل اال .1

 

(5117، )التميمي  
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 .(M/D/1)نمو ج الخدمة ثابت التوعيتالنمو ج الثالث:  4.3

طابور واحد يحتوي علـى عمليـة وصـول بواسـون والخـادم لحد نموذج لنظام خادم واهذا ال
 .مع ثابت وقت الخدمة

 .في هذا النموذج أقل من قيمتها للنماذج مع وقت الخدمة المتغير   Lq, Wq, L, W القيم

 معادالت النمو ج: 4.3.1

                                                    :االنتظارمتوسط طول قائمة  .0
 

 في الطابور: االنتظارتوسط وقت م .5
 
  :متوسط عدد العمالء في النظام .4

 

 متوسط  الوقت في النظام: .3
(Render, 2008) 

ــو   4.4 ــادمي  مــع أ  تك ــع بواســو  للق ــوات بتوزي ــع عن ــع: نمــو ج  أرب ــاتالنمــو ج الراب  أوع
 .M/G/4)) الخدمة موزعة
 ذج يعتمد على الفرضيات التالية :و هذا النم
 .والألمن يحضر الخدمة تقدم  .0
 القادمون لكل وحدة توزيع بواسون. يتبع .5
 تراجع عن تلقي الخدمة. يوجد خروج عن الصف أو ال .4
 كبر من معدل متوسط الوصول للواصلين لتلقي الخدمة.متوسط معدل الخدمة أ .3

 معادالت النمو ج: 4.4.1
  :وصول طالب الخدمة من أجل الخدمة  انتظار احتمال .0

 ي النظام:متوسط عدد طالبي الخدمة ف

 : غرق في الصفتمتوسط وقت طالب الخدمة المس .5

 متوسط وقت طالب الخدمة المستغرق في النظام: .4
 عدم وجود أي طالب للخدمة في النظام: احتمال .3

(.5117، )راند  
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 : االنتظارلصفوف  االعتصاديلتحليل ا

ســــوف تعتمــــد علــــى تقيــــيم موضــــوعي  االنتظــــارالقــــرارات التــــي تشــــمل تصــــميم صــــفوف 
ومـن   االنتظارالتعرف على تكلفة عملية نظام صف  إلى إضافة، االنتظاراص عملية صف لخو 

قبـل ، ثم يتم تحدد القـرار الخـاص بتصـميم النظـام علـى أسـاس أقـل تكلفـة ممكنـة للسـاعة أو اليـوم
يجـــب أن يـــتم القيـــام بنمـــوذج إلجمـــالي التكلفـــة ، االنتظـــارلصـــف  اقتصـــاديأن يـــتم عمـــل تحليـــل 
 وتكلفة الخدمة .  نتظارااليشمل تكلفة 

سـوف نبـدأ بتحديـد الرمـوز ، االنتظـاروللقيـام بعمـل هـذا النمـوذج إلجمـالي التكلفـة لصـف 
 المستخدمة. 

 mCs للخدمة = عدد القنوات * تكلفة كل قناة = اإلجماليةالتكلفة 

 بناء على الوقت في النظام: االنتظارتكلفة 

* تكلفـة  االنتظـارفـي الـذي يقضـيه جميـع الوافـدين الوقـت  إجمـالي =لالنتظـار اإلجماليـةالتكلفـة 
 االنتظار

ـــــة  ـــــدين *متوســـــط  = لالنتظـــــار اإلجماليـــــةالتكلف =   Cw*الوصـــــول  دعنـــــ االنتظـــــارعـــــدد الواف
(W)Cw 
 Cw(Wq)   =االنتظاربناء على الوقت في قائمة  االنتظارتكلفة 

 :المحدد في هذا النظام هوالوقت  بناء علىنظام الطابور لوبالتالي فدن التكلفة اإلجمالية 

 mCs + WCw =لالنتظار اإلجمالية+ التكلفة  دمةللخ اإلجماليةالتكلفة 
 :بناء على الوقت المحدد في  الطابور فدن التكلفة اإلجمالية هي أما 

= mCs + WqCw 

(5115، )مرجان  
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 لثالمبحث الثا
 التنبس

 مقدمة: .1

دارة تنبؤات بشأن مثال ذلك وضع إ، المستقبليةنبؤات تعتمد كل القرارات اإلدارية على الت
حجـم ، من رأس المـال العامـل االحتياجاتالقرارات الخاصة بتحديد  تخاذحجم المبيعات تمهيدا ال

ـــة اإل، مســـتويات المخـــزون ، قـــوة العمـــل إجـــراء  إلـــىومـــدى الحاجـــة  متطلبـــات الطاقـــة، نتـــاججدول
 .تغييرات في مستوى األسعار

، للمســتقبل بقــدر مــا هــو تقــدير مبنــي علــى أســس فنيــة وعلميــة والتنبــؤ لــيس حســاب دقيــق
وبالتــالي فهــو أيضــا لــيس نــوع مــن التخمــين الــذي ال يــرتبط  بنظــام مرتــب أو مقــاييس موضــوعية 

 تحدد صورة المستقبل .

، فمــن المنطقــي عــدم وجــود طريقــة للتنبــؤ تخلــو مــن الخطــأ، وألن التنبــؤ يتعلــق بالمســتقبل
ها هــي التــي تخفــض خطــأ التنبــؤ ألقــل حــد اســتخدامللتنبــؤ يمكــن ومــن ثــم تصــبح أفضــل طريقــة 

 (.5115، ممكن. )جالل

 تعريف التنبس: .2

  اســتخدامحـول أحـداث المسـتقبل ب االفتراضـاتأنـه "التخطـيط ووضــع  ىالتنبـؤ: علـيعـرف 
تقنيــات خاصــة عبــر فتــرات زمنيــة مختلفــة وبالتــالي فهــو العمليــة التــي يعتمــد عليــه المــديرون أو 

 (.0997، رارات في تطوير االفتراضات حول أوضاع المستقبل" ) نادرة أيوبمتخذو الق

 على انه فن وعلم تخمين األحداث المستقبلية. ( Render & Heizer)في حين يراه 

 أهمية التنبس: .3

تعـــي  المؤسســـة االقتصـــادية فـــي بيئـــة تتميـــز بالديناميكيـــة هـــذا مـــا يســـتوجب اســـتعمال 
 اتها ومن هنا تبرز أهمية ودور التنبؤ والمتمثلة في:قرار  اتخاذالتقنيات الكمية في 

  لىيضمن و  حد كبير الكفاءة والفاعلية للمؤسسة في المرونة مع البيئة الخارجية . ا 
 .معرفة احتياجات المؤسسة في المدى القصير والمتوسط 
 .تساهم في الحد من المخاطر التي قد تواجه المؤسسة 
 قبلي.تعطي صورة للمؤسسة عن توجهها المست 
  (0997، .) نادرة أيوب القرارات وترقب آثارها مستقبال اتخاذتساهم بقدر كبير في 
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 " Forecasting Time Horizons :األفا  الزمنية لعملية التنبس .4

 التنبس عصير األجل "Short – Range forecast": 

ضــا وتســتخدم الشــركات هــذا النــوع أي، هــذا النــوع لتغطيــة مــدة ال تزيــد عــن ســنة ســتخدمي
، القــــوى العاملــــة الالزمــــة، جــــدول األعمــــال، أشــــهر كتنبــــؤ مشــــتريات الشــــركة ةلتغطيــــة مــــدة ثالثــــ
 مستويات اإلنتاج.

  التنبس متوسط األجل"Medium Range forecast": 

ثــالث ســنوات ويســتخدم هــذا النــوع فــي تخطــيط  إلــىأشــهر  ةتمتــد المــدة الزمنيــة مــن ثالثــ
 تحليل مختلف خطط العمليات .، تخطيط اإليرادات، الميزانية، تخطيط اإلنتاج، المبيعات
  التنبس طويل األجل"Long Time forecast" : 

ويســتخدم هــذا النــوع فــي التخطــيط ، تمتــد المــدة الزمنيــة هنــا لتغطــي ثــالث ســنوات فــأكثر
 (5111، )التميميأو نشاطات البحث والتطوير.، اختيار موقع المعمل، لسلع أو خدمات جديدة

 لتنبس:مراحل عملية ا .5

 ثمانية مراحل:عملية التنبؤ من مراحل تتكون 
تخطـــــيط ، قـــــرارات الطاقـــــة اتخـــــاذمثـــــل ، ات التنبـــــؤاســـــتخدام: تحديـــــد المرحلـــــة األولـــــى -

 من القوى العاملة . االحتياجاتتخطيط ، من المواد الالزمة لإلنتاج االحتياجات

هـل ، ر مـن سـلعة؟هل سيجرى لسـلعة واحـدة أو أكثـ، : الهدف من التنبؤ المرحلة الثانية -
 ...ال  اإللكترونيةالطلب على األفران أو الحاسبات 

 طويل األجل.، قصير األجل، : تحديد األفق الزمني للتنبؤ المرحلة الثالثة -

ــة - ــة الرابع : اختيــار النمــوذج المناســب مــن أســاليب التنبــؤ بالظــاهرة محــل الدراســة المرحل
 )كمي أو نوعي(.

الالزمـة إلجـراء التنبـؤ مـن مصـادر موثوقـة  كسـجالت : جمـع البيانـات المرحلة الخامسة -
 مديرو الفروع... التنفيذيون.. ال . ، رجال البيع، الوسطاء، مبيعات الشركة

 :  التحقق من صحة نموذج التنبؤ.  المرحلة السادسة -

 : إجراء التنبؤ. المرحلة السابعة -
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التنبـــؤ والطلـــب  مراجعـــة نتـــائج التنبـــؤ عـــن طريـــق حســـاب الخطـــأ بـــين :المرحلـــة الثامنـــة -
 ثمثل "تحدي، الطلب الحقيقي إلىإجراءات تصحيحية لجعل التنبؤ قريبا  اتخاذالحقيقي و 
 .(Render ،2008) أسلوب كمي أو نوعي أخر اعتماد، تالبيانا

 أساليب التنبس: .6

 : ة وهيرئيسيات مجموعثالثة  إلىتصنف أساليب التنبؤ 
وتشــمل )تقــديرات رجــال  :Qualitative Methodمجموعــة تضــم األســاليب النوعيــة  .0

 بحوث السوق(.، طريقة دلفي، أسلوب لجنة الخبراء، البيع

، ) طريقـــة الوســـط المتحـــرك وتشـــمل عـــدة أنـــواع منهـــا: مجموعـــة تضـــم الســـالل الزمنيـــة:  .5
 تحليل السالسل الزمنية(.، طريقة تقدير االتجاه، طريقة التعادل األسي

     المتعــــــــدد.البســــــــيط و  االنحــــــــداروتشــــــــمل: تحليــــــــل  مجموعــــــــة تضــــــــم الطــــــــرق الســــــــببية: .4
(Render ،2008). 

 األساليب النوعية:.  6.1

تســتخدم هــذه األســاليب عنــدما ال تتــوفر بيانــات تاريخيــة عــن الطلــب كتقــديم منتــوج جديــد 
وتعتمــد هــذه األســاليب علــى اســتثمار الحكمــة والتجربــة التــي تمتلكهــا اإلدارة وتتمثــل هــذه  ، للســوق 

 -األساليب في اآلتي:

 :تقديرات رجال البيع  6.1.1

في هذه الطريقـة يطالـب كـل واحـد مـن رجـال البيـع بـدجراء تقـدير عـن حجـم الطلـب علـى 
ثم تجمع هذه التقديرات وتوحد محليا أو ، المنتوج في المنطقة التي يمارس رجل البيع نشاطه فيها

 وطنيا.
 ميزاتها:

 باشر مع الزبائن.دقة التنبؤات التي يجريها رجال البيع بسبب اتصالهم الم .0

إن انتشــار رجــال البيــع فــي منــاطق جغرافيــة مختلفــة يســهل عمليــة تقســيم الطلــب حســب  .5
 المناطق.

، تنــتج هــذه الطريقـــة إمكانيــة تجميــع الطلـــب علــى أي مســتوى ترغـــب بــه الشــركة )القـــرى  .4
  المحافظات ...( ال .، المدن
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 عيوبها:

 .تشاؤم(، ل البيع )تفاؤلالتنبؤ بهذه الطريقة قد يتأثر بالتحيز الشخصي  لرجا .0

يؤدي  وحاجات الزبائن، عدم قدرة رجال البيع أحيانا على التمييز بين رغبات الزبائن .5
 عدم دقة التنبؤ. إلى
إذا كانت الشركة تستخدم المبيعات كأداة لتقـويم أداء رجـال البيـع فمـن المحتمـل يقـوم  .4

 هور بمظهـر جيـد لطلب من أجل الظرجال البيع بتقديم تقديرات منخفضة عن حجم ا
 (.5117، )نجم

 :أسلوب لجنة الخبرا   6.1.2

بموجب هذه الطريقـة يجـرى تلخـيص آراء مجموعـة مـن الخبـراء الـذين لـديهم درجـة عاليـة 
جانــــب  إلــــى ةاإلحصــــائيوتســــتخدم األســــاليب الكميــــة و ، تنبــــؤ إلــــىمــــن المعرفــــة بهــــدف الوصــــول 

 ي المستقبل.المعلومات التي يقدمها الخبراء عن توقعاتهم للطلب ف

بتقـــــدير  االســــتهانةالمبالغــــة أو  واحتمــــالالكلفــــة المقترنـــــة بــــالتنبؤ  ارتفــــاعومــــن عيوبهــــا 
 (.0999، )الهيتيالطلب.

 -:مسوحات المستفيدي  أو بحوث السو   6.1.3

معلومـــات عـــن خطـــط  استقصـــاءوهـــي إحـــدى الوســـائل التـــي تســـاعد إدارة العمليـــات فـــي 
 -تية:الشراء عن طريق القيام بالخطوات اآل

 الجنس ...(ال  عن المستهلكين.، العمر، لجمع البيانات الالزمة )الدخل استبانةتصميم  -

 مقابلة ..(، E-mail، البريد، )الهاتف االستبانةبهذه  االتصالالكيفية التي يتم  اختيار -
 . االستبانةتحليل نتائج  -

والطويـــل تفيـــد هـــذه الطريقـــة فـــي الحصـــول علـــى تنبـــؤات فـــي المـــدى القصـــير والمتوســـط 
 وتظهر دقتها خاصة في المدى القصير.

 .(5117، )نجم االستبانة واستالمطول الوقت بين تسليم ، التكلفة ارتفاع: عيوبها

 :طريقة دلفي

هي عملية الحصول على اتفاق بين آراء مجموعة من الخبراء حول تنبؤ إحدى الحوادث 
حيـــث يـــتم ، ء المجموعـــةفـــي المســـتقبل مـــع المحافظـــة علـــى ســـرية هويـــة كـــل عضـــو مـــن أعضـــا
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ويتطلـب إجـراء تنبـؤ ، اختيارهم بسرية تامة أو مـن بلـدان مختلفـة لتفـادي التحيـز عنـد تقـديم آرائهـم
 -أنواع من المشاركين: ةبهذه الطريقة ثالث

 قرار التنبؤ . اتخاذ( أفراد يتولون 01 -2متخذو القرار عددهم بين ) .0

وتوزيعهـا  االسـتباناتاد سلسلة مـن مجموعة من األفراد تساعد متخذي القرار في إعد .5
 على أعضاء اللجنة السرية وجمع النتائج وتلخيصها وتقديمها لمتخذي القرار .

وتعــــد إجابــــاتهم ، ويجيبــــون عليهــــا االســــتبانةوهــــم األفــــراد الــــذين يســــتلمون ، الخبــــراء .4
 مدخالت لمتخذي القرار تمهيدا إلجراء التنبؤ.

 آرا  الخبرا  بالخطوات اآلتية:  وتتلخص عملية الحصول على االتفا  بي

 أعضاء اللجنة بشكل سري وتسمى )الجولة األولى( إلى االستبانةترسل  .0
وتحلـل وتلخــص آراء الخبـراء وا عــداد تقـارير بالنقــاط الحرجـة التــي أثيــرت  االســتبانةتجمـع  .5

 حول الموضوع.
 الخبراء من جديد )الجولة الثانية( إلىجديدة مع التقرير  استبانةترسل  .4

 من جديد وتكرر الخطوة الثانية. االستبانةع تجم .3
 إلـىالخبـراء )الجولـة الثالثـة( .. وهكـذا تعـاد هـذه العمليـة  إلـىمع التقرير  االستبانةترسل  .2

 بين آراء جميع الخبراء.  (Consensus)أن يحصل اتفاق 

 : مفيدة جدا في إجراء تنبؤات للتكنولوجياميزاتها

يجعــل التنبـــؤات عديمـــة  اســنوات ممـــ 2 إلـــىويــل يصـــل وتســتغرق وقـــت ط، : مكلفـــة جـــداعيوبهــا
 (.5113، ) نصير الجدوى للتطور المستمر في التكنولوجيا على سبيل المثال.

 السالسل الزمنية:مجموعة   6.2

البيانـــات مـــأخوذة لفتـــرات زمنيـــة  أوتعتمـــد السالســـل الزمنيـــة علـــى سلســـلة مـــن األحـــداث 
ر الــنمط الســلوكي للبيانــات لسلســلة زمنيــة فمــن وحتــى نســتطيع تفســي ضــمن سلســلة زمنيــة محــددة.

 محتوياتها المختلفة. وهناك أربع مكونات منفصلة للسلسلة الزمنية هي: إلىالجدير النظر 
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 :Trend Component محتوى االتجاه العام  6.2.1 

ويظهــر بســبب عوامــل يظهــر تأثيرهــا فــي ، النمــو أو التــدهور الطويــل األمــد إلــىويشــير 
ل مثل التغير في عدد السكان والتوزيـع الجغرافـي لهـم والتغيـر التكنولـوجي والسـلوكي المدى الطوي

 للمستهلكين. وقد يكون هذا االتجاه خطي أو غير خطي.
 :  Cyclical Componentالمحتوى الدوري   6.2.2

بفعـــل  االتجـــاهالكبيـــر فـــي الطلـــب عـــن المتوقـــع علـــى أســـاس  االنحـــراف إلـــىوهـــو يشـــير 
 ة في األمد الطويل في البيئة ومثاله الدورات االقتصادية. التغيرات الكبير 

 : Seasonal Component المحتوى الموسمي 6.2.3

، التذبـــذبات المتكـــررة فـــي الطلـــب خـــالل الســـنة والتـــي قـــد تكـــون بفعـــل الجـــو إلـــىويشـــير 
أنمـاط وهذا النمط من التغير يظهر ألسباب تتعلق بتعامل الشركة مع ، والعوامل األخرى ، التقاليد

وهذا النمط يشبه الـنمط الـدوري إال أن ، معينة من المواد األولية والمنتجات ذات السمة الموسمية
 مدة الدورة الواحدة في األخير عادة ما تكون أطول من سنة. 

 : Irregular Componentالمحتوى العشوائي  6.2.4

وبمــا أن هــذا  ،وهــي التــي تحــدث بســبب العوامــل القصــيرة األجــل وغيــر متكــرر الحــدوث
وال ، المكـــون يتســـبب فـــي وجـــود االخـــتالف العشـــوائي فـــي السلســـلة الزمنيـــة فـــال يمكـــن التنبـــؤ بـــه

 (.5113، ) نصيرنستطيع التنبؤ مسبقًا بتأثيرها على السلسلة الزمنية. 
 وم  أنوا  السالسل الزمنية:

 :  (Moving Averages)المتوسطات المتحركة  .1

وفي حالـة ، عددها( يعتبر أحد مقاييس النزعة المركزيةإن المتوسط ) مجموع القيم على 
 إلــىإال أنــه فــي التذبــذبات الكبيــرة يعمــل ، التذبــذبات الصــغير فــي الطلــب فدنــه يمثــل عامــل تهدئــة

ولمعالجـة ذلـك يـتم ، عليـه االعتمـادإخفاء هذه التذبذبات ممـا يجعـل منـه مقياسـًا مضـلاًل ال يمكـن 
باحتســاب المتوســط لعــدة فتــرات أو القــيم بــداًل مــن المتوســط المتوســط المتحــرك وذلــك  إلــىاللجــوء 

وفـــي كـــل مـــرة يحتســب فيهـــا المتوســـط المتحــرك تتـــرك الفتـــرة األقـــدم ، لكــل فتـــرات أو قـــيم السلســلة
وتضــاف قيمــة الفتــرة الالحقــة. والمتوســط المتحــرك آلخــر عــدد مــن الفتــرات يمكــن أن يمثــل التنبــؤ 

 (.5117، للفترة القادمة.)نجم

Ft+1=∑  
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 حيث أ   

 nوسنوات( أشهر، =عدد الفترات الزمنية للبيانات التاريخية )أيام. 

t الفترة الزمنية =. 

Yt  المالحظة في الزمن =t. 

Ft+1  قيمة التنبؤ للزمن=t+1. 

 يتعامـل المتوســط المتحـرك مــع بيانـات السلســلة الزمنيـة كقــيم متسـاوية األهميــة فـي التنبــؤ
أكبـر وخاصـة  تنبؤيـهألن القيمـة األحـدث ذات أهميـة وقـدرة ، وقد ال يكون هذا مالئمًا أو صحيحاً 
 (.5111، )التميميإذا كان االتجاه تصاعديًا أو تنازليًا.

 Weighted Moving Average:المتوسط المتحرك المرّجح  .2

لجميع البيانـات في المتوسط المتحرك المرجح ال يتم إعطاء قيمة واحدة أو وزن متساوي 
نما يتم إعطاء وزن أكبر للفترات األحدث ألنها األقـرب لمـا هـو موجـود  للفترات األقدم واألحدث وا 

 اســتخداموالمثــال التـالي يوضـح ، فـي الوقـت الـراهن فــي السـوق بالمقارنـة مــع الفتـرات التـي تسـبقها
 هذا المتوسط. 

 
 (.5117، )نجم  iرقم  مالحظةال=وزن  Wiن علما بأ

 سي : ة التعادل األطريق .3

ويســـتخدم فيهــــا التعـــديل األســــي   ســـتخدامســــهلة اال حـــد طــــرق المتوســـط المتحـــركأوهـــو 
 للسلسة الزمنية في فترة معينة لغرض التنبؤ بقيم الفترة المقبلة في السلسلة.

 
 : حيث أ

Ft+1  الزمنية للفترة  ةالتنبؤ للسلسل:قيمةt+1. 

Ft للفترة  : قيمة التنبؤ للسلسلة الزمنية خالل t. 

α  =التهدئة ثابت تمثل (Smoothing Constant) , (.0تتراوح بين ) صفر( و ) تهوقيم 

n

ntntt
t

www
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 علــى الحصــول بهــدف وذلــك αالقيمــة المناســبة ل  اختيــارهــذا األســلوب مــن والبــد فــي 
متوســط MAD (Mean Absolute Deviation )مــن قــلأكــون قيمتهــا ت  بحيــث دقيقــة توقعــات
 (5111، مي)التمي.لمطلقا االنحراف

 :Trend Projectionالعام  االتجاهطريقة  .4

ومــن أهــم الطــرق التــي نســتخدمها فــي ، العــام ألي ظــاهرة بطــرق كثيــرة االتجــاهيــتم تحديــد 
 :هذا المجال هي 

 طريقة المربعات الصغرى : -أ

وتعتبر طريقة المربعات الصغرى أكثر دقة من الطرق السابقة لحساب خط االتجاه العام 
ـــة المربعـــات  االنحـــدارأســـلوب   اســـتخدامالل وذلـــك مـــن خـــ ـــى طريق الخطـــي البســـيط المعتمـــد عل

الصغرى التي تجعل مجموع مربعات انحرافات القيم المقدرة عن القيم الفعلية أقـل مـا يمكـن وذلـك 
 من خالل العالقة التالية :

Ŷ:  قيمة االتجاهية للسلسلة الزمنية في الفترةx  

0bنقطة تقاطع خط االتجاه العام مع المحور الصادي أو الجزء الثابت : 

1b ميل خط االتجاه العام : 
Xالزمن: 

(Render,  5118 ) 
 مكوناتها الرئيسية :  إلىطريقة تحليل السلسلة  -ب 

رياضي يمثل السلسلة المعطاة . وقد طور  يتطلب تحليل السلسلة الزمنية صياغة نموذج
وقــيم المركبــات المختلفــة للسلســلة ، األخصــائيون عــدة نمــاذج رياضــية تــربط بــين قــيم المشــاهدات

مـد للسلسـلة عن االتجاه طويل األ ليدل على االتجاه العام وهو عبارة   Tالزمنية . يستخدم الرمز
الموســمية  اصــر ليــدل علــى العن  Sوالرمــز ، تنازليــة وأالزمنيــة وعــادة مــا يكــون حركــة  تصــاعديا 

ي ويعبـر ليدل على العنصر الـدور   Cوالرمز ، وهو عبارة عن التباين المنتظم حول االتجاه العام
 األعمـالعـن دورة  ما يكـون معبـراً  وغالباً  مواسمطول مدى الذي يظهر خالل عدة األ عن التباين
في البيانات الذي يصعب  العشوائيالضطراب بقي وهو اتليدل على الم   Rوالرمز، لعدة سنوات
 تحديد نسبه.

XbbY 10
ˆ 
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ومــــن أبــــرز النمــــاذج الرياضــــية التــــي تصــــف السلســــلة الزمنيــــة هــــي  النمــــوذج الضــــربي 
 والنموذج الجمعي.

 النمو ج الضربي : .1

هــو النمــوذج الــذي يفتــرض أن قيمــة الظــاهرة ) المشــاهدة ( عنــد أي نقطــة زمنيــة يســاوي 
 :أي أنحاصل ضرب المركبات األربعة 

Y= T . S . C . R 

معطاة أو    S , C, Rويستعمل هذا النموذج غالبًا في الحاالت التي تكون فيها المركبات
هـي نفـس وحـدات    Tوذلـك مـن أجـل أن تكـون وحـدات قيـاس ، مطلوبة على صورة نسب مئوية

 .  Yقياس 

لمركبـات ومن صفات النموذج أنه يسـتخدم فـي الحـاالت التـي يمكـن أن نفـرض فيهـا أن ا
 بعض على الرغم من أن مصادر حدوثها تكون مختلفة. فياألربع يؤثر  بعضها 

ومن أمثلة السالسل التي يصلح لها النموذج الضربي سلسلة كميات المبيعات من سـلعة 
 ألنه يبدو أن هناك تأثيًرا واضحًا للمركبات فيما بينها .، معينة
 النمو ج الجمعي : .2

حاصـــل جمـــع ) المشـــاهدة ( فـــي أي نقطـــة زمنيـــة هـــي  حيـــث يفتـــرض أن قيمـــة الظـــاهرة
 :المركبات األربعة أي أن

Y = T+ S + C + R  

ويستعمل هذا النموذج إذا فرضنا أن وحدة قياس جميع المركبـات متشـابهة وتشـابه وحـدة 
 ويحدث ذلك أيضًا عندما نريد أن نقدر قيم المركبات ال نسبها .، Yقياس المشاهدات 

النمـوذج يجـب أن يكـون باإلمكـان فـرض أن جميـع المركبـات مسـتقل وعند اسـتعمال هـذا 
 حدوث المركبات األخرى . فيبمعنى أن حدوث إحداها ال يؤثر ، بعضها عن بعض

وفي هذا النموذج يجب أن يكون مجمـوع قـيم المركبـة الفصـلية علـى مـدار السـنة مسـاويا 
 صفرًا.
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 :االنحدار  استخدامب أساليب التنبس السببي 6.3

ـــــل ي ـــــر تحلي ـــــل  أســـــاليبمـــــن أهـــــم  االنحـــــدارعتب ـــــؤ الســـــببية ويعـــــرف تحلي  االنحـــــدارالتنب
Regression Analysis نــه تحليــل يمكننــا مــن إيجــاد معادلــة رياضــية تــربط بــين متغيــر تــابع بأ

دراسة العوامل التي تؤثر في  االنحدارتحليل  استخدامومتغير أو متغيرات مستقلة. فمثال يمكننا ب
المنــتج وتحديــد نموذجــا )معادلــة( رياضــيا لهــذه العالقــة. هــذا النمــوذج يجعلنــا  زيــادة الطلــب علــى

قــادرين لــيس فقــط علــى فهــم طبيعــة العالقــة وتحديــد العوامــل المــؤثرة فعــال بــل إنــه يجعلنــا قــادرين 
ـــر مـــن هـــذه المتغيـــرات المســـتقلة علـــى المتغيـــر التـــابع. وســـيتم  ـــى توقـــع تـــأثير تغيـــر أي متغي عل

 (5111، )التميمي.األسلوبهذا ي لالمبحث التالتخصيص 
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 المبحث الرابع
 االنحدارتحليل 

 :مقدمة .1

يـة كبيـرة فـي فهـم الظـواهر عالقـة بـين المتغيـرات أهملا واتجـاهتحديد درجـة يكتسب قياس و 
دوات المهمــة جــدا للمــدراء حيــث يســتخدم فــي مــن األ االنحــدارويعتبــر تحليــل ، نواعهــابمختلــف أ

وحجـم مبيعـات الشـركة ، مثل العالقة بـين مسـتوى التعلـيم والـدخل، بين المتغيراتتحديد العالقات 
 (.Render,2008) بالنسبة للموال التي تنفق على الدعاية

تقــوم ببنــاء نمــوذج وذلــك لتقــدير العالقــة بــين متغيــر  إحصــائيةأداة  هــو االنحــدارتحليــل  
يـرات كميـة وهـي المتغيـرات المسـتقلة عـدة متغ أوخر آومتغير كمي كمي واحد هو المتغير التابع 

هـذه المعادلـة   اسـتخدامويمكـن ، توضح العالقة بـين هـذه المتغيـرات إحصائيةبحيث ينتج معادلة 
)رشـيد  األخـرى المتغيـرات   اسـتخدامفي معرفة نوع العالقة بين المتغيرات وتقـدير المتغيـر التـابع ب

 (.5118، دمحم

بين متغير تابع واحد ومتغير مستقل واحد فان هـذا  صائياإلحوعندما تكون العالقة في النموذج 
وعنـدما تكـون عـدد ، ويسمى النمـوذج الخطـي أو البسـيط االنحدارنواع نماذج أبسط أالنموذج هو 

ـــــر كمـــــي  واحـــــد فـــــدن النمـــــوذج يســـــمى نمـــــوذج  ـــــر مـــــن متغي  االنحـــــدارالمتغيـــــرات المســـــتقلة أكث
 ( 0997، المتعدد)مسعود سامي

  :راالنحداأهداف دراسة  .2

  التالي: إلى االنحداردراسة  هدف ت

 وصف درجة العالقة بين المتغيرات 

 استنتاج العالقة الجبرية )عالقة دالية( بين المتغيرات 

  توضح العالقة بين المتغيرات التيلوحة االنتشار رسم 

 العتـوم شــفيق التنبـؤ بقـيم أحــد المتغيـرات إذا علـم المتغيــر اآلخـر وعالقتـه بهــذا المتغيـر( ،
5112). 
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 :االنحدارأنوا  تحليل  .3

الخطـــي وهـــو األكثـــر انتشـــارا.  االنحـــدارأولهمـــا هـــو  االنحـــدارهنـــاك نوعـــان مـــن تحليـــل 
غيـر الخطـي  االنحـدارالخطي يعنـي أننـا نـدرس العالقـة الخطيـة. أمـا النـوع الثـاني فهـو  االنحدار

الخطـي هـو  داراالنحـوالذي نحتاجه عند دراسة عالقات على شكل منحنى وليس خطا مستقيما. 
 األكثر شيوعا.

الخطي له نوعان بسيط ومتعدد فالبسيط يحاول التنبـؤ بالعالقـة بـين متغيـر مـا  واالنحدار
وعامــل واحــد يــؤثر فيــه والمتعــدد يحــاول التنبــؤ بالعالقــة بــين متغيــر مــا وعــدة عوامــل تــؤثر فيــه. 

 (5112، )العتوم شفيق
 Simple Linear Regressionالخطي البسيط  االنحدار 3.1

 إلىالخطي البسيط هو دراسة العالقة بين متغيرين فقط بحيث نحاول الوصول  االنحدار
 ن المتغيرين في صورة:يعالقة خطية )أي معادلة خط مستقيم( بين هذ

Y المتغير التابع 
X  المتغير المستقل 

0 قيمة  االعتراضقيمة(Y  عندما x )صفر = 

1 االنحدارالمنحدر من خط  
 .الخطأ العشوائي 

  اسـتخدامالحقيقيتـان غيـر معروفتـا ويمكـن تقـديرهما ب ضالمنحـدر واالعتـران قيمة أعلما ب
 بيانات العينة كالتالي:

 أ : حيث

 Yالقيمة المتوقعة ل    

 نتائج العينة  إلىالمقدرة استنادا     قيمة    

 (.Render ،5118. .)نتائج العينة إلىنادا تالمقدرة اس    قيمة    

 

 

  XY 10

XbbY 10
ˆ 

Ŷ
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 الخطي البسيط: االنحدارتقدير نمو ج 

طريقـة المربعـات   اسـتخدامب  فـي المعادلـة  (β0, β1)  االنحـداريمكن تقدير معـامالت 
 أقل ما يمكن  مربعات األخطاء العشوائية الذي يجعل مجموع  والتقدير ه وهذا، الصغرى 

 
  برنامج اإلكسل:   استخدامونحسب قيمتهما بطريقتين إما الطريقة المباشرة ب

 الطريقة الحسابية فنستخدم المعادالت التالية: أما

 
 لتابع:و تكون المعادلة التقديرية للمتغير ا

 
 (5112، )العتوم شفيق الوسط الحسابي. هنا هما    حيث أن
 Multiple Linear Regression المتعدد الخطي االنحدار 3.2

المتقدمـــة والتـــي تضـــمن دقـــة   ةاإلحصـــائيالخطـــي المتعـــدد مـــن األســـاليب  االنحـــداريعـــد 
فـــي إيجـــاد  األمثـــل للبيانـــات  ســـتخداممـــن أجـــل تحســـين نتـــائج البحـــث عـــن طريـــق اال االســـتدالل

 عالقات سببية بين الظواهر موضوع البحث .

الخطــي المتعــدد هــو عبــارة عــن إيجــاد معادلــة رياضــية تعبــر عــن العالقــة بــين  واالنحــدار
للمتغيـر  انحـداروهـو عبـارة أيضـًا عـن ، قيم مستقبليةبلتنبؤ لمتغيرين وتستعمل لتقدير قيم سابقة و 

لذا فهو يسـتخدم فـي التنبـؤ   X1 , X2 , ...XKد من المتغيرات المستقلة ( على العديŶالتابع )
بتغيـــرات المتغيـــر التـــابع الـــذي يـــؤثر فيـــه عـــدة متغيـــرات مســـتقلة أي تعتمـــد فكرتـــه علـــى العالقـــات 

فبدمكاننا التنبؤ بالمسـتوى الرقمـي فـي ، االنتشارالداللية التي تستخدم ما يعرف بشكل التشتت أو 
عتماداً  على دراسة حاالت أخرى للرامـي كـالعمر الزمنـي ا قة على سبيل المثال ية رمي المطر فعال

 والعمر التدريبي والمهارة والمواصفات الجسمية وغيرها .

نمـا مجموعـة مـن األسـاليب التـي  االنحدارإن  الخطي المتعدد ليس مجرد أسلوب واحـد وا 
تقلة التــي مــن المتغيــرات المســ هــا لمعرفــة العالقــة بــين متغيــر تــابع مســتمر وعــدد اســتخداميمكــن 

 الخطي المتعدد هي : االنحداروالمعادلة الخطية في عادةً  ما تكون مستمرة  
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 = المتغير التابع  Yحيث أن 

 0 قيمة ثابتة =  Constant أو  Intercept  

1   االنحدار= ميل y على المتغير المستقل األول 

 2  االنحدار= ميل y ل الثاني على المتغير المستق 

 X1 المتغير المستقل األول  =.    

   X2المتغير المستقل الثاني  = 

الخطأ العشوائي = 

 الخطي المتعدد في حالة توافر الشروط التالية :  االنحدار استخداميمكن و 

 . أن تكون العالقة خطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 

 بيعياً  للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع .أن تكون البيانات موزعة توزيعاً  ط 

 حأبـــو صـــالالمســـتوى الترتيبـــي علـــى األقـــل . ) يجـــب أن تكـــون قـــيم المتغيـــر التـــابع مـــن ،
5117.) 

 :المتعدد االنحدارتقييم نما ج  .4

يجـب علينـا أن نبـين هـل أن هـذه المعـامالت  االنحـداربعد الحصـول علـى نتـائج معادلـة 
حصـائيًا مــع التنويـه بــأن المعنويــة تكـون لكــل معامــل إأي معنويــة  ةياإلحصــائمقبولـة مــن الناحيـة 

 .على حدة

ومســـتوى االحتماليـــة  Tنســـتعين باختبـــار  االنحـــدارولكـــي نحكـــم علـــى معنويـــة معـــامالت 
كمــا يــتم  الحصــول علــى إحصــائيات تســتخدم لمعرفــة المعنويــة اإلجماليــة للنمــوذج   المقابــل لــه .
R) ، (R)ومنها 

2 ) ، (R
-2 ) . 

التــابع  متغيــرالوالــذي يقــيس قــوة العالقــة بــين متعــدد ال االرتبــاطهــو معامــل R فــاألول 
R أمــــا، أو أكثــــرومتغيــــر مســــتقل 

فهــــو يســــمى بمعامــــل التحديــــد والــــذي يســــتخدم لمعرفــــة القــــوة  2
الخطـي البسـيط )متغيـر مسـتقل  االنحـدارالتفسيرية للنموذج المقدر ) المعادلة المقدرة ( فـي حالـة 

Rأمــا ، واحــد ( تــابعيــر واحــد مــع متغ
 االنحــدارفهــو يســتخدم لتفســير القــوة التفســيرية لنمــوذج  2-

ألنـه  المعـدلالخطي المتعدد ) ألنه يأخذ بنظـر االعتبـار عـدد المتغيـرات المسـتقلة ولـذلك يسـمى ب
Rباألصل مشتق من 

2 . ) 
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 للحكــم علــى معنويـة النمــوذج المقــدر ككـل عنــد مســتوى  F إحصـائيةكمـا نســتخدم أيضــاً  
 معنوية معين .

اختبـــارات لكــل متغيــر علـــى  إجــراءمـــن المتغيــرات المســتقلة كبيـــرة يــتم  أيولتحديــد قيمــة 
 :النحو التالي

 

 

يـتم رفـض  ()أقل من مسـتوى الداللـة  pذا كانت قيمة ا  و  االختبارحصائية إيتم حساب 
  (5118، )النعيميفرضية العدم .

 

 

  

0: 10 H

0: 11 H
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 المبحث الخامس
 القرار اتخا 

  :مقدمة .1

 حيـاة األفـراد فـي الضـرورية األساسـية العمليـات مـن هاتخـاذو  القـرار صـنع عمليـة عتبـرت
 اليوميـة حياتـه فـي المـرء يمـر حيـث، منـاحي الحيـاة جميـع ليشـمل مفهومـه اتسـع والجماعـة وقـد
 من القرارات اتخاذ عملية تعد ومعالجتها  ولم لتصريفها أكثر أو قرار  اتخاذ منه تتطلب بمواقف
 علمية أسس على مبنية عملية أصبحت بل، ذاتهم المدراء أمزجة عن تعبر التي قليديةالت األمور
 التطورات إليه آلت وما الحال واقع فرضها سليمة

مـن  ذلـك وغيـر، العولمـة عـن تمخضـت التـي والضـغوطات والعشـرين الحـادي القـرن  فـي
 اتخـاذ عمليـة وتحليـل لدراسـة ومتطـورة جديـدة مـداخل اعتمـاد إلـى دعـي ممـا، القـرن  هـذا إفـرازات
 ( 2004، الفضل) ذاتها بحد القرار صناعة وبالتالي القرار

 نـواحي وتشـعبت، اإلداريـة المؤسسـة حجـم كلمـا ازداد القـرار وخطـورة أهميـة وتـزداد
 .جديدة أبعاداً  عندئذ مشكالتها تكتسب هنا ومن، اتصالها بالجمهور وكثر نشاطاتها

 القرار اتخا مفهوم  .1

 اتخـاذ إلـى دائمـا اإلدارة وتسـعى اإلداريـة العمليـة جـوهر عـام بشـكل رارالقـ اتخـاذ يعتبـر
 وعلـى المتاحـة والمـوارد لإلمكانيـات وفقـا وذلـك المنشـودة األهـداف مـع يتناسـب السـليم بمـا القرار
 الراهن الموقف ضوء

 وهذا بدائل عدة بين من بديل اختيار عملية " انه ببساطة القرار (2002) عاشور عرف
 . " قرار يوجد فال اختيار هناك لم يكن اذا انه يعني

 من مجموعة بين من لبديل حذر اختيار بأنها " القرار اتخاذ (2000) معمر أبو وعرف
 القـرار اتخـاذ أن حيـث المـوارد نفـس اسـتخدامب عائـد أقصـى البـديل هـذا بحيـث يحقـق البـدائل
 . " المستقبل في حدوثها متوقع مشكلة لحل موجودة أو مشكلة لحل إما بطبيعته

ـــرًا مـــن  ـــب قـــدرًا كبي ـــي، تتطل ـــة بالدرجـــة األول ـــة عقلي ـــة ذهني تعريـــف مصـــطفى: "هـــو عملي
التصــور والمبــادرة واإلبــداع، ودرجــة كبيــرة مــن المنطقيــة والبعــد عــن التحيــز أو التعصــب أو الــرأي 
الشخصـــي، بمـــا يمكـــن معـــه اختيـــار بـــدائل متاحـــة تحقـــق الهـــدف فـــي أقصـــر وقـــت وبأقـــل تكلفـــة" 

 .(5115)مصطفى،
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 : القرار عناصر .2

 للقرارأجزاء  ستة هناك أن(Wilson & Alexis ) واليكسيس ولسون  من كل أوضح لقد
 :هي

 علـى تـؤثر التـي والخارجـة الداخليـة البيئيـة المـؤثرات العنصـر بهـذا ويقصـد : القـرار بيئة 
 . والمالئم األفضل البديل باختيار قيامه عند القرار متخذ

 البـدائل بـين مـن باالختيـار فعليـاً  تقـوم التـي الجماعـات أو فـراداأل وهـم : القـرار متخـ و 
 . القرار موضوع الموقف مواجهة أو المشكلة لحل المطروحة

 (5111، )ربيع . تحقيقها إلي القرار يسعي التي األهداف وهي : القرار أهداف 

 ديلينبـ المشـكلة حـل أو القـرار موقـف يتضـمن مـا غالبـاً  : القـرار تخـا ال  مالئمـة بـدائل 
 في وناجحاً  التنفيذ ناحية من عملياً  يعتبر الذي هو المالئم والبديل، األقل على مالئمين
 . القرار مشكلة حل

 أهمية األقل إلي أهمية األكثر من تنازلياً  البدائل ترتيب يكون  : البدائل رتيبت . 

 وان روحـةالمط البـدائل بـين مـن الحقيقـي االختيـار العنصر هذا ويمثل : البدائل اختيار 
 (2002، حمدأ . (أتخذ قد القرار أن حقيقة يؤكد االختيار هذا

 أنوا  القرارات اإلدارية:  .3

 :منها كثيرة معايير حسب اإلدارية القرارات ( 2002 ) عاشور صنف

 الهدف متعددة وأخرى  الهدف أحادية قرارات هناك : الهدف . 

  البعـد تأخـذ أي ديناميكيـة ةمتحركـ وأخـرى  الـزمن بعـد تأخـذ ال سـاكنة قـرارات : الـزم 
 ي.الزمن

 ورقابية وتوجيهية وتخطيطية تنظيمية قرارات : اإلدارة وظائف . 

 جماعية وقرارات فردية قرارات : الديمقراطي النمط . 

 المنافسة عدم ظل في وقرارات المنافسة ظل في قرارات : المنافسة . 

 وأفراد ومالية وتوزيع إنتاج قرارات : المشرو  وظائف . 
 وتشغيلية وتكتيكية استراتيجية قرارات : األهمية . 
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 مصيرية وقرارات بسيطة قرارات : الخطورة . 

 األجل وقصيرة متوسطة طويلة قرارات : مداها . 

 مبرمجة غير وقرارات مبرمجة قرارات : برمجتها . 

 مؤكدة وقرارات احتمالية قرارات : االحتمال . 

 التأكد عدم حالة في وقرارات دالتأك حالة ظل في قرارات : التأكد حالة . 

 المخاطرة عدم ظل في وقرارات المخاطرة ظل في قرارات : المخاطرة . 

 كافية غير معلومات ظل في وقرارات كاملة معلومات ظل في قرارات : المعلومات . 

 القـرار ومسـتوي  للمؤسسـة أهميتهـا درجـة حيـث مـن القـرارات (2004) قاسـم كمـا صـنف
 إلى:
 الستراتيجيةا القرارات – أ

 للمنظمـة الرئيسـية والسياسـات واالسـتراتيجيات األهـداف بتحديـد المتعلقـة القـرارات هـي
 فـي العليـا اإلدارة خـالل مـن القـرارات هـذه اتخـاذ يـتم حيـث للمنظمـة األداء العـام علـى والرقابـة
 ويلـةط الخطـط مثـل البعيـد بالمستقبل تتعلق وهي التأكد من عدم عال بقدر تتميز وهي المنظمة
 . األهداف لتحقيق الالزمة وصياغة سياستها المنظمة أهداف بتحديد الخاصة األمد

 التكتيكية القرارات – ب

 مـن النـوع هـذا علـى ويغلـب عـادة المتوسـط اإلداري  المسـتوي  فـي هـااتخاذ يـتم حيـث
 فـي التنظيميـة الوحـدات أداء فعاليـة وتقـويم المـوارد اسـتخدام الكفـاءة وفعاليـة درجـة القـرارات
 ة.المنظم

 التشغيلية القرارات - ج

 المرتبطة القرار صنع عمليات على وتشمل الدنيا اإلدارة قبل من القرارات هذه اتخاذ يتم
 إلـى يحتـاج بأنـه القـرارات مـن النـوع هـذا يمتـاز حيـث المنظمـة فـي العمليـات اليوميـة بتسـيير
 زمنية بفترات وتتعلق التأكد من عالية درجة على قرارات للمنظمة ألنها ومتاحة محددة معلومات
 ة.قصير 
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 : القرار اتخا و  صنع أساليب .4

 والتـي القـرار اتخـاذ فـي التقليديـة األسـاليب فمنهـا، القـرارات اتخـاذو  صـنع أسـاليب تتعـدد
 الفهم إلي استناداً  قراراتهم يتخذون  حيث، لإلداريين الشخصي والتقدير السابقة الخبرة علي تعتمد
 العلمـي األسـلوب ومنهـا، اإلداريـة المشـاكل بتفاصـيل الثاقبـة والمعرفـة ابقةالسـ والخبـرة والمنطـق
تبـاع، للتفكيـر المنطقيـة الخطـوات إتبـاع علـي يقـوم الـذي ، المشـكلة تحديـد فـي العلمـي المـنهج وا 
خضـاع، وتحليلهـا والمعلومـات البيانـات وجمـع  األسـاليب وهنـاك . واالسـتنتاج للتقـويم النتـائج وا 
 بدتبـاعهم وذلـك معـاً  والمرؤوسـين القـادة مـن جماعـة بهـا يقـوم والتـي القـرارات صنع في الجماعية
 لعدد نتعرض يلي وفيما. واالستنتاج والتحليل والدراسة التشارك على قائمة حديثة علمية ألساليب
 : األساليب هذه من

 : الماضية الخبرة .2

الخبـرة الشخصـية أو  القرارات هي االستفادة من اتخاذمن أقدم الطرق وأكثرها شيوعًا في 
خبــرة الغيــر ويعتبــر االحتفــار بــالقرارات الســابقة ونتائجهــا وســيلة مفيــدة لتقريــر مــا يجــب عملــه فــي 
المستقبل بشرط أن ال يختلف الموقف الجديد كثيرًا عن الموقـف السـابق . وتسـتخدم هـذه الطريقـة 

هناك عيبان لهـذه الطريقـة، وهمـا القرارات الروتينية التي ال تحتاج مزيدًا من التفكير . و  اتخاذفي 
 عدم تشابه المواقف الجديدة والمواقف القديمة، وصعوبة التوصل إلي القرارات السابقة

 : الكمية الطريقة .3

القـرارات سـواء فـي شـكلها البســيط  اتخـاذيـتمكن المـدير مـن خـالل الطـرق الكميـة المتاحـة 
سـبة أو الطـرق اإلحصـائية العديـدة مثل دفتر الحسابات أو في شكل رياضيات متقدمة مثـل المحا

 (0990)النوري، 
 : التجارب إجرا  .4

جـراء التغييـرات أو التعـديالت  يتولى متخذ القرار بنفسه إجراء التجارب على هذا البديل وا 
علــى هــذا البــديل بنــاء علــى األخطــاء والتغيــرات التــي تكشــف عنهــا التجــارب، وبــذلك يتوصــل مــن 

بــديل األفضــل معتمــدًا فــي هــذا االختيــار علــى خبرتــه العمليــة، خــالل هــذه التجــارب إلــى اختيــار ال
وهذا األسلوب يمكن المدير من أن يتعلم من أخطائه من أجل تالفيها في المستقبل .ومن المآخذ 

 على هذا األسلوب أنه أسلوب يكلف المدير كثيرًا من الجهد والوقت .
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 : الشخصي والحكم البديهة .5

مــدير حكمــة الشخصــي واعتمــاده علــى ســرعة البديهــة فــي ال اســتخداميعنــي هــذا األســلوب 
إدراك العناصر الرئيسية الهامة للمواقف والمشكالت التي تعرض عليه، والتقدير السليم ألبعادها، 
وفــي فحــص وتحليــل وتقيــيم البيانــات والمعلومــات المتاحــة والفهــم العميــق والشــامل لكــل التفاصــيل 

، التي  تكـون االستراتيجيةالقرارات  اتخاذكون مجديًا في الخاصة بها . وهذا األسلوب يمكن أن ي
 تأثيرها محدودًا، وكذلك في المواقف الطارئة التي تتطلب مواجهة سريعة .

هـذا األسـلوب فـي أنـه يقـوم علـى أسـس شخصـية نابعـة  اسـتخداموتبدو صعوبة ومخاطر 
جتماعيـــة، وكلهـــا ســـمات مـــن شخصـــية المـــدير وقدراتـــه المتعـــددة واتجاهاتـــه وخلفياتـــه النفســـية واال

 تختلف باختالف األشخاص والمجتمعات والبيئات .
 : وتحليلها واالعتراحات اآلرا  دراسة .6

يعني هذا األسلوب اعتماد المدير على البحث ودراسة اآلراء واالقتراحـات التـي تقـدم إليـه 
اآلراء  حــول المشــكلة، وتحليلهــا ليــتمكن علــى ضــوئها مــن اختيــار البــديل األفضــل، وتشــمل هــذه

واالقتراحات تلك التي يقدمها زمـالء المـدير أو مسـاعدوه . وبهـذا يسـتطيع المـدير اسـتنباط الكثيـر 
)كنعـان،  واختيـار البـديل األنسـب علـى ضـوئهامن االستنتاجات المرتبطة بالمشكلة محـل القـرار، 

0998.) 
  القرار اتخا  مراحل .7

 مـن القـرار لمتخـذ بـد ال التـي  لخطـواتوا القرار والمراحـل اتخاذ (عملية5115، عرض )حجازي 
 :مراعاتها وهي كالتالي

 مـن مرحلـة أهـم المشـكلة وتشـخيص تحديـد عمليـة تعـد  :المشـكلة وتشـخيص تحديـد .0
 المشـكلة وبـين المشـكلة أعـراض بـين التفرقـة فيهـا يـتم حيـث، القرار اتخاذ عملية مراحل
 التعـرف بصـدد وهـو راكهـاإد القـرار متخـذ علـى ينبغـي التـي األمـور أهـم ومـن، الحقيقيـة
 أهمية ودرجة، ة المشكل خلق الذي الموقف لطبيعة تحديده هي المشكلة وأبعادها على
 القرار اتخاذ في يساعد هذا ألن، ة المشكل وأسباب أعراض بين الخلط وعدم، لةالمشك
 .بشأنها والمناسب الفعال
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 فـي الحـال عليـه يكـون  أن ينبغـي مـا تحديـد يـتم المرحلـة هـذه فـي :األهـداف تحديـد .5
 وال، الدقـة بمنتهـى واضـًحا التحديـد هـذا يكـون  أن علـى، المشـكلة تحل أن بعد المنظمة
 .تحقيقه يمكن حتى، وصفًيا يكون  ال وأن فيه لبس

 تسـاهم أن يمكن التي البديلة الحلول تحديد يتم المرحلة هذه في :البديلة الحلول تنمية .4
 .المشكلة حل في

 يـتم بحيـث بـديل كـل عـن المعلومـات تجميـع يـتم المرحلة هذه في :البديلة الحلول تقييم .3
 .األنسب لمعرفة مقارنتها ثم ومن، والسلبية اإليجابية النتائج على التعرف

 وفـرت أن بعـد، المناسـب البـديل باختيـار القـرار متخـذ يقـوم :المناسـب البـديل اختيـار .2
، وعيوبـه مزايـاه بـديل كـل وأمـام، البـدائل مـن عـدد فـي مخرجاتهـا القـرارات اتخـاذ عمليـة
 .بالضرورة األفضل البديل وليس، المناسب البديل باختيار القرار متخذ ويقوم

 أن يمكـن وعليـه، التنفيـذ لفعاليـة جـًدا مهمـان القبـول ومـدى النوعيـة إن :الحـل تنفيـ  .1
 أراء بمعرفـة تسـمح التـي واألسـاليب الوسـائل، المنظمـات فـي القـرارات متخـذي يسـتخدم
 لـديهم تكون  ال حتى، ك ذل في أدوار ومنحهم التنفيذ في سيشاركون  ذينال المرؤوسين
، ة المطلـوب نتائجـه وتحقيـق، جيـد بشكل القرار تنفيذ ثم ومن، تنفيذه عند للقرار مقاومة
 .المنفذين أولئك نفوس في الثقة ترسي  وبالتالي

 حـل فـي تهمسـاهم مـدى لتحديـد متابعتـه ينبغـي القـرار تنفيـذ بعـد :والرعابـة المتابعـة .7
 عملية وتحتاج، تستفحل أن قبل معالجتها يمكن حتى انحرافات أي اكتشافو ، المشكلة
 ككل. المنظمة على القرار تأثير االعتبار في األخذ القرار على فعالية الرقابة
 العديـد اإلداريـة القـرارات اتخـاذ عمليـة تواجـه: القرارات اتخا  على تسثر التي المعوعات .8

 هذه تلخيص ويمكن، النامية الدول في وخاصة فعاليتها دون  تحول التي المعوقات من
 2002)، حمود(: يلي فيما المعوقات

  نقـــص المعلومـــات، وعـــدم دقتهـــا وحـــداثتها، وغيـــاب األجهـــزة واألســـاليب الحديثـــة لحفظهـــا
القــرار اإلداري الواحــد،  اتخــاذوتنســيقها، وتعــدد الجهــات الرســمية التــي تشــترك فــي عمليــة 

اءات وتعقـــدها، واالزدواجيـــة والتضـــارب ف القـــرارات التـــي تتخـــذه ا الـــدوائر وطـــول اإلجـــر 
المتقاربــة فـــي االختصــاص، وضـــعف الــوعي التخطيطـــي، ونقــص الكفـــاءة اإلداريــة لـــدى 
مــوظفي األجهــزة اإلداريــة بصــورة عامــة ولــدى القيــادات اإلداريــة بصــورة خاصــة، وفقــدان 

إلــى بعثــرة الجهــود والجهــل بــالقرارات  التنســيق، وغيــاب نظــم االتصــال الفعالــة ممــا يــؤدي
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التــي تتخــذ مــن قبــل األقســام والشــعب التابعــة للمنظمــة الواحــدة، وعــدم االهتمــام بعنصــر 
الوقــت وغيــاب أســاليب الجدولــة الزمنيــة والمتابعــة الدوريــة للقــرارات الصــادرة والخــوف مــن 

ة للمشــــاكل المســــؤولية، وتــــردد بعــــض متخــــذي القــــرارات فــــي المبــــادرة والمواجهــــة الجريئــــ
 والظروف العصيبة.

  طغيان االعتبـارات االجتماعيـة والتـأثيرات الشخصـية التـي تضـعها الجماعـات الضـاغطة
والهيئـــات والمنظمـــات المهنيـــة، والتـــي تـــؤدي بـــدورها إلـــى عـــدم االلتـــزام بالموضـــوعية فـــي 

 القرارات. اتخاذ
  رات وأكثـر مـا يتجلـى القـرا اتخـاذتأثير االعتبارات السياسية واالقتصادية علـى موضـوعية

ذلك في الدول النامية، باإلضافة إلى عدم وجود اإلمكانيات االقتصادية الكافيـة لتحـديث 
 أجهز ة اإلدارة العامة وتزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة.

  عــدم مرونــة القــوانين واللــوائح والتعليمــات المعمــول بهــا فــي المؤسســات، حيــث أن معظــم
ف معينة، وكانت مناسبة في ذلك الوقت، وبالتـالي فأنهـا هذه اللوائح قد صيغت في ظرو 

لم تعد مالئمة للمستجدات التي ظهـرت وأصـبحت اإلدارات مطالبـة بتعـديل وتطـوير هـذه 
ة بل فدن المؤسسات قد تعاني من سـرعاللوائح لتناسب التطورات والمستجدات. وفي المقا

موهــا ويعملــوا بموجبهــا حتــى يــتم تغييــر التعليمــات واللــوائح إذ مــا يلبــث العــاملون أن يتفه
 تعديله أو إلغائها.

  ضعف الرقابة، وعدم متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية، وبسبب ذلك قد تنفـذ هـذ ه القـرارات
قــرارات  اتخــاذبطريقــة خاطئــة بقصــد أو بــدون قصــد ممــا يفقــد اإلدارات المصــداقية عنــد 

 .أخرى 
  القـرارات ممـا يضـعف روح المسـؤولية  اتخـاذالمركزية الشـديدة وعـدم التفـويض فـي عمليـة

لدى القيادات اإلداريـة الوسـطى والعـاملين، وقـد يعـود ذلـك إلـى أسـباب سـيكولوجية تتمثـل 
في عدم رغبة القيادات اإلدارية العليا في تفويض االختصاصات والصالحيات وحصرها 

 بأيديهم.
 القرارات اتخاذ عملية في اإلنساني الرشد محدودية.  
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 : القرار نجاح علي تساعد التي ملالعوا أهم .2

العدالـة و  مـن أسـاس علـى وتنفيـذها القـرارات نجـاح علـى تسـاعد التـي العوامـل أهـم مـن
 :يما يل الديمقراطية

 األسس والقواعد التي يبنى عليها القرار . فهي إما أن تكون حافزًا لتطبيق القرار أو العكس.

ات الجديـــدة مـــن قبـــل صـــانعي القـــرار الشـــرح المـــوجز والمختصـــر ألهـــداف وأبعـــاد القـــرار  .0
 يسهل تنفيذها واإلقبال عليها .

لمــامهم الجيــد باألبعــاد الســلوكية التــي قــد يتركهــا أي قــرار علــى  .5 إدراك صــانعي القــرار وا 
 نفسيات العاملين، مما يؤدي بالتالي إلى تعاي  العاملين مع القرار وتطبيقه أو العكس.

علـــى مراحـــل تتفـــق مـــع المـــوارد الماديـــة المتاحـــة  ةواالســـتراتيجيتطبيـــق القـــرارات الكبيـــرة  .4
ومقــدرة العــاملين مــن حيــث التنفيــذ، تجنبــًا لمــا ينــتج عــن تطبيقهــا دفعــة واحــدة مــن عــدم 

 بأعمال إضافية متتالية قد تحط من نشاطهم .  مأو إرهاقهاستيعاب العاملين 

قود إلي وضوح محتويات القرار وصياغته في أسلوب علمي مفهوم، ألن الغموض فيه ي .3
 تعطيل العمل أو كثرة ارتكاب األخطاء .

قدرة القرار على البقاء لفترة زمنية معقولة ألن ذلك يؤكد لنا صحة المعلومات التي بنـي  .2
 عليها و مالءمته للظروف واألوضاع القائمة .

تحديد الصالحيات والواجبات واالختصاصات القانونية لكل العاملين يسـاعد كثيـرًا علـى  .1
رار وتطبيقـه بصـورة سـليمة، ويمنـع االزدواجيـة وتـداخل الصـالحيات، ويحـد مـن تنفيذ القـ

 اإلرباك في العمل وتعطيله . ويمكن من متابعة وتقويم العمل بسهولة .

التقيد بروح القرار ونصه من العوامـل التـي تسـاعد علـى نجاحـه، وتطبيقـه، وهـذا يتوقـف  .7
الـــذي ينتهجونـــه فـــي حيـــاتهم  علـــى شخصـــية صـــانعي القـــرار، ومتخذيـــه والـــنمط القيـــادي

 (.0990، ي الوظيفية )النور 
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 الفصل الرابع
 للبيانات اإلحصائيالتحليل 

 

 االرتباطيةعات دراسة العالأوال : 
 المختلفة بمجمع الشفا  الطبي األعسامدراسة أعداد العمليات في  .1

عمليـــة فـــي فتـــرة  09299بلـــغ مجمـــوع العمليـــات الجراحيـــة بمجمـــع الشـــفاء الطبـــي بغـــزة 
 األقســام( يبــين ترتيــب 0الجــدول )، 2014وحتــى شــهر نــوفمبر  2012الدراســة مــن شــهر ينــاير 

عدد  إجمالي% من 51.0ليات اليومية األكثر عددًا بنسبة حسب عدد العمليات حيث كانت العم
% 03.1وفــــي حــــين كانــــت الجراحــــة العامــــة  ، عمليــــة بــــالمجمع 2001بلغــــت  والتــــيالعمليــــات 
% 8.3جراحــــــة األنــــــف واألذن ، عمليــــــة( 5702% )04.9جراحــــــة العظــــــام ، عمليــــــة( 5812)
ـــة( 0311% )7.0جراحـــة المســـالك البوليـــة ، عمليـــة(0131) % 1.1ة األعصـــاب جراحـــ، عملي
 955% )3.7جراحـــــة األطفــــــال ، عمليـــــة(0171% )2.2جراحـــــة التجميـــــل ، عمليـــــة( 0072)

، عمليـــة( 704% )4.1الدمويـــة  األوعيـــةجراحـــة ، عمليـــة( 737% )4.8جراحـــة اليـــد ، عمليـــة(
جراحـة الصـدر ، عمليـة( 321% )5.4 األسـنانجراحـة ، عملية( 241% )5.7جراحة المستقيم 

 عمليــــة( عمليــــة علــــى التــــوالي. 050% )1.1جراحــــة مســــالك منظــــار ، عمليـــة( %059 ) 1.7
 

 

 

 

 

 

 
 

عدد العمليات بمجمع  إجماليالمختلفة م   األعساميوضــح نسبة العمليات في  (4.1) شــكل
 الشفا  الطبي
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 المختلفة بمجمع الشفا  الطبي األعسامفي  االنتظاردراسة متوسط زم   .2

حيـث كـان أقـل متوسـط  االنتظـارحسب متوسـط زمـن ( يبين ترتيب العمليات 5الجدول )
يومــا يليهــا عمليــات جراحــة  26 فــي عمليــات جراحــة الصــدر حيــث بلغــت قيمتــه  انتظــارزمــن 
 75جراحــة المســتقيم)، يومــا( 67جراحــة األعصــاب) ، يومــا 25  انتظــاربمتوســط زمــن  األســنان
 85ة المســـالك البوليـــة )جراحـــ، يومـــا( 81جراحـــة األطفـــال) ، يومـــا( 77جراحـــة العظـــام )، يومـــا(
 001العمليــات اليوميــة)، يومــا( 001جراحــة اليــد) ، يومــا( 89الدمويــة ) األوعيــةجراحــة ، يومــا(
جراحــــــة األنــــــف ، يومــــــا( 034جراحــــــة عامـــــة )، يومــــــا( 057جراحــــــة مســــــالك منظـــــار )، يومـــــا(
 نتظـاراالفيمـا بلـغ متوسـط زمـن ، يوما( علـى التـوالي 098جراحة التجميل )، يوما( 017واألذن)

 يوما. 013 األقسامبشكل عام في جميع 

  

 المختلفة األعسامفي   االنتظارمتوسط زم    (4.2) شــكل

 

 المختلفة بمستشفى الجراحة بمجمع الشفا  الطبي األعسامدراسة أعدد األطبا  في  .3

العمليات حسـب متوسـط عـدد األطبـاء حيـث كـان األكثـر  أقسام ( يبين ترتيب4الجدول )
 طبيبــا يليهــا عمليــات جراحــة العظــام 47بلــغ  والتــيبــاء فــي عمليــات الجراحــة  العامــة عــددًا للط

جراحــة ، طبيــب( 07) جراحــة المســالك البوليــة، طبيــب( 22جراحــة األنــف واألذن)، طبيــب( 29)
جراحـــــة ، طبيـــــب( 04العمليـــــات اليوميـــــة)، طبيـــــب( 03)، جراحـــــة األعصـــــاب، مســـــالك منظـــــار
جراحــــة ، طبيــــب( 00)األســــنانجراحــــة ، طبيــــب( 00)، لجراحــــة التجميــــ، طبيــــب( 04األطفــــال)
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ــــة ــــة األوعي ــــاء( 9) الدموي ــــاء( 3)، جراحــــة الصــــدر، أطب ــــد، أطب ــــاء( 4) جراحــــة الي جراحــــة ، أطب
 المستقيم)طبيبان( على التوالي.

 

 المختلفة األعسامعدد األطبـــا   في متوسط ( 4.3)شــكل 

 
المختلفـة بمجمـع  األعسـامات فـي دراسة أعـدد أطبـا  التخـدير والتمـرين وفنيـي العمليـ .4

 :الشفا  الطبي

ممـــرض و  42طبيـــب و متوســط عـــدد التمــريض  57بلــغ متوســـط عــدد أطبـــاء التخــدير 
، األســنانجراحــة ، فنيــي فــي كــل مــن أقســام العمليــات اليوميــة 57متوســط عــدد فنيــي العمليــات 

ـــال ـــةجراحـــة ، جراحـــة األنـــف واألذن، جراحـــة األعصـــاب، جراحـــة األطف ـــةالد األوعي جراحـــة ، موي
، جراحـة اليـد، جراحـة المسـتقيم، جراحة المسـالك البوليـة، جراحة العظام، جراحة الصدر، التجميل
 جراحة مسالك منظار.، جراحة عامة

 2114و 2113و 2112 األعوامدراسة متوسط عدد العمليات خالل  .5

 5105يوضـح الفروقـات اإلحصـائية ألعـداد العمليـات خـالل األعـوام   (4الجـدول رقـم )
فــي جميــع األقســام خــالل الــثالث ســنوات  اإلجمــاليبلــغ عــدد العمليــات  والتــي، 5103و 5104و

جراحــة ، جراحــة األطفــال، جراحــة األســنان، عمليــة جراحيــة فــي أقســام العمليــات اليوميــة 19599
، جراحـــة الصـــدر، جراحـــة التجميـــل، جراحـــة األوعيـــة الدمويـــة، جراحـــة األنـــف واألذن، األعصـــاب
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جراحـــة ، جراحـــة عامـــة، جراحـــة اليـــد، جراحـــة المســـتقيم، جراحـــة المســـالك البوليـــة، جراحـــة العظـــام
 مسالك منظار.

تمـت  التـيفروقـات ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات العمليـات  دال يوجـأنـه  والختبار
( تم عمل تحليل التباين األحـادي 5103و 5104و 5105شهريًا خالل الثالث سنوات األخيرة )

One Way ANOVA  ذو قيمـة معنويـة مـن  اخـتالفبينـت نتـائج التحليـل اإلحصـائي وجـود و
 5103و 5104و 5105الـثالث ســنوات  لالشـهري خـالالناحيـة اإلحصـائية بـين عـدد العمليـات 

أقسام  فيعملية  32.6حيت كان متوسط العمليات الشهرية ، (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية 
عمليـة  45.3 و 46.2 كـان متوسـط العمليـاتفـي حـين  5105العمليـات المختلفـة خـالل العـام 

 . التواليى لع 5103و 5104خالل األعوام 

للتعـــــــرف علـــــــى الفروقـــــــات  Bonferroni اختبـــــــارالفحـــــــص اإلحصـــــــائي   اســـــــتخداموب 
 ( تبين ما يلي:5103، 5104، 5105اإلحصائية بين األعوام المختلفة )

خــالل  متتــالي ازديــاد فــيمتوســطات العمليــات الشــهرية فــي قســم العمليــات اليوميــة كــان  .0
عالوة على ذلك كانت هذه ، على التوالي 5103، 5104، 5105 األخيرةالثالث أعوام 

، (α ≤ 0.05الزيـادة ذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة اإلحصـائية )عنـد مسـتوى معنويـة 
ــــة هــــي  ــــات اليومي ــــات الشــــهرية فــــي قســــم العملي ــــت متوســــطات العملي ، 22.1حيــــث كان

 على التوالي. 5103، 5104، 5105لثالث سنوات خالل ا 233.0، 192.5

ـــاد .5 ـــات الشـــهرية بقيمـــة معنويـــة مـــن الناحيـــة اإلحصـــائية )عنـــد مســـتوى  ازدي أعـــداد العملي
فـــي  5103و 5105بالمقارنـــة بالعـــامين  5104( خـــالل العـــام α ≤ 0.05معنويـــة 

ي حيـث كـان متوسـط أعـداد العمليـات فـ، عمليات جراحة المسـتقيم وجراحـة األنـف واألذن
، 35.4هــي  و فــي جراحــة األنــف واألذن 10.8، 21.5، 12.8جراحــة المســتقيم هــي 

علـــى التـــوالي. باإلضـــافة   5103، 5104، 5105خـــالل الـــثالث أعـــوام  44.5 ،60.5
أعــداد عمليــات جراحــة مســالك المنــاظير بقيمــة معنويــة مــن  ازديــادإلــى ذلــك كــان هنــاك 

بالمقارنــة  5104( خــالل العــام α ≤ 0.05الناحيــة اإلحصــائية )عنــد مســتوى معنويــة 
ـــم  5103بالعـــام  ـــار)ت حيـــث كانـــت المتوســـطات فـــي ، t-test)الفروقـــات بواســـطة  اختب

علـى  5103و  5104خالل العـامين  2.2، 7.1عمليات جراحة مسالك المناظير هي 
 .  التوالي
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 ريناآلخعدد العمليات الشهرية في عمليات جراحة المسالك البولية خالل العامين  ازدياد .4
وهــذه الزيــادة كانــت ذات قــيم معنويــة مــن  5105( بالمقارنــة مــع العــام 5103، 5104)

( فـي حـين لـم تكـن الزيـادة خـالل α ≤ 0.05الناحيـة اإلحصـائية )عنـد مسـتوى معنويـة 
( α≤0.05ذات قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية )عند مستوى معنويـة  5103العام 

المتوســطات الشــهرية فــي عمليــات جراحــة مســالك حيــث كانــت ، 5104بالمقارنــة بالعــام 
ـــــة هـــــي  ـــــي  5103و  5104و 5105خـــــالل األعـــــوام  44.8، 43.9، 31.7البولي عل
 .  التوالي

ــــات جراحــــة األعصــــاب خــــالل العــــام  ازديــــاد .3 ــــات الشــــهرية فــــي عملي  5103عــــدد العملي
حيـــــث كانـــــت المتوســـــطات فـــــي عمليـــــات جراحـــــة ، 5104و 5105بالمقارنـــــة بالعـــــامين 
علــي  5103و  5104و 5105خــالل األعــوام  35.0، 40.5، 58.5هــي األعصــاب 
 . التوالي
بالمقارنـة  5103عدد العمليات الشهرية في عمليـات جراحـة التجميـل خـالل العـام  ازدياد .2

في حين لم تكن فروقات ذات قيمة معنوية من الناحية اإلحصـائية )عنـد ، 5105بالعام 
داد العمليــات الشــهرية خــالل العــامين ( بــين متوســطات أعــα ≤ 0.05مســتوى معنويــة 
، 57.5حيـــث كانـــت المتوســـطات فـــي عمليـــات جراحـــة التجميـــل هــــي  5104و 5105
 . التواليعلي  5103و  5104و 5105خالل األعوام  44.1، 40.8
بالمقارنـة  5103عـدد العمليـات الشـهرية فـي عمليـات جراحـة الصـدر خـالل العـام  ازدياد .1

فروقات ذات قيمة معنوية من الناحية اإلحصـائية )عنـد في حين لم تكن ، 5104بالعام 
( بــين متوســطات أعــداد العمليــات الشــهرية خــالل العــامين α ≤ 0.05مســتوى معنويــة 
حيـث كانـت المتوسـطات فـي عمليـات جراحـة الصــدر  5104و 5103والعـامين  5104
 . التواليعلي  5103و  5104و 5105خالل األعوام  3.1، 5.3، 3.0هي 
بالمقارنــة  5103د العمليــات الشــهرية فــي عمليــات جراحــة اليــد خــالل العــام نقصــان عــد .7

، 53.7حيــث كانــت المتوســطات فــي عمليــات جراحــة اليــد  ، 5104و 5105بالعــامين 
 .التواليعلي  5103و  5104و 5105خالل األعوام  03.0، 53.7

 ≥ αنوية ال توجد أي فروقات ذات قيم معنوية من الناحية اإلحصائية )عند مستوى مع .8
جراحـــــة ، (12.8، 14.5، 11.8)( بـــــين متوســـــطات عمليـــــات جراحـــــة األســـــنان 0.05
 ،(19.4، 20.3، 21.4) الدمويـــةجراحـــة األوعيـــة  ،(17.3، 31.7، 29.6)األطفـــال 
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خــالل  (79.1، 76.0، 90.3) عامـةجراحـة ، (72.9، 75.5، 83.9) العظـامجراحـة 
 على التوالي.  5103و 5104و 5105الثالث أعوام 

 ومما سبق يمك  أ  نستنتج التالي:

معدل العمليات اليومية وعمليات األعصاب وعمليات التجميل وعمليات الصدر وجراحـة  .0
سنويًا وهـذه الزيـادة طبيعيـة مـع النمـو السـكاني علمـًا بـأن قسـم  ازدياد فيالمسالك البولية 

، احـة األسـنانالعمليات اليومية يتضمن العمليات الجراحية الصغرى لعدة أقسـام وهـي جر 
جراحـــة اليـــد وجراحـــة ، جراحـــة المســـالك البوليـــة، جراحـــة التجميـــل، األذن، جراحـــة األنـــف

األطفال وهذا يؤشر إلى أن معدل العمليات في هذه األقسام سوف يزداد خـالل السـنوات 
 القادمة.  

وجراحــة اليــد وجراحــة المســتقيم  واألذنأعــداد العمليــات فــي قســم جراحــة األنــف  انخفــاض .5
يتناســـب مـــع  5104بالمقارنـــة مـــع العـــام  5103احـــة مســـالك المنظـــار خـــالل العـــام وجر 

فــي أعــداد العمليــات   واالنخفــاض، الزيــادة الواضــحة فــي متوســط معــدل العمليــات اليوميــة
في قسم جراحة األطفال وقسم جراحة األسـنان يتناسـب مـع الزيـادة الواضـحة فـي متوسـط 

الخاصـة بهـذه األقسـام  الصـغرى معظم العمليات معدل العمليات اليومية حيث يتم إنجاز 
 في العمليات اليومية.

بالمقارنـة مـع  5103ربما يرجع عدم الزيادة في بعض أقسام العمليات فـي العـام األخيـر  .4
 اإلســـرائيليإلـــى عوامـــل أخـــرى قـــد يكـــون مـــن أهمهـــا العـــدوان  5104و 5105العـــامين 

 5103أغسطس(  51وحتى  5103يوليو  8يوم ) 21 حوالىاألخير الذي استمر لمدة 
كــل األقســام الجراحيــة وذلــك لالنشــغال الشــديد  فــيحيــث توقفــت خاللهــا قــوائم العمليــات 
سعافمعالجة  فيلغرف العمليات والطواقم الطبية  الجرحى من هذا العدوان علمًا بـأن  وا 

تمــــت خـــالل هــــذه الفتــــرة لـــم تــــدرج ضــــمن عينـــة الدراســــة ألنهــــا أوضــــاع  التــــيالعمليـــات 
 . ئيةاستثنا

 



 التحليل اإلحصائي للبيانات الرابع ...الفصل 

 

73 

 

  
 األعسامفي  2114و  2113و 2112  األعواميوضح عدد العمليات خالل  ( 4.4)شكل

 المختلفة
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 2114و 2113و 2112 األعوامخالل  االنتظاردراسة متوسط زم   .6

 5105  األعوامخالل  االنتظارلمتوسط زمن  ةاإلحصائيالفروقات  (5)يوضح الجدول 
فـــي كـــل العمليـــات خـــالل فتـــرة  اإلجمـــالي نتظـــاراالحيـــث كـــان متوســـط زمـــن ، 5103و 5104و

حيث شـملت الدراسـة  5103و 5104و 5105  األعوامالدراسة في تزايد واضح وملحور خالل 
جراحـــة األنـــف ، جراحـــة األعصـــاب، جراحـــة األطفـــال، األســـنانجراحـــة ، أقســـام العمليـــات اليوميـــة

جراحــــة ، جراحــــة العظــــام ،جراحــــة الصــــدر، جراحــــة التجميــــل، الدمويــــة األوعيــــةجراحــــة ، واألذن
 جراحة مسالك منظار.، جراحة عامة، جراحة اليد، جراحة المستقيم، المسالك البولية

 االنتظــارمتوســطات زمــن ذات داللــة إحصــائية بــين فروقــات كــان هنــاك  امــا إذ والختبــار
( تـــم عمـــل تحليـــل التبـــاين 5103و 5104و 5105تمـــت خـــالل الـــثالث ســـنوات األخيـــرة ) التـــي

ذو قيمــة  اخــتالفوجــود  اإلحصــائيوبينــت نتــائج التحليــل  One Way ANOVAاألحــادي 
ـــة مـــن الناحيـــة  )عنـــد مســـتوى  5103و 5104و 5105بـــين الـــثالث ســـنوات  ةاإلحصـــائيمعنوي

أقسام العمليات  فييوم  71.9اإلجمالي  االنتظارحيت بلغ متوسط زمن ، (α ≤  0.05معنوية 
يـــوم خـــالل  010.9 إلـــى االنتظـــارتوســـط زمـــن م ازدادفـــي حـــين  5105المختلفـــة خـــالل العـــام 

 . 5103يوم خالل العام  044.4 إلى االنتظارو قفز متوسط زمن  5104 األعوام
فــي  ةاإلحصــائيللتعــرف علــى الفروقــات  Bonferroni اختبــار اإلحصــائيالفحــص   اســتخداموب 

 ( تبين ما يلي:5103، 5104، 5105المختلفة ) األعوام

، 92.0، 80.2بشكل ملحور في العمليات اليوميـة ) االنتظارتزايد متوسطات زمن  .0
( وجراحــــــــة األنــــــــف واألذن 80.7، 17.2، 37.7( وجراحــــــــة األعصــــــــاب )019.8
(  007.2، 81.9، 14.4الدمويــة ) األوعيــة( وجراحــة 558.5، 023.8، 055.5)

( 93.3، 71.7، 10.5( وجراحــة العظــام )31.1 00.5، 54.7وجراحــة الصــدر )
، 041.2، 22.2( وجراحة اليـد )004.1، 75.2، 15.9لك البولية )وجراحة المسا
( وجراحـــــــة مســـــــالك منظـــــــار 501.8، 040.1، 90.1( وجراحـــــــة عامـــــــة )028.1
عـالوة علـى ذلـك ، علـى التـوالي 5103، 5104العـامين (  خـالل 011.2، 75.1)

 α)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائيكانت هذه الزيادة ذات قيمة معنوية من الناحية 
 .5103خالل  ىاألعل االنتظار(. حيث كان متوسط زمن 0.05 ≥

مقارنــة بالعــامين  5104ملحــور خــالل العــام  لبشــك االنتظــارتزايــد متوســطات زمــن  .5
وكانــت ، (35.1، 012.5، 14.7فــي عمليــات جراحــة المســتقيم ) 5103و 5105
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 α)عنــد مســتوى معنويــة  ةاإلحصــائيهــذه الزيــادة ذات قيمــة معنويــة مــن الناحيــة 
≤0.05) . 

)عنـد مسـتوى معنويــة  ةاإلحصـائيال توجـد أي فروقـات ذات قـيم معنويـة مــن الناحيـة  .4
α ≤ 0.05 20.0، 33.0) األسـنانجراحـة  يفـ االنتظـار( بـين متوسـطات زمـن ،
، 091.7جراحــــــة التجميــــــل )، (95.0، 75.7، 81.1جراحــــــة األطفــــــال )، (15.4
 على التوالي. 5103و 5104و 5105خالل الثالث أعوام ، (508.5، 082.2

كـون تن أ تكـاد األسـنانجراحـة  يفـ االنتظـارومن المالحظ أن الزيادة في متوسط زمن 
 α( حيـث كانـت α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة 

=0.062. 

)الجـدول  االنتظـار( و متوسـط زمـن 4وبدلقاء الضـوء علـى متوسـط عـدد العمليـات ) الجـدول 
 مكن أن نستنتج التالي:ي( 5

ســـنويًا وهـــذه  ازديـــاد فـــيأن معـــدل العمليـــات اليوميـــة وعمليـــات جراحـــة المســـالك البوليـــة  .0
ســوف  االنتظــارأن معــدل زمــن  إلــىهــذا يؤشــر ، االنتظــارزمــن  ازديــاد إلــىالزيــادة أدت 

 خالل السنوات القادمة.   األقساميزاد بزيادة معدل العمليات في هذه 

فــي متوســطات أعــداد العمليــات فــي كــل مــن عمليــات جراحــة  تقريبــاً ي بــالرغم مــن التســاو  .5
، جراحــــة اليــــد، جراحــــة العظــــام، جراحــــة الصــــدر، الدمويــــة األوعيــــةجراحــــة ، األعصــــاب

وقــد يرجــع الســبب  األقســامفــي هــذه  ازداد االنتظــارن متوســط زمــن  أإالالجراحــة العامــة 
تـم تأجيـل العمليـات الجراحيـة  حيـث 5103خـالل العـام  اإلسـرائيليالعدوان  إلي الرئيسي
 .األقسامفي هذه  االنتظارما بعد العدوان مما تسبب في زيادة زمن  إلى

فــــي أقســــام جراحــــة  االنتظــــاربــــين متوســــطات زمــــن  ةاإلحصــــائيقــــات و عــــدم وجــــود الفر  .4
 5104و 5105خـــــالل الـــــثالث أعـــــوام ، جراحـــــة التجميـــــل، جراحـــــة األطفـــــال، األســـــنان
أيضـًا بـين أعـداد العمليـات فـي هـذه  ةاإلحصائيروقات يتماشى مع عدم وجود ف 5103و

يرجـــع الســـبب الرئيســـي أن هـــذه العمليـــات  يـــتم إنجـــاز معظمهـــا  فـــي العمليـــات ، األقســـام
 اليومية .

 والتـيفـي عـدة أقسـام  5103خـالل العـام  االنتظارالزيادة الواضحة في متوسطات زمن  .3
، جراحـة العظــام، راحــة الصـدرج، الدمويـة األوعيـةجراحـة ، مـن أهمهـا جراحـة األعصــاب

هــذه فـي فــي متوسـطات أعـداد العمليــات  تقريبـاً الجراحــة العامـة مـع التســاوي ، جراحـة اليـد
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عـــدم ، إلـــى نقـــص المســـتلزمات فـــي المستشـــفىالســـبب الرئيســـي  إلـــىربمـــا يرجـــع  األقســـام
 نظام الحوسبة. استخدامإجادة 
حـة المسـتقيم خـالل العـام بشكل ملحور فـي عمليـات جرا االنتظارتراجع متوسطات زمن  .2

قلــة متوســط عــدد العمليــات خــالل العــام  إلــىربمــا يرجــع ، 5104مقارنــًة بالعــام  5103
 . االنتظارقلة زمن  إلىوالذي أدي  5104بالمقارنة مع العام  5103

  



 التحليل اإلحصائي للبيانات الرابع ...الفصل 

 

77 

 

في  2114و  2113و 2112  األعوام)يوم( خالل  االنتظارمتوسط زم   (4.5)شكل
 المختلفة األعسام
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 2113و 2112 األعــواممتوســط عــدد األطبــا  فــي العمليــات الجراحيــة خــالل  دراســة .7
 2114و

كـل عمليـة جراحيـة  فـيلمتوسـط عـدد األطبـاء  ةاإلحصـائيالفروقـات  (6يوضح الجدول )
وكمــــا موضــــح بالجــــدول أن عــــدد ، األقســــامبدجمــــالي  5103و 5104و 5105  األعــــوامخــــالل 
ــــ  اإلجمــــالياألطبــــاء  ــــات الجراحيــــة ي ــــثالث فــــي العملي و  5104و 5105 األعــــوامزداد خــــالل ال
وشــملت ، فــي الســنوات المــذكورة التــواليعلــى 500، 510، 079األطبــاء  إجمــاليوبلــغ  5103

جراحــة ، جراحــة األعصــاب، جراحــة األطفــال، األســنانجراحــة ، الدراســة أقســام العمليــات اليوميــة
جراحـة ، جراحـة العظـام، الصـدرجراحـة ، جراحة التجميل، الدموية األوعيةجراحة ، األنف واألذن
  جراحة مسالك منظار.، جراحة عامة، جراحة اليد، جراحة المستقيم، المسالك البولية

عدد األطباء في كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات  اما إذ والختبار
ين األحــادي تــم إجــراء تحليــل التبــا، تمــت خــالل الــثالث ســنوات المــذكورة التــيالجراحيــة ات العمليــ

One Way ANOVA  ذو قيمـة معنويـة  اخـتالفعـدم وجـود  اإلحصـائيوبينـت نتـائج التحليـل
 ≥ α)عند مستوى معنوية  5103و 5104و 5105بين الثالث سنوات  ةاإلحصائيمن الناحية 

( 0.8، 0.1، 0.9حيت بلغ متوسط عدد األطباء في العملية الجراحية تقريبـًا طبيبـين ) ،(0.05
 على التوالي.  5103و   5104و 5105لعمليات المختلفة خالل العام أقسام ا في

للتعـــــــرف علـــــــى الفروقـــــــات  Bonferroni اختبـــــــار اإلحصـــــــائيالفحـــــــص   اســـــــتخداموب 
 ( تبين ما يلي:5103، 5104، 5105المختلفة ) األعوامفي  ةاإلحصائي

 ≥ α)عنــد مســتوى داللــة  ةاإلحصــائيوجــود فروقــات ذات قــيم معنويــة مــن الناحيــة  .0
( بــين متوســطات عــدد األطبــاء فــي العمليــات الجراحيــة فــي أقســام جراحــة األنــف 0.05

، الدمويــة وجراحــة التجميــل وجراحــة الصــدر وجراحــة المســتقيم األوعيــةواألذن و جراحــة 
وتذبــذب هــذه الفروقــات بــين الزيــادة والنقصــان فــي متوســط عــدد األطبــاء فــي العمليــات 

متوسـط عـدد  إلـي. وبـالنظر 5103و  5104و 5105الجراحية خالل الـثالث سـنوات 
( وقســـم 5.1، 0.5، 5.3األطبـــاء فـــي العمليـــة الجراحيـــة بقســـم جراحـــة األنـــف واألذن )

 ذو ازديـاد( خـالل الـثالث سـنوات نالحـظ أن هنـاك 1.2، 1.5، 1.1جراحة المسـتقيم )
( في متوسط أعداد α ≤ 0.05 )عند مستوى داللة ةاإلحصائيمعنوية من الناحية  ةقيم

فـــي ، 5104بالمقارنــة مـــع العـــام  5103فـــي العمليـــات الجراحيــة خـــالل العـــام  األطبــاء
معنويــة  ةبفروقــات ذات قيمــ 5104تنــاقص خــالل العــام فــي حــين كــان معــدل األطبــاء 
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في حين ال يوجد هناك فروقات ذات قيمة معنوية بين عـام ، 5105بالمقارنة مع العام 
 .5103و  5105

، 0.1، 5.1الدمويـة ) األوعيـةمليـة الجراحيـة بقسـم جراحـة متوسط عدد األطباء فـي الع .5
( 5.1، 5.9، 0.9( و جراحــة الصــد )0.0، 0.5، 5.7( وقسـم جراحــة التجميـل )5.7

 ةاإلحصـائيمعنويـة مـن الناحيـة  ةقيمـ ذو ازديـادخالل الـثالث سـنوات نالحـظ أن هنـاك 
ات جراحـة فـي العمليـ األطبـاء( فـي متوسـط أعـداد  α ≤ 0.05 )عنـد مسـتوى داللـة

فـــي حـــين ال يوجـــد ، 5104بالمقارنـــة مـــع العـــام  5103الدمويـــة خـــالل العـــام  األوعيـــة
 5104وكــــال مــــن العــــامين  5105عــــدد األطبــــاء خــــالل العــــام  متوســــط فروقــــات فــــي

 5103و
بقسـم عمليـات جراحـة التجميـل قـد تنـاقص بقـيم معنويـة مـن  األطبـاءكان متوسط أعـداد  .4

بالمقارن  5103و 5104( العامين  α ≤ 0.05اللة)عند مستوى د ةاإلحصائيالناحية 
 5104بـين العـامين  ةاإلحصـائيفي حين ال توجد فروقـات مـن الناحيـة ، 5105بالعام 
ــــاءحيــــت كــــان متوســــط ، 5103و ــــل  األطب ــــات جراحــــة التجمي  0.0، 0.5، 5.7بعملي

 .التواليعلى  5103و 5104و 5105خالل الثالث سنوات 
بالمقارنــــة  5104لصــــدر كــــان األعلــــى خــــالل العــــام بعمليــــات جراحــــة ا األطبــــاءعــــدد  .3
 ≥ α )عند مستوى داللة ةاإلحصائيبقيم معنوية من الناحية  5103و 5105عامين الب

بــــين  ةاإلحصــــائيحــــين ال توجـــد فروقــــات ذات قيمــــة معنويـــة مــــن الناحيـــة  فـــي (0.05
، 0.9بعمليــات جراحــة الصــدر  األطبــاء. حيــت كــان متوســط 5103و 5104العــامين 
 .التواليعلى  5103و 5104و 5105خالل الثالث سنوات  5.1 ،5.9
 ≥ α)عند مستوى داللـة  ةاإلحصائيعدم وجود فروقات ذات قيمة معنوية من الناحية  .2

، (0.5، 0.1، 1.7) فـي أعـداد األطبـاء فـي عمليـات أقسـام العمليـات اليوميـة (0.05
جراحــــــة ، (4.0، 0.4، 3.5جراحـــــة األطفــــــال )، (5.5، 5.1، 5.0)األســــــنانجراحـــــة 
جراحــة المســالك ، (0.3، 0.5، 0.5جراحــة العظــام )، (0.8، 5.2، 4.1األعصــاب )
، 0.1جراحــــة عامــــة )، (1.7، 1.4، 1.7جراحــــة اليــــد )، (1.8، 1.4، 0.1البوليــــة )
باإلضـــــــافة لجراحـــــــة ، 5103و 5104و 5105( خــــــالل الـــــــثالث ســــــنوات 0.7، 0.8

 .5103و 5104( خالل العامين 4.5، 5.2مسالك منظار )
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 مك  أ  نستنتج م  متوسط عدد األطبا  في العملية الجراحية التالي:يو

جراحة ، جراحة األطفال، األسنانعدم وجود فروقات في أعداد األطباء في أقسام جراحة  .0
جراحــة عامــة خــالل ، جراحــة اليــد، جراحــة المســالك البوليــة، جراحــة العظــام، األعصــاب

إلضـــــافة لجراحـــــة مســـــالك منظـــــار خـــــالل با، 5103و 5104و 5105الـــــثالث ســـــنوات 
فــي  االنتظــارفــي متوســط زمــن  ازديــادلــذا قــد تعلــل تلــك وجــود  5103و 5104العــامين 
 .  األقساممعظم تلك 

 

 2114و  2113و 2112  األعوامكل عملية خالل  فيمتوسط عدد األطبا   (4.6)شكل
 المختلفة األعسامفي 
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 2112 األعـــوامت الجراحيـــة خــالل دراســة متوســـط عــدد أطبـــا  التخــدير فـــي العمليــا .2
 2114و 2113و

كـل عمليـة  فـيلمتوسـط عـدد أطبـاء التخـدير  ةاإلحصـائيالفروقـات  (7يوضـح الجـدول )
وكمــا موضــح بالجــدول أن ، األقســامبدجمــالي  5103و 5104و 5105  األعــوامجراحيــة خــالل 

، 5104) األخــرينن فــي العمليــات الجراحيــة تزايــد خــالل العــامي  اإلجمــاليعــدد أطبــاء التخــدير  
، 53أعــداد أطبــاء التخــدير فــي الســنوات المــذكورة  إجمــاليوبلــغ  5105( بالمقارنــة بالعــام 5103
جراحـــة ، األســـنانجراحـــة ، وشـــملت الدراســـة أقســـام العمليـــات اليوميـــة، التـــواليعلـــى  58، 58
، جميــلجراحــة الت، الدمويــة األوعيــةجراحــة ، جراحــة األنــف واألذن، جراحــة األعصــاب، األطفــال

جراحــة ، جراحــة اليــد، جراحــة المســتقيم، جراحــة المســالك البوليــة، جراحــة العظــام، جراحــة الصــدر
 العمليات.     بأن أطباء التخدير ثابتون بأقسام علمًا ، جراحة مسالك منظار، عامة

عـــدد أطبـــاء كـــان هنـــاك فروقـــات ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات  امـــا إذ والختبـــار
تم إجراء تحليـل التبـاين ، تمت خالل الثالث سنوات المذكورة التيالجراحية ات يالتخدير في العمل
ذو قيمـة  اخـتالفعـدم وجـود  اإلحصـائيوبينت نتائج التحليـل  One Way ANOVAاألحادي 

ـــة مـــن الناحيـــة  )عنـــد مســـتوى  5103و 5104و 5105بـــين الـــثالث ســـنوات  ةاإلحصـــائيمعنوي
، 3.9أطبـاء التخـدير فـي العمليـة الجراحيـة هـو  حيـت كـان متوسـط عـدد، (α ≤ 0.05 معنويـة
علــى التـــوالي.  5103و 5104و 5105أقســام العمليــات المختلفــة خــالل العــام  فــي 3.4، 3.1

وهـــذا يكفـــي لقبـــول الفرضـــية المبدئيـــة أي تســـاوي متوســـطات عـــدد أطبـــاء التخـــدير  فـــي العمليـــة 
 .α ≤ 0.05 مستوى معنوية  استخدامالجراحية خالل الثالث سنوات وذلك ب

للتعـــــــرف علــــــــى الفروقــــــــات  Bonferroni اختبــــــــار اإلحصـــــــائيالفحــــــــص   اســـــــتخداموب
 ( تبين ما يلي:5103، 5104، 5105المختلفة ) األعوامفي  ةاإلحصائي

 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصــائيمعنويـة مـن الناحيـة  مـةوجـود فروقـات ذات قي .0
جراحيـة فـي جراحـة التجميـل بين متوسطات عدد أطبـاء التخـدير فـي العمليـات ال (0.05
، 7.3جراحة المسـتقيم )، (04.9، 51.1، 02.1جراحة الصدر )، (5.7، 5.7، 1.3)
 على التوالي. 5103و 5104و 5105( خالل العام 7.5، 4.3
كما هو مبين في الجدول أن أعـداد أطبـاء التخـدير فـي عمليـات جراحـة التجميـل شـهدت  .5

( α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى معنويـة  ةحصـائياإلمعنويـة مـن الناحيـة  ةذات قيمـ انخفاضـا
فـي حـين ال توجـد فروقـات ذات قـيم  5105بالمقـارن مـع  5103و 5104خالل العـام  



 التحليل اإلحصائي للبيانات الرابع ...الفصل 

 

82 

 5104( بـين العـامين α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصائيمعنوية من الناحية 
 .5103و
بقيمـــة معنويـــة مـــن  األعلـــىمتوســـط أطبـــاء التخـــدير فـــي عمليـــات جراحـــة الصـــدر كـــان  .4
بالمقارنـة بالعـام  5104( في العام α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائيلناحية ا

 ةاإلحصــائيفــي حــين ال توجــد فروقــات ذات قــيم معنويــة مــن الناحيــة ، 5103و  5105
 .5103و 5105( بين العامين α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية 

مة معنوية من الناحية بقي األعلىمتوسط أطباء التخدير في عمليات جراحة العظام كان  .3
بالمقارنــة  5103و 5104( فــي العــام α ≤ 0.05)عنــد مســتوى معنويــة  ةاإلحصــائي
)عنـد  ةاإلحصـائيفي حين ال توجد فروقات ذات قيم معنوية من الناحيـة ، 5105بالعام 

 .5103و 5104( بين العامين α ≤ 0.05مستوى معنوية 
ن األقـل بقيمـة معنويـة مـن الناحيـة متوسط أطباء التخدير في عمليات جراحة الصدر كا .2

 5105بالمقارنة بالعـام  5104( في العام α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائي
)عنــد  ةاإلحصــائيمعنويــة مــن الناحيــة  ةفــي حــين ال توجــد فروقــات ذات قيمــ، 5103و

 .5103و 5105( بين العامين α ≤ 0.05مستوى معنوية 
 ≥ α)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائيمن الناحية عدم وجود فروقات ذات قيمة معنوية  .1

، (5.3، 5.3، 0.4) فـي أعـداد األطبـاء فـي عمليـات أقسـام العمليـات اليوميـة (0.05
جراحــــــة ، (2.7، 4.7، 7.5جراحــــــة األطفــــــال )، (2.1، 1.5، 2.1)األســــــنانجراحــــــة 

جراحــــــة ، (4.0، 0.1، 5.7جراحــــــة األنــــــف واألذن )، (4.1، 2.1، 1.0األعصــــــاب )
، (0.4، 4.3، 5.0جراحـــــة المســـــالك البوليـــــة )، (7.1، 3.9، 2.9الدمويـــــة ) ةاألوعيـــــ

( خــــالل الــــثالث 0.4، 0.4، 0.5( والجراحــــة عامــــة )1.0، 5.3، 2.1وجراحــــة اليــــد )
( 2.7، 3.5باإلضــــــافة لجراحــــــة مســــــالك منظــــــار )، 5103و 5104و 5105ســــــنوات 

 .5103و 5104خالل العامين 
 ( التالي:7ا  التخدير في العملية الجراحية )الجدول مك  أ  نستنتج م  متوسط عدد أطبيو

ألعــداد أطبــاء التخــدير فــي العمليــات الجراحيــة  اإلجمــاليال يوجــد فروقــات فــي المتوســط  .1
والذي قد يكـون مـن عوامـل تـراكم أعـداد  5103و 5104و 5105خالل الثالث سنوات 

 . االنتظارالعمليات وزيادة متوسط زمن 
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 5103و 5104التخـدير فـي جراحـة التجميـل خـالل العـام  وجود نقص في معدل أطباء .2
مــع عــدم وجــود  (6لــنقص متوســط األطبــاء )الجــدول  باإلضــافة 5105بالمقارنــة بالعــام 

 االنتظـــارزمـــن  زيـــادةب فـــي ( قـــد يكـــون الســـب4فروقـــات فـــي أعـــداد العمليـــات )الجـــدول 
  ( 5)الجدول 

بالمقارنـة  5103العـام  وجود نقـص فـي معـدل أطبـاء التخـدير فـي جراحـة الصـدر خـالل .3
ـــاء )الجـــدول  باإلضـــافة 5104بالعـــام  ( مـــع عـــدم وجـــود 6لـــنقص متوســـط أعـــداد األطب

 االنتظـــارزمـــن  زيـــادةفـــي  ( قـــد يكـــون الســـبب4فروقـــات فـــي أعـــداد العمليـــات )الجـــدول 
 (.5)الجدول 

فـي جراحـة العظـام خـالل  االنتظـاروجود زيادة في معدل أطبـاء التخـدير مـع زيـادة زمـن  .4
مع عـدم وجـود زيـادة فـي أعـداد العمليـات  5105بالمقارنة بالعام  5103و 5104 العام
( 6ت في متوسـط أعـداد األطبـاء )الجـدول ا(  قد يكون سببه عدم وجود فروق4)الجدول 

 في قسم عمليات جراحة العظام

( مـــع الـــنقص فـــي عـــدد 6زيـــادة متوســـط أعـــداد أطبـــاء التخـــدير وأعـــداد األطبـــاء )جـــدول  .5
بالمقارنـــة مـــع العـــام  5103( بعمليـــات جراحـــة المســـتقيم فـــي العـــام 4ول العمليـــات )جـــد
( خــالل 5)جــدول  االنتظــارقــد تكــون الســبب الرئيســي فــي نقــص متوســط زمــن  5104
 .5104بالمقارنة مع العام  5103العام 

، عـــدم وجـــود فروقـــات فـــي أعـــداد أطبـــاء التخـــدير فـــي عمليـــات أقســـام العمليـــات اليوميـــة .6
جراحـــة ، جراحـــة األنـــف واألذن، جراحـــة األعصـــاب، حـــة األطفـــالجرا، األســـنانجراحـــة 
وجراحــة اليــد والجراحــة عامــة  خــالل الــثالث ، جراحــة المســالك البوليــة، الدمويــة األوعيــة
باإلضـــافة لجراحـــة مســـالك المنظـــار خـــالل العـــامين ، 5103و 5104و 5105ســـنوات 
 ازديــادقـد تعلــل  باإلضـافة  لعــدم وجـود زيــادة فـي متوســط عـدد األطبــاء 5103و 5104

 .األقسامفي تلك  االنتظارمتوسط زمن 
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 2113و 2112 األعـوامدراسة متوسط عدد التمرين في العمليات الجراحيـة خـالل   .9
 2114و

كل عمليـة  فيلمتوسط عدد تمريض العمليات  ةاإلحصائيالفروقات  (8ول )يوضح الجد
وكمــا موضــح بالجـــدول أن ، األقســامبدجمـــالي  5103و 5104و 5105 األعــوامجراحيــة خــالل 

التـي  األعـوامفي العمليات الجراحية ثابت تقريبـًا خـالل الـثالث  اإلجماليعدد تمريض العمليات  
أعداد تمـريض العمليـات فـي السـنوات  إجمالي( وبلغ 5103و  5104و 5105شملتهم الدراسة )
، األسـنانجراحـة ، وشملت الدراسة أقسام العمليـات اليوميـة، التواليعلى  41، 44، 41المذكورة 

ـــال ـــةجراحـــة ، جراحـــة األنـــف واألذن، جراحـــة األعصـــاب، جراحـــة األطف ـــة األوعي جراحـــة ، الدموي
، جراحـة اليـد، جراحـة المسـتقيم، المسـالك البوليـة جراحة، جراحة العظام، جراحة الصدر، التجميل
 العمليات.      بأقسامعلمًا بأن تمريض العمليات ثابتون ، جراحة مسالك منظار، جراحة عامة

عــدد تمــريض كــان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات  امــا إذ والختبــار
تـــم إجـــراء تحليـــل ، وات المـــذكورةتمـــت خـــالل الـــثالث ســـن التـــيالجراحيـــة  اتالعمليـــات فـــي العمليـــ
ذو  اخــتالفوجــود  اإلحصــائيوبينــت نتــائج التحليــل  One Way ANOVAالتبــاين األحــادي 

)عنـد مسـتوى  5103و 5104و 5105بين الثالث سـنوات  ةاإلحصائيقيمة معنوية من الناحية 
، 7.3حيت كـان متوسـط عـدد تمـريض العمليـات فـي العمليـة الجراحيـة هـو ، (α≤ 0.05معنوية 
 على التوالي.  5103و 5104و 5105أقسام العمليات المختلفة خالل العام  في 2.9، 3.7

للتعـــــــرف علــــــــى الفروقــــــــات  Bonferroni اختبــــــــار اإلحصـــــــائيالفحــــــــص   اســـــــتخداموب
 ( تبين ما يلي:5103، 5104، 5105المختلفة ) األعوامفي  ةاإلحصائي

 ≥αمســتوى معنويــة  )عنــد ةاإلحصــائيمعنويــة مــن الناحيــة  ةقيمــ ذووجــود نقــص  .0
العمليــات الجراحيــة فــي  إجمــاليبــين متوســطات عــدد تمــريض العمليــات فــي  (0.05
فـــي حـــين ال يوجـــد فروقـــات ذات ، 5105بالمقارنـــة بالعـــام  5103و 5104العـــامين 
( بـــين α ≤ 0.05)عنـــد مســـتوى معنويـــة  ةاإلحصـــائيمعنويـــة مـــن الناحيـــة  ةقيمـــ

 .5103و 5104العامين  متوسطات عدد تمريض العمليات اإلجمالي في

متوسط تمريض العمليات في عمليات جراحة األنف واألذن كان األقل بقيمـة معنويـة  .5
بالمقارنة  5104( في العام α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائيمن الناحية 
 5105 األعـوامفـي  3.1، 0.9، 3.1حيث كان  المتوسط ، 5103و 5105بالعام 
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معنويــة مــن  ةفــي حــين ال توجــد فروقــات ذات قيمــ ، علــى التــوالي 5103و 5104و
 .5103و 5105( بين العامين α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائيالناحية 

ـــين فـــي الجـــدول ) .4 ـــات جراحـــة 8كمـــا هـــو مب ـــات فـــي عملي ( أن أعـــداد تمـــريض العملي
)عنـــد مســـتوى  ةاإلحصـــائيذو قيمـــة معنويـــة مـــن الناحيـــة  انخفـــاضالتجميـــل شـــهدت 

فـي حـين ، 5105مـع  ةبالمقارنـ 5103و 5104( خـالل العـام  α ≤ 0.05معنويـة 
 ≥ α)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائيمعنوية من الناحية  ةال توجد فروقات ذات قيم

 .5103و 5104( بين العامين 0.05
كان األقل بقيمة معنويـة مـن  مستقيم متوسط تمريض العمليات في عمليات جراحة ال .3

بالمقارنــة  5104( فـي العـام α ≤ 0.05مســتوى معنويـة  )عنـد ةاإلحصـائيالناحيـة 
ـــة ، 5103و 5105بالعـــام  ـــة مـــن الناحي ـــيم معنوي فـــي حـــين ال توجـــد فروقـــات ذات ق
 .5103و 5105( بين العامين α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائي

 α)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائيعدم وجود فروقات ذات قيمة معنوية من الناحية  .2
، 5.1) فـي عمليـات أقسـام العمليـات اليوميـة عـدد تمـريض العمليـاتفـي  (0.05 ≥
، 3.4، 01.9جراحــة األطفــال )، (1.2، 7.4، 7.2) األســنانجراحــة ، (4.0، 5.8
، 8.9الدمويــــــة ) األوعيــــــةجراحــــــة ، (3.1، 2.9، 9.5جراحــــــة األعصــــــاب )، (7.3
، 0.3، 0.3جراحـــة العظــــام )، (07.9، 53.4، 55.2جراحـــة الصــــدر )، (9، 2.8
، 5.8، 8.3وجراحــــــة اليــــــد )، (0.7، 3.1، 4.0جراحــــــة المســــــالك البوليــــــة )، (0.1
 5104و 5105( خـــالل الـــثالث ســــنوات 0.1، 0.2، 0.8( والجراحـــة عامـــة )7.9
 5104( خــــالل العــــامين 7.3، 3.9باإلضــــافة لجراحــــة مســــالك منظــــار )، 5103و
 .5103و
( 8لعمليـة الجراحيـة )الجـدول مكن أن نستنتج من متوسط عدد تمريض العمليات فـي ايو 
 التالي:

ــــات اإلجمــــالي خــــالل العــــامين األخــــرين ) .0 ــــص متوســــط تمــــريض العملي  5104نق
مــع عــدم وجــود فروقــات فــي متوســط أعــداد  5105( بالمقارنــة مــع العــام  5103و

( و متوســط أعــدد أطبــاء التخــدير 6( وأعــدد األطبــاء )جــدول 4العمليــات )جــدول 
مــــدي التــــأثير علــــي الكاهــــل التمريضــــي بقســــم  يــــدلل علــــى اإلجمــــالي (7)جــــدول 
    .تمريض في أقسام العملياتال الجهد البدني والعقلي لدى وازديادالعمليات 
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، 5103و 5104و 5105 األعوامخالل  االنتظارمتوسط زمن  ازديادبالرغم من  .5
 5104ونقــــص متوســــط تمــــريض العمليــــات اإلجمــــالي خــــالل العــــامين األخــــرين )

يـــدلل علـــي أن الجهـــد التمريضـــي المبـــذول  5105مـــع العـــام ( بالمقارنـــة 5103و
 كبير خالل العامين السابقين.

وجود نقص واضح في معـدل تمـريض العمليـات واألطبـاء بعمليـات األنـف واألذن  .4
( يدلل على 8، 7)جدول  5103و 5105بالمقارنة بالعامين  5104خالل العام 

عــــداد تمــــريض العمليــــات لرفــــع أ  5103وجــــود إجــــراء إداري قــــد تــــم خــــالل العــــام 
 ارتفــــاع إلــــى ( ممــــا أدى4أعــــداد العمليــــات )جــــدول  تقليــــلواألطبــــاء ومــــن خــــالل 

 (5)جدول  االنتظارمتوسط زمن 
(  8، 7، 6عـــدد تمـــريض العمليـــات واألطبـــاء وأطبـــاء التخـــدير )جـــدول  انخفـــاض .3

بعمليــات جراحــة التجميــل ربمــا كانــت الســبب بعــدم وجــود فروقــات بعــدد العمليــات 
( خــالل 5)جــدول  االنتظــارزيــادة متوســط زمــن  إلــى( الــذي أدى بــدوره 4)جــدول 
 . 5105بالمقارنة بالعام  5103و  5104العامين 

واضح في معدل تمريض العمليات واألطبـاء ونقـص أعـداد العمليـات  ارتفاعوجود  .2
)جــدول  5104بالمقارنــة بالعــامين  5103بعمليــات جراحــة المســتقيم خــالل العــام 

( بعمليـــات جراحـــة 5)جـــدول  االنتظـــارعلـــل نقـــص متوســـط زمـــن قـــد ي (8 ،7، 4
 .5104بالمقارنة بالعام  5103المستقيم خالل العام 

عـــدم وجـــود فروقـــات فـــي أعـــداد تمـــريض العمليـــات فـــي عمليـــات أقســـام العمليـــات  .1
 األوعيـــةجراحـــة ، جراحـــة األعصـــاب، جراحـــة األطفـــال، األســـنانجراحـــة ، اليوميـــة
وجراحــة اليــد ، جراحــة المســالك البوليــة، حــة العظــامجرا، جراحــة الصــدر، الدمويــة

إلضــــــافة با، 5103و 5104و 5105والجراحــــــة عامــــــة خــــــالل الــــــثالث ســــــنوات 
بـالتزامن مـع  5103و 5104( خـالل العـامين 7.3، 3.9لجراحة مسـالك منظـار)

متوســط  ازديــادعــدم وجــود فروقــات فــي أعــداد األطبــاء وأطبــاء التخــدير ربمــا يعلــل 
 .األقساممعظم هذه  في االنتظارزمن 
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و  2113و 2112  األعوامكل عملية خالل  فيمتوسط عدد التمرين  (4.2)شكل
 .المختلفة األعسامفي  2114
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 2112 األعــوامي العمليــات فــي العمليــات الجراحيــة خــالل يــدراســة متوســط عــدد فن .11
 2114و 2113و

كـل عمليـة  فـيات لمتوسـط عـدد فنيـي العمليـ ةاإلحصـائييوضـح الفروقـات  (9الجـدول )
وكمـــا يوضـــح بالجـــدول أن ، األقســـامبدجمـــالي  5103و 5104و 5105 األعـــوامجراحيـــة خـــالل 
التي شـملتهم  األعوامفي العمليات الجراحية في تزايد خالل الثالث  اإلجماليعدد فنيي العمليات 

أعــــداد فنيـــي العمليــــات فــــي  إجمـــالي( وكمــــا هـــو مبــــين بلــــغ 5103و  5104و 5105الدراســـة )
جراحـة ، وشـملت الدراسـة أقسـام العمليـات اليوميـة، التـواليعلـى  45، 58، 50سنوات المذكورة ال

، الدمويــة األوعيــةجراحــة ، جراحــة األنــف واألذن، جراحــة األعصــاب، جراحــة األطفــال، األســنان
، جراحـــة المســـتقيم، جراحـــة المســـالك البوليـــة، جراحـــة العظـــام، جراحـــة الصـــدر، جراحـــة التجميـــل
 معلمـــًا بـــأن فنيـــي العمليـــات ثـــابتون بأقســـا، جراحـــة مســـالك منظـــار، جراحـــة عامـــة، جراحـــة اليـــد

 العمليات ويقومون بأعمالهم في كافة العمليات المذكورة.    

ـــين متوســـطات عـــدد  امـــا إذ والختبـــار ـــاك فروقـــات ذات داللـــة إحصـــائية ب فنيـــي كـــان هن
تـــم إجـــراء تحليـــل ، المـــذكورةتمـــت خـــالل الـــثالث ســـنوات  التـــيالجراحيـــة ات العمليـــات فـــي العمليـــ
أن الزيـادة فـي عـدد  اإلحصـائيوبينـت نتـائج التحليـل  One Way ANOVAالتبـاين األحـادي 

حيـت كـان متوسـط عـدد فنيـي ، ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة  إلىفنيي العمليات لم تصل 
خــالل العــام  أقســام العمليــات المختلفــة فــي 2.1، 3.1، 3.4العمليــات فــي العمليــة الجراحيــة هــو 

 على التوالي.  5103و 5104و 5105

للتعـــــــرف علــــــــى الفروقــــــــات  Bonferroni اختبــــــــار اإلحصـــــــائيالفحــــــــص   اســـــــتخداموب
 ( تبين ما يلي:5103، 5104، 5105المختلفة ) األعوامفي  ةاإلحصائي

 α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيوجود زيادة ملحوظة ذات قيم معنوية من الناحيـة  .0
توســـطات عـــدد فنيـــي العمليـــات فـــي عمليـــات جراحـــة األنـــف واألذن ( بـــين م0.05 ≥

فـي حـين ال يوجـد فروقـات ، 5105بالمقارنـة بالعـام   5103والجراحة العامة في العام 
بــين  (α ≤ 0.05)عنــد مســتوى معنويــة  ةاإلحصــائيذات قــيم معنويــة مــن الناحيــة 

. 5103و   5105بالمقارنـة بالعـامين  5104متوسطات عدد فنيي العمليات في العـام
علـــى  5103و 5104و 5105 األعـــوامفـــي  4.1، 0.1، 5.4حيـــث كـــان  المتوســـط 

أمــا فــي الجراحــة العامــة كانــت المتوســطات ، التــوالي فــي عمليــات جراحــة األنــف واألذن
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علــــى التــــوالي فــــي عمليــــات  5103و 5104و 5105 األعــــوامفــــي  0.2، 0.4، 0.0
 جراحة األنف واألذن.

فــي عمليــات جراحــة األوعيــة الدمويــة شــهد زيــادة بقيمــة معنويــة متوســط فنيــي العمليــات  .5
  5103 ( فــي العــامين α ≤ 0.05)عنــد مســتوى معنويــة  ةاإلحصــائيمــن الناحيــة 

 األعـوامفـي  8.1، 3.9، 2.5حيـث كـان  المتوسـط ، 5105بالمقارنة بالعام  5104و
نويــة فــي حــين ال توجــد فروقــات ذات قــيم مع ، علــى التــوالي 5103و 5104و 5105

بالمقارنـة  5104( بـين العـام α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصائيمن الناحية 
 .5103و 5105بالعامين 

( أن أعــداد فنيــي العمليــات فــي عمليــات جراحــة التجميــل 9كمــا هــو مبــين فــي الجــدول ) .4
 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيذو قيمـة معنويـة مـن الناحيـة  انخفـاضشـهدت 
فــي حــين بينــت الدراســة ، 5105مــع  ةبالمقارنــ 5103و 5104عــام  ( خــالل ال0.05
 ≥ α)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائيوجود فروقات ذات قيم معنوية من الناحية  عدم

 .5103و 5104( بين العامين 0.05

متوســـط فنيـــي العمليـــات فـــي عمليـــات جراحـــة الصـــدر كـــان األكثـــر بقيمـــة معنويـــة مـــن  .3
بالمقارنة بالعام  5104( في العام α ≤ 0.05معنوية  )عند مستوى  ةاإلحصائيالناحية 
 ةاإلحصـائيمعنويـة مـن الناحيـة  ةفي حين ال توجد فروقات ذات قيمـ، 5103و 5105

. حيث كان  المتوسط 5103و 5105( بين العامين α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية 
 على التوالي. 5103و 5104و 5105 األعوامفي  02.9، 51.1، 04.0

( 9ي العمليـــات فـــي عمليـــات جراحـــة العظـــام وكمـــا هـــو مبـــين فـــي الجـــدول )أعـــداد فنيـــ .2
 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيشهدت زيادة متتالية بقيمة معنويـة مـن الناحيـة 

، 0.5، 1.8حيـــث كـــان المتوســـط ، 5103و 5104و 5105 األعـــوام( خـــالل 0.05
 على التوالي.  5103و 5104و 5105 األعوامفي  0.2
العمليـــات فـــي عمليـــات جراحـــة المســـتقيم كـــان األعلـــى بقيمـــة معنويـــة مـــن أعـــداد فنيـــي  .1

 ةبالمقارنـ 5103( خـالل العـام  α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيالناحيـة 
 5105 األعوامفي  8.5، 4.3، 1.2حيث كان المتوسط ، 5104و  5105بالعامين 
معنويــــة مــــن  ةفــــي حــــين ال توجــــد فروقــــات ذات قيمــــ، علــــى التــــوالي 5103و 5104و

 .5104 5105( بين العامين α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائيالناحية 
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أعداد فنيي العمليات في عمليات جراحة مسالك المناظير كان أعلـي بقيمـة معنويـة مـن  .7
 ةبالمقارنـ 5103( خـالل العـام  α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيالناحيـة 
علــــى  5103و 5104 األعــــوامفــــي  1.2، 3.5ســــط حيــــث كــــان المتو ، 5104بالعـــام 
 التوالي.

 α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيعدم وجود فروقات ذات قيمة معنوية من الناحيـة  .8
، 5.3، 0.0) في أعداد فنيي العمليات في عمليـات أقسـام العمليـات اليوميـة (0.05 ≥
ـــــال )، (2.8، 1.5، 3.3) األســـــنانجراحـــــة ، (5.8 ، (1.2 ،4.7، 1.4جراحـــــة األطف

، (0.2، 4.3، 0.8جراحــة المســالك البوليــة )، (3.0، 2.1، 2.3جراحــة األعصــاب )
 5103و  5104و 5105( خــــالل الـــــثالث ســـــنوات 7.1، 5.3، 3.9وجراحــــة اليـــــد )
 5104( خــالل العــامين 7.3، 3.9باإلضــافة لجراحــة مســالك المنظــار )، علــى التــوالي

 .5103و
فنيي العمليات في العملية الجراحية )الجدول متوسط عدد دراسة  وممكن أن نستنتج من 

 ( التالي:9

ذو قيمـــة معنويـــة فـــي إجمـــالي متوســـط عـــدد فنيـــي العمليـــات خـــالل  اخـــتالفال يوجـــد  .0
خـالل  االنتظـارزيـادة متوسـط زمـن  ىأثر علـوالذي  5103و 5104و 5105 األعوام
 . األعوامهذه 

فــي قســم  5104مــع العــام  بالمقارنــة 5103زيــادة متوســط فنيــي العمليــات خــالل العــام  .5
(  وتمـريض العمليـات )جـدول 6جراحة األنف واألذن  مـع زيـادة عـدد األطبـاء )جـدول 

ـــات خـــالل العـــام  إلـــى( قـــد يرجـــع 8 ـــنقص فـــي أعـــداد العملي ـــة بالعـــام  5103ال بالمقارن
  (.5)جدول  االنتظارزيادة متوسط زمن  إلى( والذي أدى بدوره 4)جدول  5104

فــي قســم  5104بالمقارنــة مــع العــام  5103عمليــات خــالل العــام زيــادة متوســط فنيــي ال .4
ثبـات  إلـي( ربمـا ُتعـزى 5)جـدول  االنتظـارالجراحة العامة مع الزيادة في متوسط زمن 

( 8، 7، 6،  4جدولعدد األطباء وأطباء التخدير وتمريض العمليات وعدد العمليات )
 .االنتظارت لتقليل زمن كان من المفترض أن تزيد مع زيادة فنيي العمليا والتي

فــي قســم  5104بالمقارنــة مــع العــام  5103زيــادة متوســط فنيــي العمليــات خــالل العــام  .3
( دون الزيـادة فـي الفئـات 6الدموية مع الزيادة في عدد األطباء )جدول  األوعيةجراحة 

والــذى أدى بــدوره لعــدم تغيــر   (8، 7األخــرى مــن أطبــاء التخــدير والتمــريض )جــدول 
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ـــادة متوســـط زمـــن 4يـــات )جـــدول عـــدد العمل ( خـــالل العـــام 5)جـــدول  االنتظـــار( و زي
5103. 
 5105بالمقارنـة مـع العـام  5104و 5103نقص متوسط فنيي العمليـات خـالل العـام  .2

في قسم جراحة التجميل وجراحة الصدر باإلضـافة لـنقص الفئـات األخـرى مـن األطبـاء 
ى بدوره لعدم تغير معـدل عـدد ( أد8، 7، 6وأطباء التخدير وتمريض العمليات)جدول 

 .5103خالل العام  (5)جدول  االنتظار( و زيادة متوسط زمن 4العمليات )جدول 

عــدد  وارتفــاعواضــح فــي معــدل فنيــي العمليــات بعمليــات جراحــة العظــام  ارتفــاعوجــود  .1
ـــاء والتمـــريض خـــالل العـــام اأطبـــاء التخـــدير مـــع عـــدم وجـــود فروقـــات فـــي أعـــد د األطب

( 5)جــــدول  االنتظــــارالعمليــــات قــــد يعلــــل زيــــادة متوســــط زمــــن  وثبــــات أعــــداد 5103
 بعمليات العظام.

عــدد أطبــاء  وارتفــاعجراحــة المســتقيم  بعمليــاتمعــدل فنيــي العمليــات بعمليــات  ارتفــاع .7
يكون ناتج عن  قلـة معـدل  قد، 5103وأطباء التخدير وتمريض العمليات خالل العام 

 .االنتظارزمن  تقليل مدة إلىالمستقسم والذي أدى عمليات 

بقسم جراحة مسالك  االنتظارمتوسط فنيي العمليات مع زيادة زمن  ازدياديمكن تفسير  .8
ــــات )جــــدول  ــــي معــــدل أعــــداد العملي ــــنقص ف ــــاظير مــــع ال  5103( خــــالل العــــام 4المن

عــــدم وجــــود فروقــــات  تقريبــــًا فــــي كافــــة الفئــــات الطبيــــة  إلــــى 5104بالمقارنــــة بالعــــام 
 ( .8، 7، 6) -تمريض العمليات -أطباء التخدير –)األطباء 

، عــدم وجـــود فروقــات فـــي أعــداد فنيـــي العمليــات فـــي عمليــات أقســـام العمليــات اليوميـــة .9
وجراحـة ، جراحـة المسـالك البوليـة، جراحـة األعصـاب، جراحة األطفال، األسنانجراحة 

. 5103و 5104خالل العامين ، 5103و 5104و 5105اليد خالل الثالث سنوات 
 ازديــاددم وجــود فروقــات فــي أعــداد األطبــاء وأطبــاء التخــدير ربمــا يعلــل بــالتزامن مــع عــ
 .األقسامفي معظم هذه  االنتظارمتوسط زمن 



 التحليل اإلحصائي للبيانات الرابع ...الفصل 

 

93 

 

و  2113و 2112  األعوامكل عملية خالل  فيمتوسط عدد فنيي العمليات  (4.9)شكل
 .المختلفة  األعسام في 2114
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وعـدد األطبـا  وعـدد  ظـاراالنتدراسة متوسط إجمالي عدد العمليـات ومتوسـط زمـ   .11
أطبــا  التخــدير العمليــات و عــدد تمــرين العمليــات و عــدد فنيــي العمليــات خــالل 

 2114و 2113و 2112 األعوام

ومتوســـط عـــدد  االنتظـــار( يلخـــص إجمـــالي عـــدد العمليـــات ومتوســـط زمـــن 10الجـــدول )
ـــاء التخـــديرا ـــات ومتوســـط عـــدد فن ألطبـــاء ومتوســـط عـــدد أطب يـــي ومتوســـط عـــدد تمـــريض العملي

. وكمــا هــو موضــح أن هنــاك فروقــات بقيمــة 5103و 5104و 5105 األعــوامالعمليــات خــالل 
( فـي عـدد العمليـات ومتوسـط α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيمعنويـة مـن الناحيـة 

بالمقابـــل ال توجـــد فروقـــات فـــي متوســـط عـــدد األطبـــاء ، ومتوســـط عـــدد التمـــريض االنتظـــارزمـــن 
 .ير  ومتوسط عدد فنيي العمليات ومتوسط عدد أطباء التخد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لجميع  2114و  2113و 2112( متوسط عدد العمليات خالل األعوام  4.11شكل)

 األعسام المختلفة
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لجميع  2114و  2113و 2112خالل األعوام   االنتظار( متوسط زم  4.11شكل)

 األعسام المختلفة

 
 

لجميع  2114و  2113و 2112األعوام  ( متوسط عدد أطبا  التخدير خالل 4.12شكل)
 األعسام المختلفة
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 2114و  2113و 2112( متوسط عدد فنيي العمليات خالل األعوام  4.13شكل)

 لجميع األعسام المختلفة

 

 
لجميع  2114و  2113و 2112(  متوسط عدد التمرين خالل األعوام  4.14شكل)

 األعسام المختلفة
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لجميع  2114و  2113و 2112با  خالل األعوام  (  متوسط عدد األط4.15شكل)

 األعسام المختلفة

مع عدد األطبا  و أطبا  التخدير  و التمرين  االنتظارمتوسط زم   ارتباطدراسة  .12
 .و الفنيي  بقسم العمليات

مـع عـدد األطبـاء و  االنتظـارمتوسـط زمـن   بارتبـاطالتعـرف  إلـى(: يهـدف 11الجدول )
 (Correlation) االرتبــاطيســتخدم هــذا ، و الفنيــين بأقســام العمليــاتأطبــاء التخــدير  والتمــريض 

  ةأو عكسـيطرديـة  أمـاوتكون العالقة    rلمعرفة العالقة بين متغيرين  أو اكثر ويرمز له بالرمز 
11محصورة بين  االرتباطأو تامة  وتكون قيم معامل   r .  ًبأن اإلشارة الموجبة تدلل  علما

 العكسي.  االرتباطواإلشارة  السالبة تدلل على ، الطردي االرتباطعلى 
 ةاإلحصــائييــرتبط بقيمــة معنويــة مــن الناحيــة  االنتظــاروكمــا هــو مبــين أن متوســط زمــن 

  r=0.136, α) طرديــًا مــع عــدد العمليــات اإلجمــالي  (α ≤0.05 )عنــد مســتوى معنويــة
عكسيًا بقيمة معنوية من الناحيـة  رتباطايرتبط  االنتظارمن جانب أخر متوسط زمن  (0.000=
أطبـاء التخـدير  وعـدد (r=-0.145, α <0.001)مع كاًل من إجمالي عدد األطبـاء  ةاإلحصائي

(r=-0.311, α =0.001) وعـدد التمـريض (r=-0.314, α <0.001) نوعـدد الفنيـي (r=-
0.299, α <0.001)  ن قيمـة أبقسـم العمليـات. وبمـاα ≤0.05، وسـط زمـن وبـذلك يكـون مت

مع كـاًل مـن عـدد العمليـات وعـدد األطبـاء  ةاإلحصائيية حمن النا يرتبط  بداللة معنوية االنتظار
 بقسم العمليات. نوعدد أطباء التخدير والتمريض والفنيي
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( أن معـدل 11نالحظ كما هو مبين بالجـدول )، المختلفة كاًل على حده األقساموبدراسة 
)عنــــد مســـــتوى معنويـــــة  ةاإلحصـــــائية معنويـــــة مــــن الناحيـــــة يـــــرتبط طرديــــًا بقيمـــــ االنتظـــــارزمــــن 

α≤0.05 ) الدمويــة  األوعيــةبعــدد العمليــات بقســم العمليــات اليوميــة وجراحــة األعصــاب وجراحــة
ال يــرتبط بقيمــة  االنتظــاربالمقابــل أن زمــن ، وجراحــة الصــدر وجراحــة العظــام وجراحــة المســتقيم

وجراحـة األطفـال  األسـنانت فـي كـل مـن جراحـة مـع عـدد العمليـا ةاإلحصـائيمعنوية مـن الناحيـة 
وجراحـــة األنـــف واألذن وجراحـــة التجميـــل وجراحـــة المســـالك البوليـــة وجراحـــة اليـــد وجراحـــة عامـــة 

 وجراحة مسالك منظار.

)عنـد مسـتوى  ةاإلحصـائييرتبط عكسيًا بقيمة معنويـة مـن الناحيـة  االنتظارمتوسط زمن 
مليــات اليوميــة وجراحــة األعصــاب وجراحــة األنــف ( بعــدد األطبــاء بقســم العα ≤0.05داللــة  

، الدمويـة وجراحـة الصـدر وجراحــة العظـام وجراحـة المسـتقيم وجراحـة اليــد األوعيـةواألذن وجراحـة 
مـع عـدد العمليـات  ةاإلحصـائيال يرتبط بقيمة معنوية من الناحية  االنتظاربالمقابل متوسط زمن 
احـة التجميـل وجراحــة المسـالك البوليـة وجراحــة وجراحـة األطفــال وجر  األسـنانفـي كـل مـن جراحــة 

 عامة وجراحة مسالك منظار.

)عنـد مسـتوى  ةاإلحصـائييرتبط عكسيًا بقيمة معنويـة مـن الناحيـة  االنتظارمتوسط زمن 
بعــدد أطبــاء التخــدير بقســم العمليــات اليوميــة وجراحــة األعصــاب وجراحــة ( α ≤0.05داللــة  
بالمقابـل متوسـط ، حة العظام وجراحـة المسـتقيم وجراحـة اليـدالدموية وجراحة الصدر وجرا األوعية
مــع عــدد العمليــات فــي كــل مــن  ةاإلحصــائيال يــرتبط بقيمــة معنويــة مــن الناحيــة  االنتظــارزمــن 
وجراحة األطفال وجراحة األنف واألذن وجراحة التجميل وجراحـة المسـالك البوليـة  األسنانجراحة 

 .وجراحة عامة وجراحة مسالك منظار

)عنـد مسـتوى  ةاإلحصـائييرتبط عكسيًا بقيمة معنويـة مـن الناحيـة  االنتظاروسط زمن مت
بعـدد تمــريض العمليـات بقسـم العمليـات اليوميـة وجراحـة األعصـاب وجراحــة ( α ≤0.05داللـة  

الدموية وجراحة الصدر وجراحة العظـام وجراحـة المسـتقيم وجراحـة  األوعيةاألنف واألذن وجراحة 
مــع عــدد  ةاإلحصــائيال يــرتبط بقيمــة معنويــة مــن الناحيــة  االنتظــارمتوســط زمــن بالمقابــل ، اليــد

وجراحـة األطفـال وجراحـة التجميـل وجراحـة المسـالك البوليـة  األسنانالعمليات في كل من جراحة 
 .وجراحة عامة وجراحة مسالك منظار

مسـتوى  )عنـد ةاإلحصـائييرتبط عكسيًا بقيمة معنويـة مـن الناحيـة  االنتظارمتوسط زمن 
بعــدد فنيــي العمليــات بقســم العمليــات اليوميــة وجراحــة األعصــاب وجراحــة ( α ≤0.05داللــة  
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ال يرتبط بقيمة  االنتظاربالمقابل متوسط زمن ، الدموية وجراحة الصدر وجراحة المستقيم األوعية
 وجراحـة األطفـال األسـنانمـع عـدد العمليـات فـي كـل مـن جراحـة  ةاإلحصـائيمعنوية مـن الناحيـة 

وجراحــة األنـــف واألذن وجراحـــة العظـــام وجراحـــة التجميــل وجراحـــة المســـالك البوليـــة وجراحـــة اليـــد 
 مسالك منظار.وجراحة 
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 االنحدارمعادالت نما ج  ا:ثاني
المتعـدد للبيانـات المعلقـة بمتوسـط زمــن  االنحـدار( يوضـح معادلـة خـط 05الجـدول رقـم )

إذ تمثــل هــذه البيانــات العالقــة بــين متوســط ات تــم الحصــول عليهــا بتحليــل البيانــ والتــي االنتظــار
)المتغيــر التــابع( والعوامــل المــؤثرة عليــه )المتغيــرات المســتقلة(  وهــي نــوع العمليــة  االنتظــارزمــن 

)صغرى أو متوسطة( وعدد العمليات اليومي وعـدد األطبـاء وعـدد أطبـاء التخـدير وعـدد تمـريض 
عمليــات ، األســنانعمليــات جراحــة ، ات اليوميــةالعمليــات وعــدد فنيــي العمليــات فــي أقســام العمليــ

عمليـــات جراحـــة ، عمليـــات جراحـــة األنـــف واألذن، عمليـــات جراحـــة األعصـــاب، جراحـــة األطفـــال
، عمليــات جراحــة العظـــام، عمليــات جراحــة الصـــدر، عمليــات جراحـــة التجميــل، الدمويــة األوعيــة

عمليـات جراحـة ، ت جراحـة اليـدعمليـا، عمليات جراحة المستقيم، عمليات جراحة المسالك البولية
قـيم  االنحـدارنمـاذج  أنعمليات جراحة مسالك منظار. كما يالحظ في قيم تحليل التبـاين ، عامة

 المختلفة كاآلتي: األقساممعامل التحديد في 
علـــى المتغيـــرات المســـتقلة فـــي جميـــع أعســـام العمليـــات  االنتظـــارزمـــ   انحـــدارنمـــو ج  .1

  :المختلفة

جميـع أقسـام العمليـات  معامـل التحديـد فـي عمليـات ةحظ بأن قيمـ(  نال05من الجدول )
ممـــا  (R2adj=0.118) المعـــدل( فـــي حـــين كــان معامـــل التحديـــد R2=1.053المختلفــة كانـــت )

عــــدد فنيــــي ، عــــدد العمليــــات الجراحيــــة، يعنــــي بــــأن المتغيــــرات المســــتقلة التفســــيرية )عــــدد أطبــــاء
( عـــدد تمـــريض العمليـــات، غرى أو متوســـطة(نـــوع العمليـــة )صـــ، عـــدد أطبـــاء التخـــدير، العمليـــات

المطلوبـــة والبـــاقي  االنتظــار% مــن التغيـــرات الحاصــلة فـــي متوســط زمـــن 00.8يمكــن أن تفســـر 
 .Std))علمًا بأن الخطأ المعياري لنموذج االنحدار ، % ُتعزي إلى متغيرات مستقلة أخرى 87.5

Error=69.4 ، كما يالحظ من خالل المعنوية العالية الختبارF  والتي كانت ذات قيمة معنوية
( ممـــا يؤكـــد وجـــود عالقـــة ذات داللـــة α≤0.05)عنـــد مســـتوى معنويـــة  ةاإلحصـــائيمـــن الناحيـــة 

إحصائية بـين الـزمن الـالزم لالنتظـار ومتغيـر مسـتقل واحـد علـى األقـل وذلـك فـي عمليـات جميـع 
 ةأقسام العمليات المختلف
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 ما يلي: استنتاج( يمك  13م  خالل الجدول )

فـــي  االنتظـــارالمتغيـــرات المســـتقلة التـــي كـــان لهـــا تـــأثير علـــى متوســـط زمـــن ضـــح أن يو 
عنــد مســتوى  t اختبــار)حســب   ةاإلحصــائيمــن الناحيــة ة عمليــات جميــع أقســام العمليــات المختلفــ

، حيــث كــان األكثــر تــأثيرًا هــو عــدد األطبــاء و يليــه عــدد العمليــات الجراحيــة( α≤0.05معنويــة 
إال أن المتغيــرات المســتقلة ، و نــوع العمليــة )صــغرى(، د أطبــاء التخــديرعــد، عــدد فنيــي العمليــات
عــــدد تمــــريض العمليــــات لــــم يكونــــوا ذو تــــأثيراً معنويــــاً  علــــى معادلــــة و ، نــــوع العمليــــة )متوســــطة(

السـالبة   tشـارة إ. وتشـير α>0.05كانت مسـتوى معنويـة  التي tاالنحدار المتعدد حسب اختبار 
الموجبـة التـأثير اإليجـابي فـي  tفيما تشـير إشـارة   االنتظارتوسط زمن إلى التأثير السلبي على م
 االنتظارزيادة متوسط زمن 

 تفسير النتيجة:

والقيمـة االحتماليـة ، T=4.428قيمة اختبـار ، 6.389" يساوي األطباء دمتغير "عدقيمة معامل  -
صـــائية علـــى " يـــؤثر بصـــورة ذات داللـــة إحاألطبـــاءممـــا يـــدل علـــى أن متغيـــر "عـــدد ، 1.111= 

وحيــث أن إشــارة قيمــة االختبــار موجبــة فهــذا يعنــي وجــود عالقــة ، متوســط الــزمن الــالزم لالنتظــار
يـؤدي إلـى  األطبـاءبمعنـى زيـادة عـدد ، و متوسط الزمن الالزم لالنتظار األطباءطردية بين عدد 
 .االنتظارزيادة متوسط زمن 

والقيمة ، T=2.378قيمة اختبار ، 0.164قيمة معامل متغير" عدد العمليات الجراحية " يساوي  -
ممــا يــدل علــى أن متغيــر " عــدد العمليــات الجراحيــة " يــؤثر بصــورة ذات ، 0.018االحتماليــة = 

وحيـث أن إشـارة قيمـة االختبـار موجبـة فهـذا ، داللة إحصائية على متوسط الزمن الالزم لالنتظار
بمعنـى ، الـزمن الـالزم لالنتظـار يعني وجـود عالقـة طرديـة بـين عـدد العمليـات الجراحيـة ومتوسـط
 .االنتظارزيادة عدد العمليات الجراحية يؤدي إلى زيادة متوسط زمن 

 تفسير النتيجة:

والقيمــة ، T=2.100قيمــة اختبــار ، 7.485قيمــة معامــل متغيــر" عــدد فنيــي العمليــات " يســاوي  -
ة إحصـــائية " يـــؤثر بصـــورة ذات داللـــ0.036ممـــا يـــدل علـــى أن متغيـــر "، 1.111االحتماليـــة = 

وحيــث أن إشــارة قيمــة االختبــار موجبــة فهــذا يعنــي وجــود ، علــى متوســط الــزمن الــالزم لالنتظــار
بمعنـى زيـادة عـدد فنيـي ، عالقة طردية بين عـدد فنيـي العمليـات ومتوسـط الـزمن الـالزم لالنتظـار

 .االنتظارالعمليات يؤدي إلى زيادة متوسط زمن 
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 تفسير النتيجة:

، T=-2.058قيمـــة اختبــــار ، 13.753-دد أطبــــاء التخـــدير " يســــاوي قيمـــة معامـــل متغيــــر" عـــ -
ممــا يــدل علــى أن متغيــر " عــدد أطبــاء التخــدير " يــؤثر بصــورة ، 0.040والقيمــة االحتماليــة = 

وحيـث أن إشـارة قيمـة االختبـار سـالبة ، ذات داللة إحصائية على متوسـط الـزمن الـالزم لالنتظـار
بمعنـى ، د أطباء التخدير ومتوسط الـزمن الـالزم لالنتظـارفهذا يعني وجود عالقة عكسية بين عد

 .االنتظارزيادة عدد أطباء التخدير يؤدي إلى نقص متوسط زمن 
 تفسير النتيجة:

، T=-2.024قيمـــة اختبـــار ، 11.659-قيمـــة معامـــل متغيـــر" نـــوع العمليـــة )صـــغرى(" يســـاوي  -
عمليــة )صــغرى(" يــؤثر بصــورة ممــا يــدل علــى أن متغيــر " نــوع ال، 0.043والقيمــة االحتماليــة = 

وحيـث أن إشـارة قيمـة االختبـار سـالبة ، ذات داللة إحصائية على متوسـط الـزمن الـالزم لالنتظـار
، فهــذا يعنــي وجـــود عالقــة عكســـية بــين نـــوع العمليــة )صـــغرى( ومتوســط الـــزمن الــالزم لالنتظـــار

 .يوماً  11.659بمقدار  االنتظاربمعنى أن العملية )صغرى( يؤدي إلى نقص متوسط زمن 
 تفسير النتيجة:

والقيمـة ، T=0.618قيمة اختبار ، 3.126قيمة معامل متغير" نوع العملية )المتوسطة(" يساوي  -
مما يدل على أن متغير " نوع العملية )المتوسطة(" ال يـؤثر بصـورة ذات ، 0.537االحتمالية = 

قيمـة االختبـار موجبـة فهـذا وحيـث أن إشـارة ، داللة إحصائية على متوسط الزمن الالزم لالنتظار
بمعنـى ، يعني وجود عالقة طردية بين نـوع العمليـة )المتوسـطة( ومتوسـط الـزمن الـالزم لالنتظـار

 . يوماً  3.126بمقدار  االنتظارأن العملية )المتوسطة( يؤدي إلى زيادة متوسط زمن 
 تفسير النتيجة:

والقيمـة ، T=0.284مـة اختبـار قي، 0.800قيمة معامل متغير" عدد تمريض العمليات " يساوي  -
مما يدل على أن متغير " عـدد تمـريض العمليـات " ال يـؤثر بصـورة ذات ، 0.776االحتمالية = 

وحيـث أن إشـارة قيمـة االختبـار موجبـة فهـذا ، داللة إحصائية على متوسط الزمن الالزم لالنتظار
بمعنــى ، زم لالنتظــاريعنــي وجــود عالقــة طرديــة بــين عــدد تمــريض العمليــات ومتوســط الــزمن الــال

 .االنتظارزيادة عدد تمريض العمليات يؤدي إلى زيادة متوسط زمن 
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على المتغيرات المستقلة في جميع أعسام  االنتظار(: نمو ج انحدار زم  13الجدول )
 العمليات المختلفة

نو  
 العملية

 المتغيرات
المعامالت غير 

 (Bالمعيارية )

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

اللة الد
    ةاإلحصائي

P-value 

ــــــــــــــــــع  جمي
 العمليات

 Constant 114.242 3.886 29.401 *0.000)  الحد الثابت )
 0.000* 4.428 1.443 6.389 عدد أطباء 

 0.018* 2.378 0.069 0.164 عدد العمليات الجراحية
 0.036* 2.100 3.564 7.485 عدد فنيي العمليات
 0.040* -2.058 6.682 -13.753 عدد أطباء التخدير
 0.043* -2.024 5.759 -11.659 نوع العملية )صغرى(
 0.537 0.618 5.058 3.126 نوع العملية )المتوسطة(
 0.776 0.284 2.815 0.800 عدد تمريض العمليات

 (  α≤ 0.05)عند مستوى معنوية  ةاإلحصائي* يدل على أن المتغير المستقل دال من الناحية 

 

غيـــر المعياريـــة فـــي  Beta اســـتخداميمكـــن التوصـــل إلـــى معادلـــة االنحـــدار ب (04) ومـــن الجـــدول
 عمليات في جميع أقسام العمليات المختلفة وتكون كما يلي: 

×  6.389+ ) 114.242فـي عمليـات فـي جميـع أقسـام العمليـات المختلفـة =  االنتظـارمتوسط زمن 
ــــــاء( + ) ــــــة( + )×  0.164عــــــدد أطب ــــــات الجراحي ــــــات( ×  7.485عــــــدد العملي ــــــي العملي  –عــــــدد فني

نـــــوع ×  3.126نـــــوع العمليـــــة )صـــــغرى(( + )×  11.659) –عـــــدد أطبـــــاء التخـــــدير( ×  13.753)
 (عدد تمريض العمليات×  0.800العملية )المتوسطة(( + )

 لعمليات اليوميةل االنحدارنمو ج  .1

 تمعامــــل التحديــــد فــــي العمليــــات اليوميــــة كانــــ ة(  نالحــــظ بــــأن قيمــــ05ومــــن الجــــدول )
(0.505=R2فـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد الم ) عـــــدل(R2adj=0.441)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

، نـوع العمليـة ) الصـغرى  أو المتوسـطة(، المتغيرات المستقلة التفسيرية )عـدد العمليـات الجراحيـة
مــــن التغيــــرات الحاصـــلة فــــي متوســــط زمــــن  %33عـــدد  فنيــــي العمليــــات( اســـتطاعت أن تفســــر 
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علمــًا بــأن الخطــأ المعيــاري لنمــوذج ، عوامــل أخــرى  إلــى% ُتعــزي 21اقي المطلوبــة والبــ االنتظــار
كما يالحظ في قيم تحليل التباين فـي العمليـات اليوميـة والـذي ، Std. Error=45.4)) االنحدار

وكمـا يالحـظ  Fيمكن المعرفة من خالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريـق إحصـائية 
 ةاإلحصــائيذات قيمــة معنويــة مــن الناحيــة كــان  Fالعاليــة الختبــار مــن تحليــل التبــاين المعنويــة 
الخطــي  االنحـدارممـا يؤكـد القـوة التفســيرية العاليـة لنمـوذج ( α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى معنويـة 
 في العمليات اليومية.  ةاإلحصائيالمتعدد من الناحية 

ط زمــــن كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــ التــــي( يوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة 03الجــــدول )
عنــد مســتوى معنويــة  t اختبــار)حســب   ةاإلحصــائيفــي العمليــات اليوميــة مــن الناحيــة  االنتظــار

α≤0.05 ) وكمــا هــو موضــح بالجــدول أن األكثــر تــأثيرًا هــو عــدد العمليــات الجراحيــة و يليــه نــوع
إال أن هــــذه ، العمليــــة )المتوســــطة(  ومــــن ثــــم عــــدد  فنيــــي العمليــــات ونــــوع العمليــــة )الصــــغرى(

 التـي tالمتعـدد حسـب اختبـار  االنحـداريرات المستقلة لـم تكـن ذو تـأثيراً  معنويـاً فـي معادلـة المتغ
التـأثير السـلبي علـى متوسـط زمـن  إلـىالسـالبة   tشـارة إ. وتشـير α>0.05كانت مستوى معنويـة 

 . االنتظارالموجبة التأثير اإليجابي في زيادة متوسط زمن  tفيما تشير إشارة   االنتظار
على متوسط زم   االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التي( المتغيرات المستقلة 14ل )الجدو

 بعمليات جراحة العمليات اليومية االنتظار

 

( غير المعيارية )الحد الثابـت Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  إلىيمكن التوصل  ومن الجدول
 في العمليات اليومية وتكون كما يلي: 

 المتغيرات العملية اسم
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

  α-value 

العمليات 
 اليومية

 Constant 526.999 895.927 0.588 0.561)  ) الحد الثابت
 0.098 1.704 0.137 0.233 عدد العمليات الجراحية
 0.463 -0.744 126.933 -94.405 نوع العملية )المتوسطة(
 0.587 -0.549 27.963 -15.364 عدد فنيي العمليات
 0.620 -0.501 863.678 -432.598 نوع العملية )الصغرى(
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 –عـدد العمليـات الجراحيـة(×  0.233+ ) 526.999 فـي العمليـات اليوميـة = االنتظـارمتوسط زمن 
×  432.598+ )  عــــدد فنيــــي العمليــــات(×  15.364)  –العمليــــات المتوســــطة( ×  39.312)

 )عدد تمريض العمليات×  3.702)  –العمليات الصغرى( 

 األسنا جراحة  عملياتل االنحدارنمو ج   .2

كانـت  األسـنانجراحـة  معامـل التحديـد فـي عمليـات ة( نالحظ بأن قيمـ05ومن الجدول )
(1.092=R2 فـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد )المعـــــدل (R2adj=0.132)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

عـدد ، عـدد األطبـاء، نوع العملية )المتوسطة(، عدد فنيي العملياتالمستقلة التفسيرية ) المتغيرات
% من التغيـرات الحاصـلة 04أن تفسر استطاعتوعدد العمليات الجراحية( ، ، تمريض العمليات
علمــًا بــأن الخطــأ ، عوامــل أخــرى  إلــى% ُتعــزي 87المطلوبــة والبــاقي  االنتظــارفــي متوســط زمــن 
 .Std. Error=24.7)) االنحدارذج المعياري لنمو 

والـذي يمكـن المعرفـة مـن  األسـنانجراحـة  كما يالحظ في قيم تحليل التباين فـي عمليـات
وكمـا يالحـظ مـن تحليـل التبـاين  Fخالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية 

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةئياإلحصـاذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كان  Fالمعنوية العالية الختبار 
α≤ 0.05 ) الخطــي المتعـــدد مــن الناحيـــة  االنحــدارممـــا يؤكــد القــوة التفســـيرية العاليــة لنمـــوذج
 . األسنانفي عمليات جراحة  ةاإلحصائي

علــــى متوســــط زمــــن كــــان لهــــا تــــأثير  التــــي( يوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة 02الجــــدول )
عنــد مســتوى  t اختبــار)حســب   ةحصــائياإلمــن الناحيــة  األســنانفــي عمليــات جراحــة  االنتظــار
حيــــث كــــان األكثــــر تــــأثيرًا هــــو عــــدد فنيــــي العمليــــات و يليــــه نــــوع العمليــــة ، (α≤0.05معنويــــة 

وعــدد العمليــات ، عــدد تمــريض العمليــات ةإال أن المتغيــرات المســتقل، )المتوســطة( وعــدد األطبــاء
كانــت  التــي tلمتعــدد حســب اختبــار ا االنحــدارالجراحيــة لــم يكونــوا ذو تــأثيراً معنويــاً علــى معادلــة 

 االنتظارالتأثير السلبي على متوسط زمن  إلىالسالبة  tشارة إوتشير  .α>0.05مستوى معنوية 
 االنتظارالموجبة التأثير اإليجابي في زيادة متوسط زمن  tفيما تشير إشارة  
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على متوسط زم   راالنحداكا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( 15الجدول )
 األسنا بعمليات جراحة  االنتظار

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
 ةاإلحصائي

α -value 

عمليات 
جراحة 
 األسنان

 Constant 59.063 17.182 3.438 *0.001)  الحد الثابت )
 0.008* 2.751 7.004 19.266 عدد فنيي العمليات
 0.020* -2.384 8.586 -20.470 نوع العملية )المتوسطة(

 0.036* -2.137 25.167 -53.774 عدد أطباء 
 0.434 0.788 4.368 3.441 عدد تمريض العمليات
 0.847 -0.193 1.522 -0.294 عدد العمليات الجراحية

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيالناحيـة  قيمة معنوية مـنالرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 

غيـــر المعياريـــة ) الحــــد  Beta  اســـتخدامب االنحـــدارمعادلــــة  إلـــىومـــن الجـــدول يمكـــن التوصـــل 
 وتكون كما يلي:  األسنان( في عمليات جراحة الثابت

 عدد فنيي العمليات(×  19.266+ ) 59.063=  األسنانفي عمليات جراحة  االنتظارمتوسط زمن 
عـــدد ×  3.441عـــدد األطبـــاء( + )×  53.774)  –نـــوع العمليـــة ) المتوســـطة((  ×  20.470)  –

 عدد العمليات الجراحية(.×  0.294) –تمريض العمليات( 

 عمليات جراحة األطفال ل االنحدارنمو ج   .3

 كانـت معامل التحديد في عمليات جراحة األطفـال ة(  نالحظ بأن قيم05ومن الجدول )
(0.402=R2)  المعـــــدلفـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد (R2adj=0.318)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

عــدد تمــريض ، نــوع العمليــة )المتوســطة أو صــغرى(، األطبــاءالمتغيــرات المســتقلة التفســيرية عــدد 
% مـن التغيـرات 45أن تفسـر  استطاعتالعمليات وعدد فنيي العمليات وعدد العمليات الجراحية 

علمـًا بـأن ، عوامـل أخـرى  إلـى% ُتعـزي 18المطلوبة والبـاقي  راالنتظاالحاصلة في متوسط زمن 
 .Std. Error=32.0)) االنحدارالخطأ المعياري لنموذج 
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كما يالحظ في قيم تحليل التباين في عمليـات جراحـة األطفـال والـذي يمكـن المعرفـة مـن 
اين المعنويـة أن قيمة تحليل التبـ Fخالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية 

 ≥α)عنــد مســتوى معنويــة  ةاإلحصــائيذات قيمــة معنويــة مــن الناحيــة كــان  Fالعاليــة الختبــار 
 ةاإلحصائيالخطي المتعدد من الناحية  االنحدارمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج ( 0.05

 .في عمليات جراحة األطفال

علــــى متوســــط زمــــن تــــأثير  كــــان لهــــا التــــي( يوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة 01الجــــدول )
عنــد مســتوى  t اختبــار)حســب   ةاإلحصــائيفــي عمليــات جراحــة األطفــال مــن الناحيــة  االنتظــار
، حيــث كــان األكثــر تــأثيرًا هــو عــدد األطبــاء و يليــه نــوع العمليــة )المتوســطة(( α≤0.05معنويــة 

، عملية )الصغرى(ونوع ال، وعدد تمريض العمليات إال أن المتغيرات المستقلة عدد فنيي العمليات
المتعـــدد حســـب  االنحـــداروعـــدد العمليـــات الجراحيـــة لـــم يكونـــوا ذو تـــأثيراً  معنويـــاً  علـــى معادلـــة 

التـأثير السـلبي فـي  إلـىالسـالبة   t إشـارةوتشـير . α>0.05كانـت مسـتوى معنويـة  التـي tاختبار 
فـي زيـادة متوسـط زمـن الموجبة التأثير اإليجـابي  tفيما تشير إشارة   االنتظارتقليل متوسط زمن 

 .االنتظار

على متوسط زم   االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( 16الجدول )
 بعمليات جراحة األطفال االنتظار

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
   ةاإلحصائي

  α-value 

ليات عم
جراحة 
 األطفال

 78.896 9.480 8.323 *0.000 (Constant)  الحد الثابت 
 0.001* -3.532 10.873 -38.401 عدد األطباء  

 0.018* -2.457 14.250 -35.006 نوع العملية ) المتوسطة(
 0.028* 2.282 5.116 11.674 عدد تمريض العمليات
 0.067 1.878 2.779 5.219 عدد فنيي العمليات
 0.395 0.859 46.913 40.297 (الصغرى نوع العملية ) 

 0.650 0.457 0.331 0.152 عدد العمليات الجراحية

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 
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غيـــر المعياريـــة ) الحــــد  Beta  اســـتخدامب االنحـــدارمعادلــــة  إلـــىومـــن الجـــدول يمكـــن التوصـــل 
 ( في عمليات جراحة األطفال وتكون كما يلي: الثابت

 –عــدد األطبــاء(  ×  38.401)  –78.896فــي عمليــات جراحــة األطفــال =  االنتظــارمتوســط زمــن 
×  5.219عـدد تمـريض العمليـات( + )×  11.674نوع العمليـة ) المتوسـطة((  + )  ×  35.006)

ـــــات( + ) ـــــي العملي ـــــة ) ×  50.874عـــــدد فني ـــــوع العملي ـــــات ×  0.152(( + )الصـــــغرى ن عـــــدد العملي
 الجراحية(.

 عمليات جراحة األعصاب ل االنحدارنمو ج   .4

 معامـــل التحديـــد فـــي عمليـــات جراحـــة األعصـــاب ة( نالحـــظ بـــأن قيمـــ05ومـــن الجـــدول )
ممــا يعنــي بــأن  (R2adj=0.529) المعــدلفــي حــين كــان معامــل التحديــد  (R2=0.561) كانــت
، عـدد العمليـات الجراحيـة، المستقلة التفسيرية وهـي نـوع العمليـة )صـغرى أو متوسـطة( المتغيرات

% مـن التغيـرات الحاصـلة 24أن تفسـر  اسـتطاعت، أطباء التخـديرعدد ، عدد تمريض العمليات
علمــًا بــأن الخطــأ ، عوامــل أخــرى  إلــى% ُتعــزي 37المطلوبــة والبــاقي  االنتظــارفــي متوســط زمــن 
 .Std. Error=32.1)) نحداراالالمعياري لنموذج 

كمــا يالحــظ فــي قــيم تحليــل التبــاين فــي عمليــات جراحــة األعصــاب والــذي يمكــن المعرفــة 
أن قيمــة تحليــل التبــاين  Fمــن خاللــه علــى القــوة التفســيرية للنمــوذج ككــل عــن طريــق إحصــائية 

وى معنويـة )عنـد مسـت ةاإلحصـائيذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كان  Fالمعنوية العالية الختبار 
α≤ 0.05 ) الخطــي المتعـــدد مــن الناحيـــة  االنحــدارممـــا يؤكــد القــوة التفســـيرية العاليــة لنمـــوذج
 في عمليات جراحة األعصاب.  ةاإلحصائي

كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 07الجــــدول )
 عنـد مسـتوى  t اختبـار  )حسـب ةاإلحصـائيفـي عمليـات جراحـة األعصـاب مـن الناحيـة  االنتظار
( و يليـه نـوع العمليـة الصـغرى حيـث كـان األكثـر تـأثيرًا هـو نـوع العمليـة )  (α ≤ 0.05معنويـة 
ـــي العمليـــات ، المتوســـطة() عـــدد ، وعـــدد األطبـــاء التخـــدير، إال أن المتغيـــرات المســـتقلة عـــدد فني

 االنحــدارعلــى معادلــة  العمليــات الجراحيــة وعــدد تمــريض العمليــات لــم يكونــوا ذو تــأثيراً  معنويــا ً 
 إلــىالســالبة  t إشــارةوتشــير . α >0.05كانــت مســتوى معنويــة  التــي tالمتعــدد حســب اختبــار 

الموجبـة التـأثير اإليجـابي فـي  tفيما تشـير إشـارة   االنتظارالتأثير السلبي في تقليل متوسط زمن 
 .االنتظارزيادة متوسط زمن 
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على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  يالتالمتغيرات المستقلة ( يوضح 17الجدول )
 بعمليات جراحة األعصاب االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

  α-value 

عمليـــــــــــات 
جراحـــــــــــــــــة 
 األعصاب

 73.439 26.433 2.778 *0.007 (Constant)  الحد الثابت 
 0.006* -2.843 25.852 -73.508 (الصغرى نوع العملية ) 

 0.034* -2.159 17.321 -37.389 نوع العملية ) المتوسطة(
 0.088 1.729 10.155 17.555 عدد فنيي العمليات

 0.171 -1.381 15.378 -21.241 عدد أطباء التخدير 
 0.231 1.208 1.091 1.317 عدد العمليات الجراحية
 0.454 0.752 5.202 3.909 عدد تمريض العمليات

)عنـــد مســـتوى  ةاإلحصـــائيقيمـــة معنويـــة مـــن الناحيـــة الرمـــز )*( يـــدل علـــى وجـــود ارتبـــاط ذو 
 (  α≤ 0.05معنوية 

غيـــر المعياريـــة ) الحــــد  Beta  اســـتخدامب االنحـــدارمعادلــــة  إلـــىومـــن الجـــدول يمكـــن التوصـــل 
 كون كما يلي: ( في عمليات جراحة األعصاب وتالثابت

ـــة ×  73.508) – 73.439فـــي عمليـــات جراحـــة األعصـــاب =   االنتظـــارمتوســـط زمـــن  نـــوع العملي
 –عــــدد فنيــــي العمليــــات( ×  17.555( + )نــــوع العمليــــة ) المتوســــطة×  37.389)  – )الصــــغرى )
عــدد ×  3.909عــدد العمليــات الجراحيــة( + )×  1.317+ ) )عــدد أطبــاء التخــدير ×  21.241)

 لعمليات( تمريض ا

 عمليات جراحة األنف واأل   ل االنحدارنمو ج  .5

معامـل التحديـد فـي عمليـات جراحـة األنـف واألذن  ة( نالحـظ بـأن قيمـ05ومن الجـدول )
ممــا يعنــي بــأن  (R2adj=0.293) المعــدلفــي حــين كــان معامــل التحديــد ( R2=0.334)كانــت 

نوع العملية ، (الصغرى نوع العملية ) ، ةالمتغيرات المستقلة التفسيرية وهي عدد العمليات الجراحي
أن  اسـتطاعتوعـدد أطبـاء التخـدير ، وعـدد تمـريض العمليـات، عدد فنيي العمليـات، )المتوسطة(
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 إلى% ُتعزي 70المطلوبة والباقي  االنتظار% من التغيرات الحاصلة في متوسط زمن 59تفسر 
 .Std. Error=65.2)) االنحدارعلمًا بأن الخطأ المعياري لنموذج ، عوامل أخرى 

كمـــا يالحـــظ فـــي قـــيم تحليـــل التبـــاين فـــي عمليـــات جراحـــة األنـــف واألذن والـــذي يمكـــن  
أن قيمــة تحليــل  Fالمعرفــة مــن خاللــه علــى القــوة التفســيرية للنمــوذج ككــل عــن طريــق إحصــائية 

ى )عنـد مسـتو  ةاإلحصـائيذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كـان  Fالتباين المعنوية العالية الختبـار 
الخطــي المتعــدد مــن  االنحــدارممــا يؤكــد القــوة التفســيرية العاليــة لنمــوذج  (α ≤ 0.05 معنويــة
 في عمليات جراحة األنف واألذن.  ةاإلحصائيالناحية 

كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 08الجــــدول )
عنـــد  t اختبـــار)حســـب   ةصـــائياإلحفـــي عمليـــات جراحـــة األنـــف واألذن مـــن الناحيـــة  االنتظـــار

و يليـه نـوع  حيـث كـان األكثـر تـأثيرًا هـو عـدد العمليـات الجراحيـة( α ≤ 0.05مسـتوى معنويـة 
المسـتقل عـدد فنيـي  المتغيراتعلى التوالي.  إال أن  نوع العملية )المتوسطة(، (الصغرى العملية )
ذو تـــأثيراً  معنويـــاً  علـــى وعـــدد أطبـــاء التخـــدير لـــم يكونـــوا ، وعـــدد تمـــريض العمليـــات، العمليـــات
  t إشـارةوتشير  .α >0.05 كانت مستوى معنوية التي tالمتعدد حسب اختبار  االنحدارمعادلة 
الموجبـة التـأثير  tفيمـا تشـير إشـارة   االنتظـارالتـأثير السـلبي فـي تقليـل متوسـط زمـن  إلىالسالبة 

 .االنتظاراإليجابي في زيادة متوسط زمن 
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على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 12الجدول )
 بعمليات جراحة األنف واأل   االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

  α-value 

عمليات 
جراحة 
األنف 
 واألذن

 388.749 38.049 10.217 *0.000 (Constant)  الحد الثابت 
 0.000* -5.113 1.650 -8.435 عدد العمليات الجراحية
 0.002* -3.206 23.882 -76.562 (الصغرى نوع العملية ) 

 0.015* -2.486 16.002 -39.782 نوع العملية ) المتوسطة(
 0.065 1.864 34.987 65.228 عدد فنيي العمليات
 0.096 -1.683 35.976 -60.544 العمليات عدد تمريض

 0.947 -0.066 82.607 -5.457 عدد أطباء التخدير

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 

( د الثابـتغير المعيارية )الح Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  إلىومن الجدول يمكن التوصل 
 في عمليات جراحة األنف واألذن وتكون كما يلي: 

عـــــدد ×  8.435+ )  388.749فـــــي عمليـــــات جراحـــــة األنـــــف واألذن =   االنتظـــــارمتوســـــط زمـــــن 
ـــة(  ـــات الجراحي نـــوع العمليـــة  ×  39.782) -(( الصـــغرى نـــوع العمليـــة )×  76.562) –العملي
 –عـــــدد تمـــــريض العمليـــــات( ×  60.544) -عـــــدد فنيـــــي العمليـــــات( ×  65.228) –)المتوســـــطة(( 

 عدد أطباء التخدير( × 5.457)

 الدموية األوعيةجراحة ل االنحدارنمو ج   .6

 الدمويـة األوعيةمعامل التحديد في عمليات جراحة  ة( نالحظ بأن قيم05ومن الجدول )
ممــا يعنــي بــأن  (R2adj=0.703) المعــدلفــي حــين كــان معامــل التحديــد  (R2=0.721) كانــت
نـوع العمليـة ) ، عدد فنيي العمليات، ات المستقلة التفسيرية وهي نوع العملية ) المتوسطة(المتغير 
أن  اسـتطاعتعـدد العمليـات الجراحيـة ، عـدد تمـريض العمليـات، عدد أطبـاء التخـدير، (الصغرى 
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 إلى% ُتعزي 41المطلوبة والباقي  االنتظار% من التغيرات الحاصلة في متوسط زمن 71تفسر 
 .Std. Error=36.7))االنحدارعلمًا بأن الخطأ المعياري لنموذج ، ى عوامل أخر 

الدمويـة والـذي يمكـن المعرفـة مـن  األوعيـةكما يالحظ في قيم تحليـل التبـاين فـي عمليـات جراحـة 
أن قيمة تحليل التبـاين المعنويـة  Fخالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية 

 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كـان  Fالعاليـة الختبـار 
 ةاإلحصائيالخطي المتعدد من الناحية  االنحدارمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج ( 0.05

 الدموية.  األوعيةفي عمليات جراحة 

كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 09الجــــدول )
عنــد  t اختبــار)حســب   ةاإلحصــائيالدمويــة مــن الناحيــة  األوعيــةفــي عمليــات جراحــة  تظــاراالن

ليـه عـدد بحيـث كـان األكثـر تـأثيرًا هـو نـوع العمليـة ) المتوسـطة( و  (α ≤ 0.05 مسـتوى معنويـة
عــدد أطبــاء التخــدير علــى التــوالي.  إال أن المتغيــرات ، (الصــغرى نــوع العمليــة )، فنيــي العمليــات
عدد العمليات الجراحية لم يكن ذو تأثيراً  معنوياً  على معادلة ، عدد تمريض العملياتالمستقلة  
  t إشــارة. وتشــير α > 0.05كانــت مســتوى معنويــة  التــي tالمتعــدد حســب اختبــار  االنحــدار
الموجبـة التـأثير  tفيمـا تشـير إشـارة   االنتظـارالتـأثير السـلبي فـي تقليـل متوسـط زمـن  إلىالسالبة 
 .االنتظاري في زيادة متوسط زمن اإليجاب
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على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 19الجدول )
 الدموية. األوعيةبعمليات جراحة  االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

  α-value 

عمليات 
جراحة 
األوعية 
 الدموية

 90.827 15.258 5.953 *0.000 (Constant)  الحد الثابت 
 0.000* 10.214 9.224 94.214 نوع العملية ) المتوسطة(
 0.000* 4.947 5.926 29.317 عدد فنيي العمليات
 0.000* -3.813 9.583 -36.541 (الصغرى نوع العملية ) 
 0.017* -2.430 13.249 -32.194 ء التخديرعدد أطبا

 0.882 -0.149 5.799 -0.863 عدد تمريض العمليات
 0.948 -0.065 1.288 -0.084 عدد العمليات الجراحية

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 

غير المعيارية )الحد الثابـت(  Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  ىإلومن الجدول يمكن التوصل 
 الدموية وتكون كما يلي:  األوعيةفي عمليات جراحة 

نــوع العمليــة  × 94.214+ ) 90.827الدمويــة =   األوعيــةفــي عمليــات جراحــة  االنتظــارمتوســط زمــن 
 32.194) -( الصـغرى لية )نوع العم×  36.541) -عدد فنيي العمليات( ×  29.317( + ))المتوسطة
 عدد العمليات الجراحية(×  0.084عدد تمريض العمليات( + )×  0.863) –) عدد أطباء التخدير ×

 جراحة التجميلل االنحدارنمو ج  .7

 معامــــــل التحديـــــــد فــــــي عمليــــــات جراحـــــــة التجميــــــل كانـــــــت ة( يبــــــين قيمـــــــ05الجــــــدول )
(0.163=R2)  المعـــــدلفـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد (R2adj=0.106)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

عــــدد ، عــــدد فنيــــي العمليــــات، (الصــــغرى )   المتغيــــرات المســــتقلة التفســــيرية وهــــي نــــوع العمليــــة 
 اسـتطاعتنـوع العمليـة ) المتوسـطة( ، عـدد تمـريض العمليـات، عدد العمليات الجراحيـة، األطباء
% ُتعـزي 89المطلوبـة والبـاقي  االنتظار% من التغيرات الحاصلة في متوسط زمن 00أن تفسر 
 Std.Error=71.3))االنحدارعلمًا بأن الخطأ المعياري لنموذج ، عوامل أخرى  إلى
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كما يالحظ في قيم تحليل التباين في عمليات جراحة التجميل والذي يمكـن المعرفـة مـن  
أن قيمة تحليل التبـاين المعنويـة  Fخالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية 

 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كـان  Fختبـار العاليـة ال
 ةاإلحصائيالخطي المتعدد من الناحية  االنحدارمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج  (0.05

 في عمليات جراحة التجميل. 

 كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 51الجــــدول )
عنــد مســتوى  t اختبــار)حســب   ةاإلحصــائيمــن الناحيــة  التجميــلفــي عمليــات جراحــة  االنتظــار
( إال أن المتغيــرات الصــغرى ( حيــث كــان األكثــر تــأثيرًا هــو نــوع العمليــة )α ≤ 0.05معنويــة 

، عــدد تمــريض العمليــات، عــدد العمليــات الجراحيــة، عــدد األطبــاء، المســتقلة عــدد فنيــي العمليــات
ــة ونــوع العمليــ المتعــدد حســب  االنحــدارة )المتوســطة(  لــم يكونــوا ذو تــأثيراً  معنويــاً  علــى معادل
التأثير السـلبي فـي  إلىالسالبة   t إشارة. وتشير α > 0.05كانت مستوى معنوية  التي tاختبار 

الموجبة التأثير اإليجـابي فـي زيـادة متوسـط زمـن  tفيما تشير إشارة   االنتظارتقليل متوسط زمن 
 .تظاراالن

  



 التحليل اإلحصائي للبيانات الرابع ...الفصل 

 

115 

على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 21الجدول )
 بعمليات جراحة التجميل االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

  α-value 

عمليـــــــــــــات 
جراحــــــــــــــــــة 
 التجميل

 239.531 51.739 4.630 *0.000 (Constant)  الحد الثابت 
 0.001* -3.324 19.884 -66.089 (الصغرى نوع العملية ) 

 0.079 1.776 34.264 60.849 عدد فنيي العمليات
 0.137 -1.499 130.185 -195.128 عدد األطباء

 0.437 -0.781 2.540 -1.985 عدد العمليات الجراحية
 0.460 0.743 23.738 17.630 يض العملياتعدد تمر 

 0.774 -0.288 18.112 -5.213 نوع العملية )المتوسطة(

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 

) الحــــد  غيـــر المعياريـــة Beta  اســـتخدامب االنحـــدارمعادلــــة  إلـــىومـــن الجـــدول يمكـــن التوصـــل 
 الثابت( في عمليات جراحة التجميل وتكون كما يلي: 

نـــوع العمليـــة  × 66.089) – 239.531فـــي عمليــات جراحـــة التجميــل =   االنتظــارمتوســط زمـــن 
×  1.985) –) عــدد األطبــاء×  195.128) –عــدد فنيــي العمليــات( ×  60.849(( + )الصــغرى )

نــــوع العمليــــة ×  5.213) –العمليــــات(  عــــدد تمــــريض × 17.630) –عــــدد العمليــــات الجراحيــــة( 
 )المتوسطة((.

 عمليات جراحة الصدرل االنحدارنمو ج  .2

 معامـــــــل التحديـــــــد فـــــــي عمليـــــــات جراحـــــــة الصـــــــدر كانـــــــت ة( يبـــــــين قيمـــــــ05الجـــــــدول )
(0.378=R2)  المعـــــدلفـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد (R2adj=0.322)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

، نوع العملية ) المتوسـطة(، ياتلعدد فنيي العم، طباءالمتغيرات المستقلة التفسيرية وهي عدد األ
% مــــن التغيــــرات 45أن تفســــر  اســــتطاعتوعــــدد العمليــــات الجراحيــــة ، عــــدد تمــــريض العمليــــات
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علمـًا بـأن ، عوامـل أخـرى  إلـى% ُتعـزي 18المطلوبة والبـاقي  االنتظارالحاصلة في متوسط زمن 
 Std. Error=16.5))االنحدارالخطأ المعياري لنموذج 

كما يالحظ في قيم تحليل التباين في عمليات جراحـة الصـدر والـذي يمكـن المعرفـة مـن  
أن قيمة تحليل التبـاين المعنويـة  Fخالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية 

 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كـان  Fالعاليـة الختبـار 
 ةاإلحصائيالخطي المتعدد من الناحية  االنحداركد القوة التفسيرية العالية لنموذج مما يؤ  (0.05

 في عمليات جراحة الصدر. 
كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 50الجــــدول )

عنـــد مســـتوى  t اختبـــار)حســـب   ةاإلحصـــائيمـــن الناحيـــة  الصـــدرفـــي عمليـــات جراحـــة  االنتظـــار
نـوع ، ( حيـث كـان األكثـر تـأثيرًا هـو عـدد األطبـاء ويليـه عـدد فنيـي العمليـاتα ≤ 0.05معنويـة 

ـــات ـــة ) المتوســـطة(. إال أن عـــدد تمـــريض العملي ـــوا ذو ، العملي ـــم يكون ـــة ل ـــات الجراحي عـــدد العملي
 < αكانـت مسـتوى معنويـة  التـي tالمتعـدد حسـب اختبـار  االنحـدارتأثيراً  معنوياً  علـى معادلـة 

فيمـا تشـير  االنتظـارالتـأثير السـلبي فـي تقليـل متوسـط زمـن  إلـىالسـالبة   t إشـارة . وتشـير0.05
 .االنتظارالموجبة التأثير اإليجابي في زيادة متوسط زمن  tإشارة  

  



 التحليل اإلحصائي للبيانات الرابع ...الفصل 

 

117 

على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 21الجدول )
 بعمليات جراحة الصدر االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

  α-value 

ــــــــــــــات  عملي
جراحــــــــــــــــــــة 
 الصدر

 23.252 12.914 1.801 0.077 (Constant)  الحد الثابت 
 0.000* -4.112 16.478 -67.764 عدد األطباء

 0.000* 4.009 2.039 8.176 عدد فنيي العمليات
 0.010* -2.680 4.887 -13.097 نوع العملية ) المتوسطة(
 0.141 1.492 0.643 0.960 عدد تمريض العمليات
 0.304 1.038 2.641 2.743 عدد العمليات الجراحية

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 

غير المعيارية )الحد الثابـت(  Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  إلىن الجدول يمكن التوصل وم
 في عمليات جراحة الصدر وتكون كما يلي: 

عــدد األطبــاء(  × 67.764) – 23.252فــي عمليــات جراحــة الصــدر =  االنتظــارمتوســط زمــن 
عــدد ×  0.960طة(( + )نــوع العمليــة )المتوســ×  13.097) –عــدد فنيــي العمليــات( ×  8.176)

  عدد العمليات الجراحية(.×  2.743تمريض العمليات ( + )

 عمليات جراحة العظامل االنحدارنمو ج  .9

معامـــــــل التحديـــــــد فـــــــي عمليـــــــات جراحـــــــة العظـــــــام كانـــــــت  ة( يبـــــــين قيمـــــــ05الجـــــــدول )
(0.537=R2)  المعـــــدلفـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد (R2adj=0.509)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

نـوع العمليــة ، عـدد فنيـي العمليـات، مسـتقلة التفسـيرية وهـي نـوع العمليــة ) المتوسـطة(المتغيـرات ال
أن  استطاعتوعدد تمريض العمليات ، عدد أطباء التخدير، عدد العمليات الجراحية، (الصغرى )

 إلى% ُتعزي 39المطلوبة والباقي  االنتظار% من التغيرات الحاصلة في متوسط زمن 20تفسر 
 .Std. Error=30.2))االنحدارمًا بأن الخطأ المعياري لنموذج عل، عوامل أخرى 
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كما يالحظ في قيم تحليل التباين فـي عمليـات جراحـة العظـام والـذي يمكـن المعرفـة مـن  
أن قيمة تحليل التبـاين المعنويـة  Fخالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية 

 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائييـة مـن الناحيـة ذات قيمـة معنو كـان  Fالعاليـة الختبـار 
 ةاإلحصائيالخطي المتعدد من الناحية  االنحدارمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج  (0.05

 في عمليات جراحة العظام. 

كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 55الجــــدول )
عنـــد مســـتوى  t اختبـــار)حســـب   ةاإلحصـــائيمـــن الناحيـــة  لعظـــامافـــي عمليـــات جراحـــة  االنتظـــار
( حيــــث كــــان األكثــــر تــــأثيرًا هــــو نــــوع العمليــــة )المتوســــطة( ويليــــه عــــدد فنيــــي α≤0.05معنويــــة 
إال أن المتغيــــرات ، عـــدد العمليـــات الجراحيــــة علـــى التـــوالي، (الصــــغرى نـــوع العمليـــة )، العمليـــات

ليــات  لــم يكــن ذو تــأثيراً  معنويــاً  علــى معادلــة عــدد تمــريض العم، المســتقل عــدد أطبــاء التخــدير
  t إشــارة. وتشــير α > 0.05كانــت مســتوى معنويــة  التــي tالمتعــدد حســب اختبــار  االنحــدار
الموجبـة التـأثير  tفيمـا تشـير إشـارة   االنتظـارالتـأثير السـلبي فـي تقليـل متوسـط زمـن  إلىالسالبة 

 .االنتظاراإليجابي في زيادة متوسط زمن 
على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 22ل )الجدو

 بعمليات جراحة العظام االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

α-value 

ــــــــــــــات  عملي
جراحــــــــــــــــــــة 
 العظام

 9.161 39.132 0.234 0.815 (Constant)  الحد الثابت 
 0.000* 6.335 7.461 47.265 نوع العملية ) المتوسطة(
 0.002* 3.128 27.497 86.011 عدد فنيي  العمليات
 0.025* -2.274 8.108 -18.442 (الصغرى نوع العملية ) 

 0.044* 2.043 0.800 1.635 عدد العمليات الجراحية
 0.296 -1.050 50.448 -52.988 عدد أطباء التخدير
 0.524 -0.639 24.378 -15.582 عدد تمريض العمليات

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 
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 غير المعيارية )الحد الثابـت( Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  إلىومن الجدول يمكن التوصل 
 في عمليات جراحة العظام وتكون كما يلي: 

نـوع العمليـة )المتوسـطة((  × 47.265+ ) 9.161في عمليات جراحة العظام =  االنتظارمتوسط زمن 
عـدد ×  1.635)  (( +الصـغرى نـوع العمليـة ) ×  18.442) –عدد فنيي  العمليات( ×  86.011+ )

 عدد تمريض العمليات(.×  15.582) –ر( عدد أطباء التخدي×  52.988) –العمليات الجراحية( 

 عمليات جراحة المسالك البوليةل االنحدارنمو ج  .11

معامـــل التحديـــد فـــي عمليـــات جراحـــة المســـالك البوليـــة كانـــت  ة( يبـــين قيمـــ05الجـــدول )
(0.641=R2)  المعـــــدلفـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد (R2adj=0.602)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

عـــدد تمـــريض ، عـــدد أطبـــاء التخـــدير، ي عـــدد فنيـــي العمليـــاتالمتغيـــرات المســـتقلة التفســـيرية وهـــ
أن تفسر  استطاعت( الصغرى ونوع العملية )، عدد األطباء، نوع العملية ) المتوسطة(، العمليات
 إلـــى% ُتعـــزي 31المطلوبـــة والبـــاقي  االنتظـــار% مـــن التغيـــرات الحاصـــلة فـــي متوســـط زمـــن 11

  .Std. Error=16.315))االنحدار علمًا بأن الخطأ المعياري لنموذج، عوامل أخرى 

كمــا يالحــظ فــي قــيم تحليــل التبــاين فــي عمليــات جراحــة المســالك البوليــة  والــذي يمكــن 
أن قيمــة تحليــل  Fالمعرفــة مــن خاللــه علــى القــوة التفســيرية للنمــوذج ككــل عــن طريــق إحصــائية 

)عنـد مسـتوى  ةحصـائياإلذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كـان  Fالتباين المعنوية العالية الختبـار 
الخطــي المتعــدد مــن  االنحــدارممــا يؤكــد القــوة التفســيرية العاليــة لنمــوذج ( α ≤ 0.05 معنويــة
 في عمليات جراحة المسالك البولية.  ةاإلحصائيالناحية 

كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 54الجــــدول )
عنـــد  t اختبـــار)حســـب   ةاإلحصــائيمـــن الناحيـــة  لبوليـــةالمســالك افـــي عمليـــات جراحـــة  االنتظــار

عـدد أطبـاء ، حيث كان األكثر تأثيرًا هـو عـدد فنيـي العمليـات ويليـه( α ≤ 0.05 مستوى معنوية
ـــات، التخـــدير ـــوالي، عـــدد تمـــريض العملي ـــى الت ـــة ) المتوســـطة( عل إال أن المتغيـــرات ، نـــوع العملي

( لـــم يكـــن ذو تـــأثيراً  معنويـــاً  علـــى معادلـــة غرى الصـــنـــوع العمليـــة )، المســـتقلة نـــوع عـــدد األطبـــاء
  t إشــارةوتشــير  .α > 0.05 كانــت مســتوى معنويــة التــي tالمتعــدد حســب اختبــار  االنحــدار
الموجبـة التـأثير  tفيمـا تشـير إشـارة   االنتظـارالتـأثير السـلبي فـي تقليـل متوسـط زمـن  إلىالسالبة 

 .االنتظاراإليجابي في زيادة متوسط زمن 
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على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 23) الجدول
 بعمليات جراحة المسالك البولية االنتظارمتوسط زم  

 اســـــــــــــــــــم
 العملية

 المتغيرات
الحـــد الثابـــت 
غيـــــــــــــــــــــــــــر 

  (Bالمعياري )

الخطــــــــــــــــــــــــــأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

ـــــــــــــــــــة  الدالل
  ةاإلحصـائي

  α-value  

عمليــــــــــــــات 
جراحـــــــــــــــــــة 
المســـــــــــــالك 

 وليةالب

 90.267 16.024 5.633 *0.000 (Constant)  الحد الثابت 
 0.000* 7.970 22.781 181.567 عدد فنيي العمليات
 0.000* -5.808 41.204 -239.295 عدد أطباء التخدير
 0.000* 3.863 16.928 65.395 عدد تمريض العمليات
 0.001* -3.646 4.977 -18.145 نوع العملية ) المتوسطة(

 0.155 -1.437 0.516 -0.742 عدد األطباء
 0.211 -1.262 21.533 -27.183 (الصغرى نوع العملية ) 

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 

رية )الحد الثابـت( غير المعيا Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  إلىومن الجدول يمكن التوصل 
 في عمليات جراحة المسالك البولية وتكون كما يلي: 

عــدد فنيــي ×  181.567+ ) 90.267فــي عمليــات جراحــة المســالك البوليــة =   االنتظــارمتوســط زمــن 
ـــــــات(  ـــــــاء التخـــــــدير( + )×  239.295) –العملي ـــــــات( ×  65.395عـــــــدد أطب  –عـــــــدد تمـــــــريض العملي

نــوع العمليــة  × 27.183) –عــدد األطبــاء( ×  0.742) –(( نــوع العمليــة )المتوســطة × 18.145)
 )الصغرى((.

 عمليات جراحة المستقيم  ل االنحدارنمو ج  .11

ــــــين قيمــــــ05الجــــــدول ) ــــــات جراحــــــة المســــــتقيم كانــــــت  ة( يب ــــــي عملي معامــــــل التحديــــــد ف
(0.457=R2)  المعـــــدلفـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد (R2adj=0.407)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

عدد فننـي  ، نوع العملية ) المتوسطة(، ة التفسيرية وهي عدد العمليات الجراحيةالمتغيرات المستقل
أن  اسـتطاعت( الصـغرى نـوع العمليـة ) ، عـدد تمـريض العمليـات، عـدد أطبـاء التخـدير، العمليات
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 إلى% ُتعزي 29المطلوبة والباقي  االنتظار% من التغيرات الحاصلة في متوسط زمن 30تفسر 
 .Std. Error=36.9))االنحداربأن الخطأ المعياري لنموذج علمًا ، عوامل أخرى 

كما يالحظ في قيم تحليل التباين في عمليات جراحـة المسـتقيم والـذي يمكـن المعرفـة مـن 
أن قيمة تحليل التبـاين المعنويـة  Fخالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية 

 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيمـن الناحيـة ذات قيمـة معنويـة كـان  Fالعاليـة الختبـار 
 ةاإلحصائيالخطي المتعدد من الناحية  االنحدارمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج  (0.05

 في عمليات جراحة المستقيم. 
كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 53الجــــدول )

عنــد مســتوى  t اختبــار)حســب   ةاإلحصــائيمــن الناحيــة مســتقيم الفــي عمليــات جراحــة  االنتظــار
ويليــه نــوع العمليــة حيــث كــان األكثــر تــأثيرًا هــو عــدد العمليــات الجراحيــة ( α ≤0.05معنويــة 
، عـدد أطبـاء التخـدير، إال أن المتغيرات المستقلة عدد فنني  العمليـات، المتوسطة( على التوالي)

( لـــم يكونـــوا ذو تـــأثيراً  معنويـــاً  علـــى معادلـــة الصـــغرى )  ونـــوع العمليـــة، عـــدد تمـــريض العمليـــات
السالبة   t إشارةوتشير  .α >0.05 كانت مستوى معنوية التي tالمتعدد حسب اختبار  االنحدار
الموجبـة التـأثير اإليجـابي  tفيما تشير إشـارة   االنتظارالتأثير السلبي في تقليل متوسط زمن  إلى

 .االنتظارفي زيادة متوسط زمن 
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على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 24الجدول )
 بعمليات جراحة المستقيم االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

  α-value 

عمليـــــــــــــات 
جراحـــــــــــــــــــة 
 المستقيم

 0.835 17.712 0.047 0.963 (Constant)  الحد الثابت 
 0.000* 4.642 1.681 7.804 عدد العمليات الجراحية
 0.034* -2.164 21.682 -46.926 نوع العملية ) المتوسطة(
 0.077* -1.797 8.907 -16.005 عدد فنني  العمليات
 0.159 1.425 20.810 29.648 عدد أطباء التخدير

 0.361 -0.921 9.195 -8.466 مريض العملياتعدد ت
 0.700 0.388 10.621 4.118 (الصغرى نوع العملية ) 

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 

)الحد الثابـت( غير المعيارية  Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  إلىومن الجدول يمكن التوصل 
 في عمليات جراحة المستقيم وتكون كما يلي: 

عـدد العمليـات الجراحيـة( ×  7.804+ ) 0.835في عمليات جراحة المستقيم =   االنتظارمتوسط زمن 
عدد ×  29.648)  عدد فنني  العمليات( +×  16.005) –نوع العملية )المتوسطة((  × 46.926) –

 ((. الصغرى )   نوع العملية×  4.118تمريض العمليات( + ) عدد×  8.466) –أطباء التخدير( 

 مليات جراحة اليد  لع االنحدارنمو ج  .12

( R2=1.555معامـل التحديـد فـي عمليـات جراحـة اليـد كانـت ) ة( يبين قيمـ05الجدول )
ممـــا يعنـــي بـــأن المتغيـــرات المســـتقلة  (R2adj=0.146) المعـــدلفـــي حـــين كـــان معامـــل التحديـــد 

، عــدد تمــريض العمليــات، (الصــغرى نــوع العمليــة ) ، ) المتوســطة(  نــوع العمليــة التفســيرية وهــي 
% 02أن تفســر  اســتطاعت عــدد العمليــات الجراحيــة، عــدد فنيــي العمليــات، عــدد أطبــاء التخــدير

عوامـــل  إلـــى% ُتعـــزي 82المطلوبـــة والبـــاقي  االنتظـــارمـــن التغيـــرات الحاصـــلة فـــي متوســـط زمـــن 
 . Std. Error=71.0))االنحداراري لنموذج علمًا بأن الخطأ المعي، أخرى 
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كمــا يالحــظ فــي قــيم تحليــل التبــاين فــي عمليــات جراحــة اليــد والــذي يمكــن المعرفــة مــن 
أن قيمة تحليل التبـاين المعنويـة  Fخالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية 

 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةياإلحصـائذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كـان  Fالعاليـة الختبـار 
 ةاإلحصائيالخطي المتعدد من الناحية  االنحدارمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج  (0.05

 في عمليات جراحة اليد. 

كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 52الجــــدول )
عنـد مسـتوى معنويـة  t اختبـار)حسـب   ةاإلحصـائيمن الناحيـة اليد في عمليات جراحة  االنتظار

α ≤0.05)فــي حــين أن المتغيــرات ، ( حيــث كــان األكثــر تــأثيرًا هــو نــوع العمليــة ) المتوســطة
ـــة ) ـــات، (الصـــغرى المســـتقلة نـــوع العملي ـــاء التخـــدير، عـــدد تمـــريض العملي عـــدد فنيـــي ، عـــدد أطب

المتعــدد  االنحــدارعلــى معادلــة عــدد العمليــات الجراحيــة لــم يكونــوا ذو تــأثيراً  معنويــاً  ، العمليــات
التــأثير  إلــىالســالبة   t إشــارة. وتشــير α >0.05كانــت مســتوى معنويــة  التــي tحســب اختبــار 

الموجبـة التـأثير اإليجـابي فـي زيـادة  tفيمـا تشـير إشـارة   االنتظـارالسلبي في تقليـل متوسـط زمـن 
 االنتظارمتوسط زمن 
على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 25الجدول )

 بعمليات جراحة اليد االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
t 

الداللة 
  ةاإلحصائي

α-value 

عمليـــــــــات 
جراحـــــــــــــــة 
 اليد

 155.940 29.884 5.218 *0.000 (Constant)  الحد الثابت 
 0.036* -2.139 19.020 -40.681 وع العملية ) المتوسطة(ن

 0.068 -1.858 45.205 -83.970 (الصغرى نوع العملية ) 
 0.227 -1.219 34.385 -41.926 عدد تمريض العمليات
 0.270 1.114 76.693 85.430 عدد أطباء التخدير
 0.321 -1.001 29.144 -29.180 عدد فنيي العمليات

 0.373 -0.897 1.990 -1.785 مليات الجراحيةعدد الع

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 
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غير المعيارية )الحد الثابـت(  Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  إلىومن الجدول يمكن التوصل 
 : في عمليات جراحة اليد وتكون كما يلي

( نـوع العمليـة )المتوسـطة×  40.681) –155.940 فـي عمليـات جراحـة اليـد =  االنتظارمتوسط زمن 
عدد  × 85.430عدد تمريض العمليات( + )×  41.926) –( الصغرى نوع العملية ) ×  83.970) –

 –عــــدد فنيــــي العمليــــات( ×  29.180أطبــــاء التخــــدير( + ) عــــدد×  32.411) –أطبــــاء التخــــدير( 
 عدد العمليات الجراحية(  × 1.785)

 عمليات الجراحة العامة ل االنحدارنمو ج  .13

معامـــــــل التحديـــــــد فـــــــي عمليـــــــات الجراحـــــــة العامـــــــة كانـــــــت  ة( يبـــــــين قيمـــــــ05الجـــــــدول )
(1.275=R2 فـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد )المعـــــدل (R2adj=0.546)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

، (الصـغرى نـوع العمليـة )، د األطبـاءعـد، المتغيرات المسـتقلة التفسـيرية وهـي عـدد فنيـي العمليـات
أن تفسـر  اسـتطاعتعـدد تمـريض العمليـات ، عدد العمليـات الجراحيـة، نوع العملية ) المتوسطة(

 إلـــى% ُتعـــزي 32المطلوبـــة والبـــاقي  االنتظـــارمـــن التغيـــرات الحاصـــلة فـــي متوســـط زمـــن  22%
 .Std. Error=41.6))االنحدارعلمًا بأن الخطأ المعياري لنموذج ، عوامل أخرى 

كما يالحظ في قيم تحليل التبـاين فـي عمليـات الجراحـة العامـة والـذي يمكـن المعرفـة مـن 
أن قيمة تحليل التبـاين المعنويـة  Fخالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية 

 ≥ α)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كـان  Fالعاليـة الختبـار 
 ةاإلحصائيالخطي المتعدد من الناحية  االنحدارمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج ( 0.05

 في عمليات الجراحة العامة. 
كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 51الجــــدول )

د مســـتوى عنــ t اختبــار)حســب   ةاإلحصــائيمـــن الناحيــة  فــي عمليــات الجراحــة العامــة االنتظــار
ويليــه عــدد األطبــاء ونــوع ، حيــث كــان األكثــر تــأثيرًا هــو عــدد فنيــي العمليــات (α≤0.05معنويــة 

ـــى التـــوالي ـــة )لصـــغري( عل ـــرات المســـتقلة نـــوع العمليـــة ) المتوســـطة(، العملي عـــدد ، إال أن المتغي
 االنحـداروعـدد تمـريض العمليـات لـم تكونـوا ذو تـأثيراً  معنويـاً  علـى معادلـة ، العمليات الجراحيـة

 إلــىالســالبة   t إشــارةوتشــير  .α >0.05كانــت مســتوى معنويــة  التــي tالمتعــدد حســب اختبــار 
الموجبـة التـأثير اإليجـابي فـي  tفيما تشـير إشـارة   االنتظارالتأثير السلبي في تقليل متوسط زمن 

 .االنتظارزيادة متوسط زمن 
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على  االنحدارثير في نمو ج كا  لها تأ التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 26الجدول )
 بعمليات الجراحة العامة االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 المعياري 

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

  α-value 

عمليـــــــــــــــات 
الجراحـــــــــــــــــة 
 العامة  

 132.481 23.526 5.631 *0.000 (Constant)  الحد الثابت 
 0.000* 9.929 28.942 287.377 عدد فنيي العمليات
 0.000* -5.050 31.535 -159.246 عدد األطباء
 0.003* -3.000 19.045 -57.140 (الصغرى نوع العملية ) 

 0.101 -1.657 11.410 -18.906 نوع العملية ) المتوسطة(
 0.150 -1.452 0.364 -0.529 عدد العمليات الجراحية

 0.198 -1.295 17.617 -22.818 ريض العملياتعدد تم

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 

غير المعيارية )الحد الثابـت(  Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  إلىومن الجدول يمكن التوصل 
 يلي:  في عمليات الجراحة العامة وتكون كما

عدد فنيـي العمليـات( ×  287.377+ )132.481في عمليات الجراحة العامة =  االنتظارمتوسط زمن 
نـوع العمليـة  × 18.906) –نوع العملية )الصـغرى((  × 57.140) –عدد األطباء( ×  159.246) –

 عدد تمريض العمليات( × 22.818عدد العمليات الجراحية( + )×  0.529) –)المتوسطة(( 

 عمليات جراحة مسالك المناظير ل االنحدارمو ج ن .14

معامـــل التحديـــد فـــي عمليـــات جراحـــة مســـالك المنـــاظير كانـــت  ة( يبـــين قيمـــ05الجـــدول )
(1.784=R2)  المعـــــدلفـــــي حـــــين كـــــان معامـــــل التحديـــــد (R2adj=0.739)  ممـــــا يعنـــــي بـــــأن

عـــدد العمليـــات  ،عـــدد فنيـــي العمليـــات، المتغيـــرات المســـتقلة التفســـيرية وهـــي عـــدد أطبـــاء التخـــدير
المطلوبـة  االنتظـار% من التغيرات الحاصـلة فـي متوسـط زمـن 73أن تفسر  استطاعتالجراحية 
 .Std))االنحــدارعلمــًا بــأن الخطــأ المعيــاري لنمــوذج ، عوامــل أخــرى  إلــى% ُتعــزي 51والبــاقي 

Error=31.5 . 
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يمكــن كمــا يالحــظ فــي قــيم تحليــل التبــاين فــي عمليــات جراحــة مســالك المنــاظير والــذي 
أن قيمــة تحليــل  Fالمعرفــة مــن خاللــه علــى القــوة التفســيرية للنمــوذج ككــل عــن طريــق إحصــائية 

)عنـد مسـتوى  ةاإلحصـائيذات قيمـة معنويـة مـن الناحيـة كـان  Fالتباين المعنوية العالية الختبـار 
الخطــي المتعــدد مــن  االنحــدارممــا يؤكــد القــوة التفســيرية العاليــة لنمــوذج  (α ≤ 0.05معنويــة 
 في عمليات جراحة مسالك المناظير.  ةاإلحصائيالناحية 

كــــان لهــــا تــــأثير علــــى متوســــط زمــــن  التــــييوضــــح المتغيــــرات المســــتقلة ( 57الجــــدول )
عنــد  t اختبــار)حســب   ةاإلحصــائيمــن الناحيــة  فــي عمليــات جراحــة مســالك المنــاظير االنتظــار

ء التخــدير ويليــه عــدد فنيــي حيــث كــان األكثــر تــأثيرًا هــو عــدد أطبــا (α ≤0.05مســتوى معنويــة 
ـــم يكـــن ذو تـــأثيراً  معنويـــاً  علـــى ، العمليـــات إال أن المتغيـــر المســـتقلة عـــدد العمليـــات الجراحيـــة ل
 t إشارة. وتشير α > 0.05كانت مستوى معنوية  التي tالمتعدد حسب اختبار  االنحدارمعادلة 
الموجبـة التـأثير  tا تشـير إشـارة  فيمـ االنتظـارالتأثير السلبي في تقليل متوسـط زمـن  إلىالسالبة  

 .االنتظاراإليجابي في زيادة متوسط زمن 
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على  االنحداركا  لها تأثير في نمو ج  التيالمتغيرات المستقلة ( يوضح 27الجدول )
 بعمليات جراحة مسالك المناظير االنتظارمتوسط زم  

 اسم
 العملية

 المتغيرات
الحد الثابت 
غير المعياري 

(B) 

الخطأ 
 لمعياري ا

Std. Error 
T 

الداللة 
  ةاإلحصائي

α-value 
جراحــــــــــــــــــــــة 
مســـــــــــــــــــــالك 
 المناظير 
 

 353.936 141.488 2.502 *0.024 (Constant)  الحد الثابت 
 0.000* -6.289 23.972 -150.764 عدد أطباء التخدير
 0.000* 5.273 23.002 121.281 عدد فنيي العمليات
 0.106 -1.719 12.307 -21.160 عدد العمليات الجراحية

)عنـد مسـتوى معنويـة  ةاإلحصـائيقيمة معنوية مـن الناحيـة الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 
α≤ 0.05 ) 

غير المعيارية )الحد الثابـت(  Beta  استخدامب االنحدارمعادلة  إلىومن الجدول يمكن التوصل 
 في عمليات جراحة مسالك المناظير وتكون كما يلي: 

عـدد ×  150.764) –353.936 فـي عمليـات جراحـة مسـالك المنـاظير =  االنتظارن متوسط زم
ـــــــاء التخـــــــدير ( + ) ـــــــات(  × 121.281أطب عـــــــدد العمليـــــــات ×  21.160) –عـــــــدد فنيـــــــي العملي

 الجراحية(. 
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 انتظارنمو ج  :ثالثا  
حيــث  QMبرنــامج  اســتخداملنــوع مــن العمليــات  ب انتظــارقــام الباحــث ببنــاء عــدة نمــاذج 
)عــدد المرضــى الطـــالبين لخدمــة العمليــات( ومعـــدل  57كــان معــدل وصــول المـــريض للعمليــات 

 )عدد العمليات التي تم إنجازها(. 43الخدمة 
 (. M-M-1) :نمو ج القناة الواحدة )غرفة عمليات واحدة(  .1

يعتمـد هـذا النمـوذج علــى وجـود خـادم واحــد )غرفـة عمليـات واحـدة( يــتم مـن خاللـه تقــديم 
  االنتظــارللتعــرف علــى معــادالت نظــام   QMبرنــامج  اســتخدامو ب العمليــات للمرضــى  .خدمــة 

 تبين ما يلي:    

بينمـــا بلـــغ  متوســـط عـــدد المرضـــى فـــي  4.81بلـــغ متوســـط عـــدد المرضـــى فـــي النظـــام 
 . 1.00 االنتظارفي صف  االنتظاروبلغ متوسط  زمن  4.11 االنتظارصفوف 

Average server utilization( 0.79 أن يكون النظام مشغول احتمال 
Average number of customers in the 

queue(Lq) 
3.06 
متوســــط عــــدد المرضـــــى فــــي صـــــفوف 

 يومياً  االنتظار
Average number of customers in the 

system(L) 
3.86 
متوســــــط عــــــدد المرضــــــى فــــــي النظــــــام  

 يومياً 

Average waiting time in the queue(Wq) 0.11 
فــــــي صــــــف  االنتظــــــاروســــــط زمــــــن مت

 )يوم(االنتظار

Average time in the system(W) 0.14 
فــــــي النظــــــام  االنتظــــــارمتوســــــط زمــــــن 

 )يوم(
Probability (% of time) system is 

empty (P0) 
0.21 

ن يكــون النظــام غيــر مشــغول أاحتمــال 
 )خامل(

 د.النظام  في حالة خادم واح انشغال احتماالت  58الجدول  بيني 
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 النظام  في حالة خادم واحد انشغال(  3.01شكل)

 (.(M-M-2نمو ج  خادمي  )غرفتي عمليات(:  .2

يعتمــد هــذا النمــوذج علــى وجــود خــادمين )غرفتــي عمليــات ( يــتم مــن خاللــه تقــديم خدمــة 
 العمليات للمرضى.

 تبين ما يلي:    االنتظارللتعرف على معادالت نظام   QMبرنامج  استخدامو ب

بينمـــا بلـــغ  متوســـط عـــدد المرضـــى فـــي  1.93وســـط عـــدد المرضـــى فـــي النظـــام بلـــغ مت
 .1.14 االنتظارفي صف  االنتظاروبلغ متوسط  زمن  1.10 االنتظارصفوف 

Average server utilization ( 0.40  ن يكون النظام مشغولأاحتمال 
Average number of customers in 

the queue(Lq) 
ى فـــــي صـــــفوف متوســـــط عـــــدد المرضـــــ 0.15

 يوميًا  االنتظار
Average number of customers in 

the system(L) 
ــــــي النظــــــام   0.94  يوميًا متوســــــط عــــــدد المرضــــــى ف

Average waiting time in the 

queue(Wq) 
فـــــــي صـــــــف  االنتظـــــــارمتوســـــــط زمـــــــن  0.01

 )يوم(االنتظار
Average time in the system(W) 0.03  لنظام )يوم(في ا االنتظارمتوسط زمن 
Probability (% of time) system is 

empty (P0) 
ن يكــون النظــام غيــر مشــغول أاحتمــال  0.43

 )خامل(

 41الجـدول يبـين  و، خـادمينفـي حـال وجـود  االنتظـاريبين معادالت نموذج  59الجدول  يبين 
 .خادمينالنظام  في حالة  انشغال احتماالت
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 في حالة خادمي  النظام  انشغال(  4.17شكل)

 ((M-M-3غرف عمليات(:  3خوادم ) 3نمو ج  .3

لـه تقـديم خدمـة غـرف عمليـات ( يـتم مـن خال4خـوادم ) 4يعتمد هذا النموذج على وجود 
تبــين مــا   االنتظــارللتعــرف علــى معــادالت نظــام   QMبرنــامج  اســتخدامو ب، العمليــات للمرضــى

 يلي:  
ا بلغ متوسط عدد المرضى في صفوف بينم 0.81بلغ متوسط عدد المرضى في النظام 

 .1.11 االنتظارفي صف  االنتظاروبلغ متوسط  زمن ، 0.02 االنتظار

Average server utilization(r) 0.26  ن يكون النظام مشغولأاحتمال 
Average number of customers in the 

queue(Lq) 
0.02 
متوســـط عـــدد المرضـــى فـــي صـــفوف 

 يوميًا  االنتظار
Average number of customers in the 

system(L) 
0.81 
متوســــط عــــدد المرضــــى فــــي النظــــام  

 يوميًا 
Average waiting time in the 

queue(Wq) 
0.00 

ــــي صــــف  االنتظــــارمتوســــط زمــــن  ف
 )يوم(االنتظار

Average time in the system(W) 0.03 
فــــي النظــــام  االنتظــــارمتوســــط زمــــن 
 )يوم(

Probability (% of time) system is 

empty (P0) 
ن يكـــــــــون النظـــــــــام غيـــــــــر أاحتمـــــــــال  0.45

 مشغول )خامل(

 45و يبـين الجــدول ، فـي حـال وجـود خـادمين االنتظــاريبـين معـادالت نمـوذج  40يبـين الجـدول 
 النظام  في حالة خادمين. انشغال احتماالت
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 التالي : يتبي  مما سبق 

  وجود خادم واحد بينما بلغ متوسط في حالة  4.81بلغ متوسط عدد المرضى في النظام
ن متوســـط عـــدد أي ممـــا يعنــ ينفـــي حالـــة وجــود خـــادم 1.93عــدد المرضـــى فـــي النظــام 
 % 72فض بنسبة خناالمرضى في النظام 

  وبالمقارنــة مــع خــوادم  4فــي حالــة وجــود  0.81بلــغ متوســط عــدد المرضــى فــي النظــام
متوســـط عـــدد ين أن متوســـط عـــدد المرضـــى فـــي النظـــام فـــي حالـــة وجـــود خـــادم واحـــد تبـــ

 .% 79فض بنسبة انخالمرضى في النظام 
  فـــي حالـــة وجـــود خـــادم واحـــد  1.00 االنتظـــارفـــي صـــف  االنتظـــاربلـــغ متوســـط  زمـــن

فـــي حالـــة وجـــود  (1.14)االنتظـــارفـــي صـــف  االنتظـــارمتوســـط  زمـــن  وبالمقارنـــة مـــع 
 %.75.7فض بنسبة انخخادمين 

  فـــي حالـــة وجـــود خـــادم واحـــد  1.00 االنتظـــارفـــي صـــف  االنتظـــاربلـــغ متوســـط  زمـــن
 4( فــي حالـة وجــود 1.11) االنتظـارفـي صــف  االنتظــاروبالمقارنـة مـع  متوســط  زمـن 

 .%.011فض بنسبة انخخوادم 
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 النتائج  همأ أوال:
 هـمكمـا يتطـرق أل، النتائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة همهذا الفصل ملخصا أل ضمنيت

 انتظــارالتوصــيات المقترحــة والتــي قــد تســهم فــي تحســين الخــدمات الصــحية بتقليــل متوســط زمــن 
 العمليات بمجمع الشفاء الطبي .

دد فنيــي عــ، األطبــاءوجـود عالقــة طرديــة بــين متوســط الــزمن الــالزم لالنتظـار وكــاًل مــن عــدد  .0
وهذا يعني أن زيادة أي مـن هـذه ، عدد العمليات الجراحية، عدد تمريض العمليات، العمليات

 . االنتظارالمتغيرات يؤدي إلى زيادة متوسط زمن 

بمعنـى أن ، وجود عالقة طردية بين نوع العملية )المتوسطة( ومتوسط الزمن الالزم لالنتظار .5
 . يوماً  3.126بمقدار  االنتظارسط زمن العملية )المتوسطة( تؤدي إلى زيادة متو 

بمعنـى زيـادة ، وجود عالقة عكسية بين عـدد أطبـاء التخـدير ومتوسـط الـزمن الـالزم لالنتظـار .4
 . االنتظارعدد أطباء التخدير يؤدي إلى نقص متوسط زمن 

، كـــذلك وجـــود عالقـــة عكســـية بـــين نـــوع العمليـــة )صـــغرى( ومتوســـط الـــزمن الـــالزم لالنتظـــار .3
 .يوماً  11.659بمقدار  االنتظارعملية )صغرى( يؤدي إلى نقص متوسط زمن بمعنى أن ال

علمـًا ، االنتظـارزمـن  ازديـاد إلـىسـنويًا  وهـذه الزيـادة أدت  ازدياد فيمعدل العمليات اليومية  .2
جراحــة ، األســنانبــأن القســم يتضــمن العمليــات الجراحيــة الصــغرى لعــدة أقســام وهــي جراحــة 

وهــذا وجراحــة األطفــال جراحــة اليـد ، جراحـة المســالك البوليــة، يــلجراحــة التجم، األذن، األنـف
ممــا ، ســوف يــزداد خــالل الســنوات القادمــة األقســامأن معــدل العمليــات فــي هــذه  إلــىيؤشــر 

خــالل  األقســامســوف يــزاد بزيــادة معــدل العمليــات فــي هــذه  االنتظــاريعنــي  أن معــدل زمــن 
 السنوات القادمة.  

فـــي متوســـطات أعــــداد العمليـــات فـــي كـــل مـــن عمليـــات جراحــــة بـــالرغم مـــن التســـاوي تقريبـــا  .1
الجراحــة ، جراحــة اليــد، جراحــة العظــام، جراحــة الصــدر، الدمويــة األوعيــةجراحــة ، األعصــاب
 إلــي الرئيسـيوقـد يرجـع الســبب  األقســامفــي هـذه  ازداد االنتظـارن متوســط زمـن أ إلـىالعامـة 
ـــات الجراحيـــة حيـــث تـــم تأجيـــل  5103خـــالل العـــام  اإلســـرائيليالعـــدوان  ـــىالعملي مـــا بعـــد  إل

 . األقسامفي هذه  االنتظارالعدوان مما تسبب في زيادة زمن 
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فـــي كـــل العمليـــات خـــالل فتـــرة الدراســـة خـــالل  اإلجمـــالي االنتظـــارالزيـــادة فـــي متوســـط زمـــن  .7
 .5103و 5104و 5105  األعوام
أقسـام جراحـة  فـي االنتظاربين متوسطات زمن  ةاإلحصائيذات الداللة عدم وجود الفروقات  .8

 5103و 5104و 5105خــالل الــثالث أعــوام ، جراحــة التجميــل، جراحــة األطفــال، األســنان
 .األقسامأيضًا بين أعداد العمليات في هذه  ةاإلحصائييتماشى مع عدم وجود الفروقات 

مـن  والتـيفـي عـدة أقسـام  5103خـالل العـام  االنتظارالزيادة الواضحة في متوسطات زمن  .9
جراحــة ، جراحــة العظــام، جراحــة الصــدر، الدمويــة األوعيــةجراحــة ، األعصــابأهمهــا جراحــة 

ــاً الجراحــة العامــة مــع التســاوي ، اليــد ربمــا  األقســامفــي متوســطات أعــداد العمليــات هــذه  تقريب
نظــام  اســتخدامعــدم إجــادة ، نقــص المســتلزمات فــي المستشــفى عــدة أســباب منهــا إلــىيرجــع 
 الطبي. وعدم وجود الحوافز للكادر، الحوسبة
(  5103و 5104نقــص متوســط تمــريض العمليــات اإلجمــالي خــالل العــامين األخيــرين ) .01

يــدلل علــى مــدي التــأثير علــي الكاهــل التمريضــي بقســم العمليــات  5105بالمقارنــة مــع العــام 
زيـــادة  إلـــىالجهـــد البـــدني والعقلـــي لـــدي تمـــريض فـــي أقســـام العمليـــات والـــذي قـــد أدى  وازديـــاد

 لهذين العامين. االنتظارمتوسط زمن 
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 التوصياتانيا: ث
القـرارات لـدورها فـي تحقيـق  اتخـاذسـاليب الكميـة فـي األ استخدامكبر في أبشكل  االهتمام .0

 بأسلوب أكثر دقة وبعيد عن العشوائية الناتجة عن التجربة والخطأ. األهداف
في وزارة تطوير قاعدة بيانات محوسبة ومتطورة للتعامل مع كم البيانات الهائل الموجودة  .5

 الصحة.
بقسم العمليات اليومية وتطويره  لما يحققه من تقليص للعدد العمليات المجدولة  االهتمام .4

 للمرضى. االنتظارتقليص متوسط زمن  إلىوالذي بدوره يؤدي 
 بما يتناسب مع أعداد العمليات المتزايدة سنويا. تخديرالعمل على زيادة عدد أطباء ال .3
 يتناسب مع أعداد العمليات المتزايدة سنويا.زيادة غرف العمليات بما  .2
 العمل على زيادة عدد تمريض العمليات بما يتناسب مع أعداد العمليات المتزايدة سنويا. .1
 المستشفى.العمل على توفير المستلزمات بشكل دائم وفقا لحاجة  .7
قــــوائم  ازديــــادتــــوفير حــــوافز للعــــاملين للعمــــل وقــــت إضــــافي وذلــــك للتغلــــب علــــى مشــــكلة  .8

 .نتظاراال
األسـاليب الكميـة مـن خـالل  اسـتخدامحاجة العاملين في الحقل الطبي إلى التدريب علـى  .9

  تنظيم الدورات التدريبية.
 .القرار داخل وزارة الصحة تخاذإنشاء مركز متخصص باألساليب الكمية ال .01
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 لمراجعا
 المراجع العربيةأوال : 

غزة : مكتبة  3، ط القرارات اتخا اإلدارة المالية و ( :  5111أبو معمر، فارس محمود)  .0
 أفاق .

:مبـاد  وتحليـل  مقدمة فـي اإلحصـا (: 5117دمحم صبحي، عوض عدنان ) حأبو صال .5
 ، دار المسيرة، عمان.SPSS استخدامب
ــة( :  5115)  إبــراهيمأحمــد، أحمــد  .4 ــة الثالث ــي األلفي . اإلســكندرية،  اإلدارة المدرســية ف

 مكتبة المعارف الحديثة. 
، 0، طبحوث العمليات خوارزميات وبرامج حاسـوبية (:0999ة، إبراهيم نايف)أنعام باقي .3

 دار وائل للنشر، عمان.
صــفحات  اســتخدامنم جــة القــرارات وبحــوث العمليــات ب(: 5117) وآخــرون بــاري رانــد  .2

ترجمـــة: مصـــطفى موســـى، دار المـــري   اإللكترونـــي )علـــى الحاســـب اآللـــي(، االنتشـــار
 بية السعودية.للنشر، الرياض، المملكة العر 

الخوارزمية الجينية في حـل  استخدام(: 5100بان أحمد متراس وهمسة معن دمحم ثابـت) .1
 .09، المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية، العراق العدد االنتظارمسألة صفوف 

، دراسـة القرار اتخا األساليب الكمية في  استخدام(: 5112البحيصي، منال إسماعيل ) .7
فــي عيــادة  االنتظــارمــوذج محاكــاة بالحاســوب لحــل مشــكلة خطــوط ن اســتخدامتطبيقيــة: 
 صحية.

األســـاليب الكميـــة فـــي تحليـــل المشـــكالت  اســـتخدامواعـــع ( : 5113الجـــديلي، ربحـــي ) .8
 دراسة ميدانية للقطاع الحكومي في قطاع غزة. - القرارات اتخا و 
لبحــوث (: مجلــة جامعــة تشــرين ل 5118جــرادات، عبــد الناصــر، أحمــد، محمــود، زيــاد )  .9

 ( .0( العدد ) 40المجلد )  سلسلة العلوم االعتصادية و القانو  والدراسات العلمية، 
 – مــدخل كمــي الــدار الجامعيــةوالعمليــات(  اإلنتــاجم(:)إدارة 5115جــالل إبــراهيم العبــد) .01

 . اإلسكندرية
، منشــورات جامعــة بحــوث العمليــات(: 5117جمــال اليوســف، صــباح الــدين بقجــه جــي) .00

 دمشق.
 . نمو ج محاكاة ألدا  العمرة(  : 5114-5115ي وشبالق )الحبوب .05
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والــــنمط  والعمليــــاتالبنــــا   –المنظمــــات العامــــة (: "  5115حجــــازي، دمحم حــــافظ )  .04
 ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة.5"، ط القيادي

األســـاليب الكميـــة وعالعتهـــا  اســـتخداممعوعـــات ( : 5105حســـونة، عصـــام الـــدين دمحم ) .03
 دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين. - اإلدارية تاراالقر بجودة 

، دار 0، طكمــي تحليلــي أســلوبالقــرارات  اتخــا نظريــة  (:5101حســين ياســين طعمــة) .02
 صفاء للنشر والتوزيع، عمان.

، دار الصــــفاء للتوزيــــع والنشــــر، 0ط، الســــلوك التنظيمــــي(:  5115حمــــود، خضــــير )  .01
 عمان.

 .ددار حام، 0ط، اإلدارةاألساليب الكمية في  :(5111يم الهيتي)لخالد عبد الح .07
القـرار وتطبيـق  اتخـا النما ج والطـر  الكميـة فـي صـنع و ( : 5119خنشول وآخـرون ) .08

 . شجرة القرار كنمو ج
. عمـان، مكتبـة  اإلدارة المدرسية واإلشـراف التربـوي الحـديث( :  5111ربيع، هادي )  .09

 المجتمع العربي.
عـــرارات مـــنح  اتخـــا األســـاليب الكميـــة فـــي ترشـــيد و  ماســـتخدا( :5118رحـــيم وســـيلم )  .51

 .االئتما  بالبنوك التجارية
)حالـة االنتظـارنمـا ج صـفوف  اسـتخدامتحسي  خدمات الموانئ ب(:5117رشيد عالب) .50

 المؤسسة المينائية لسكيكدة( الجزائر.
 ، دار صفاء، عمان.اإلحصا  الوصفي والتطبيقي والحيوي (:5117رشيد دمحم حسين ) .55
، دار والتحليلـي ياإلحصـا  الوصـفمقدمـة فـي (: 0997وي دمحم ومسـعود سـامي )الريمـا .54

 جنين عمان.
، المملكــة مقدمــة فــي بحــوث العمليــات، جامعــة الملــك ســعود(:0998زيــد تمــيم البلخــي) .53

 العربية السعودية. 
، دار الجديــد فــي األســاليب الكميــة وبحــوث العمليــات( :5117ســعيد، ســهيلة عبــد  ) .52

 لتوزيع، األردن، الطبعة األولى.حامد للنشر وا
 ، دار الكتب الوطنية، بنغازي.0ط بحوث العمليات،(: 5115سليمان دمحم مرجان) .51
، دار وائــل للنشــر، بحــوث العمليــات تطبيــق وخوارزميــات(: 0999الصــفدي، دمحم ســالم ) .57

 عمان األردن، الطبعة األولى .
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ــــات أساســــيات(:5117الصــــمادي، احمــــد دمحم) .58 دار قنــــديل للنشــــر  ،0، طبحــــوث العملي
 والتوزيع، عمان، األردن.

أسـاليب المــدخل الكمـي وأهميتهــا فـي ترشــيد القــرارات ( :5119الصـيد، نسـيمة أحمــد )  .59
 .ر. الجزائاإلدارية

 - القـرارات اإلداريـة اتخـا األساليب الكمية فـي  استخدامواعع ( : 5105طيار، حسن ) .41
 بالجزائر.دراسة ميدانية بقطب المحروقات في والية سكيكدة 

مكتبـة الجامعـة  ،3ط، مقدمة في بحـوث العمليـات( :  5115عاشور، يوسف حسين )  .40
 اإلسالمية غزة .

األساليب الكمية في تحليل المشـكالت  استخدامواعع م( :5114عاشور، يوسف حسـين) .45
 .بالقطا  الحكومي بدولة فلسطي 

التوزيـــع، عمـــان، ، دار المنـــاهج للنشـــر و 0، طبحـــوث العمليـــات(:5112العتـــوم، شـــفيق ) .44
 األردن.

داريـة ب اقتصـادية: تطبيقات طر  اإلحصا (:5112العتوم، شفيق ) .43 ، SPSS اسـتخداموا 
 دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

، دار وائـــل للنشـــر، 0، طنظـــم دعـــم القـــرارات(: 5112عـــالء عبـــد الـــرزاق دمحم الســـالمي) .42
 عمان.

ــع (: 5118عيــا ، جــابر دمحم ) .41 ــي  ألســاليبا اســتخدامواع ــة ف ــرار وحــل  اتخــا الكمي الق
 . المشكالت لدى المسسسات األهلية بقطا  غزة

 . عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع .القرار اتخا نظريات ( :  5113الفضل مؤيد )  .47
، دمشـق تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسـبية( :  5113قاسم، عبد الرازق دمحم )  .48
. 
بحـوث العمليـات  اسـتخدامدراسـات فـي (: 5111ات دمحم محرم)كمال خليفة أبو زيد، زين .49

 ،  المكتب الجامعي الحديث، مصر .في المحاسبة
 . عمان، مكتبة دار الثقافة . القرارات اإلدارية اتخا ( :  0998كنعان، نواف )  .31
بحــوث العمليــات تطبيقــات (: 5117ماجــدة عبــد اللطيــف التميمــي، أحمــد عبــد الصــفار) .30

 ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان.0ب، طعلى الحاسو
إدارة المدرسـية فـي ضـو  الفكـر اإلداري ( : ال 5115مصطفى، صالح عبـد الحميـد )  .35

 ، الرياض، دار المري  .5، ط المعاصر
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)تطبيقات في منظمـات  لى األساليب الكمية في التسويقإمدخل  (:5118مؤيد الفضل) .34
 للنشر والتوزيع، عمان. األعمال اإلنتاجية والخدمية(، دار المسيرة

 ، دار زهران.نظرية القرارات اإلدارية(: 0997نادرة أيوب) .33
، عمــــان، دار المنــــاهج للنشــــر مــــدخل إلــــى إدارة العمليــــات (:5117نجــــم عبــــود نجــــم ) .32

 والتوزيع.
. إربـد: عـالم الكتـب األسـاليب الكميـة وبحـوث العمليـات فـي اإلدارة(:5113نعيم نصير) .31

 الحديث.
ــ .37 ، دار وائــل، اإلحصــا  التطبيقــي(:5118د العــال، حســن ياســين طعمــه)النعيمــي دمحم عب

 عمان.
اتجاهـــات جديــدة فـــي اإلدارات التعليميـــة فـــي الـــبالد ( :  0990النــوري، عبــد الغنـــي )  .38

 الدوحة، دار الثقافة.  -. قطر العربية 
مدى تطبيق أساليب بحوث العمليـات فـي القطـا  ( : 5110الوسية، نادية عبدالوهاب ) .39

 )جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية(. الصحي
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http://jordaniannursing.ahlamontada.net/t143-topic
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 المختلفة األعسامعدد العمليات في  إجمالي(: 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 القسم عدد  العمليات النسبة  المئوية

 العمليات اليومية 5116 %26.1
 جراحة عامة 2865 %14.6
 جراحة العظام 2715 %13.9
 جراحة األنف واألذن 1640 %8.4
 جراحة المسالك البولية 1400 %7.1
 جراحة األعصاب 1175 %6.0
 جراحة التجميل 1070 %5.5
 جراحة األطفال 922 %4.7
 جراحة اليد 747 %3.8
 جراحة األوعية الدموية 713 %3.6
 جراحة المستقيم 530 %2.7
 جراحة األسنان 456 %2.3
 جراحة الصدر 129 %0.7
 جراحة مسالك منظار 121 %0.6
 المجموع 19599 %101



حقاملال   

 

144 

 المختلفة األعسامفي  االنتظار(: متوسط  زم  2جدول )

 

  

 االنتظارمتوسط  زم  
 القسم

 المتوسط المعياري  االنحراف

 جراحة الصدر 26 20
 جراحة األسنان 52 27
 جراحة األعصاب 67 47
 جراحة المستقيم 72 48
 جراحة العظام 77 43
 جراحة األطفال 80 39
 جراحة المسالك البولية 82 31
 جراحة األوعية الدموية 89 67
 جراحة اليد 110 77
 العمليات اليومية 116 57
 جراحة مسالك منظار 127 62
 جراحة عامة 143 62
 جراحة األنف واألذن 167 78
 جراحة التجميل 198 75
 المجموع 104 74
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 ةالمختلف األعسام(:  متوسط عدد األطبا  في 3جدول )

 

 

 

 

 

 عدد األطبا 
 القسم

 المتوسط المعياري  االنحراف
 جراحة عامة 37 3.4
 جراحة العظام 29 1.0
 جراحة األنف واألذن 22 1.8
 جراحة المسالك البولية 17 1.5

 جراحة مسالك منظار 17 
 جراحة األعصاب 14 
 العمليات اليومية 13 1.9
 جراحة األطفال 13 2.2
 جراحة التجميل 11 1.9

 جراحة األسنان 11 1.0
 جراحة األوعية الدموية 9 1.2
 جراحة الصدر 4 51.

 جراحة اليد 3 
 جراحة المستقيم 2 

 المجموع 16 10.4
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 المختلفة األعسامفي  2114و  2113و 2112لعدد العمليات خالل األعوام   اإلحصائية(: الفروعات 4جدول )

 2112 2013 2014 اإلحصائي االختبار

الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــة  القسم
  اإلحصـائية

   α-value 
F سيط

الو
 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

ات
ملي
 الع
عدد

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

ات
ملي
 الع
عدد

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

ات
ملي
 الع
عدد

 

ـــــــات  243 22.1 11.3 17.0 2310 #192.5 106.1 208.0 2563 #233.0 12.1 232.0 33.977 0.000* العملي
 اليومية

جراحــــــــــــــــــة  141 11.8 3.1 12.5 174 14.5 5.3 12.5 141 12.8 1.7 12.0 1.665 0.205
 األسنان

جراحــــــــــــــــــة  355 29.6 23.5 21.0 377 31.4 19.3 20.5 190 17.3 2.2 18.0 2.093 0.140
 األطفال

جراحــــــــــــــــــة  338 28.2 7.4 27.5 374 31.2 4.1 30.5 463 $#42.1 6.2 43.0 16.629 0.000*
 األعصاب

*0.000 22.530 45.0 3.9 $44.5 489 57.5 14.2 #60.5 726 37.0 5.9 35.4 425 
جراحــــــــــــــــــة 
األنـــــــــــــــــــف 
 واألذن
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0.508 0.692 18.0 4.4 19.4 213 20.0 3.5 20.3 243 22.0 4.7 21.4 257 
جراحــــــــــــــــــة 
األوعيـــــــــــــة 
 الدموية

جراحــــــــــــــــــة  326 27.2 7.7 25.5 381 31.8 3.9 32.0 363 #33.0 3.6 33.0 3.740 0.035*
 التجميل

جراحــــــــــــــــــة  49 4.1 2.2 3.0 29 2.4 1.3 2.0 51 $4.6 2.2 4.0 4.009 0.028*
 الصدر

جراحــــــــــــــــــة  1007 83.9 17.5 84.0 906 75.5 11.6 76.5 802 72.9 13.3 70.0 1.874 0.170
 العظام

*0.009 19.864 45.0 3.9 #44.8 493 43.5 5.1 #43.9 527 29.0 7.3 31.7 380 
جراحــــــــــــــــــة 
المســـــــــــالك 
 البولية

*0.000 16.011 11.0 1.8 $10.8 119 22.0 3.9 #21.5 258 12.5 7.1 12.8 153 
جراحــــــــــــــــــة 
 المستقيم

*0.004 6.755 13.0 5.3 $#14.1 155 24.0 3.3 24.7 296 21.5 12.1 24.7 296 
جراحــــــــــــــــــة 
 اليد

 جراحة عامة 1083 90.3 30.6 80.5 912 76.0 10.8 81.5 870 79.1 8.4 78.0 1.745 0.191
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 ، 5103و 5104و 5105( بين الثالث سنوات α ≤ 0.05نوية قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معذو  اختالفالرمز )*( يدل على وجود 

 ، 5103و 5104وكال من عام  5105( بين عام α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود  (#الرمز )

 .5103وعام  5104( بين عام α ≤ 0.05معنوية  قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى ذو  اختالفيدل على وجود ( $الرمز )

*0.035 
t= 

2.292 
5.0 1.9 5.5 60 8.0 2.2 7.6 61     

جراحــــــــــــــــــة 
مســـــــــــــــــالك 
 منظار

 المجموع 5053 32.6 28.1 24.0 7574 #46.2 54.9 29.5 6972 45.3 57.3 27.5 3.809 0.023*
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 المختلفة األعسامفي  2114و  2113و 2112)يوم( خالل األعوام   االنتظارلمتوسط زم   اإلحصائية(  الفروعات 5جدول )

 5105 2013 2014 اإلحصائي االختبار

 القسم
ـــــــــــــــــــــــــة  الدالل
 اإلحصائية

    α-
value 

F سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

الح
ط 
وس
ال

ابي
س

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

 العمليات اليومية 81.5 22.4 74.8 95.1 38.2 94.6 $#169.8 57.7 160.9 14.916 0.000*
 جراحة األسنان 44.1 30.3 41.7 51.1 25.3 45.5 62.3 20.4 62.2 2.902 0.062
 جراحة األطفال 80.0 42.2 89.7 72.7 43.1 76.1 92.1 24.0 86.6 0.981 0.383
 جراحة األعصاب 47.7 29.9 52.3 67.5 32.9 65.5 #81.7 61.7 49.3 4.296 0.017*

جراحـــــــــــــــة األنـــــــــــــــف  122.2 53.1 117.7 #154.8 57.4 149.7 $#228.2 80.8 226.5 23.952 0.000*
 واألذن

جراحــــــــــــة األوعيــــــــــــة  63.3 49.3 52.3 86.9 60.8 70.0 #117.5 80.2 106.8 6.141 0.003*
 الدموية

 جراحة التجميل 190.7 89.3 205.4 185.5 58.3 191.9 218.2 78.1 210.0 1.843 0.164
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 ، 5103و 5104و 5105( بين الثالث سنوات α ≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفالرمز )*( يدل على وجود 

 ، 5103و 5104وكال من عام  5105( بين عام α ≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود (#الرمز )

 .5103وعام  5104( بين عام α ≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود ( $الرمز )

 

 جراحة الصدر 23.7 11.3 21.6 #11.2 5.7 8.9 $#40.6 25.6 39.0 15.247 0.000*
 جراحة العظام 61.2 31.0 60.0 76.7 39.7 61.0 #94.4 51.8 87.5 5.518 0.005*``

*0.000 34.778 108.8 19.9 $#113.6 77.9 23.7 72.5 61.0 21.5 62.9 
جراحـــــــــــة المســـــــــــالك 

 البولية
 جراحة المستقيم 63.7 36.5 67.5 #105.2 53.9 97.1 $42.6 27.5 32.3 13.428 0.000*
 جراحة اليد 55.5 51.4 51.7 #136.5 44.8 127.3 #158.0 94.8 180.1 17.123 0.000*
 جراحة عامة 91.6 28.9 89.8 #131.6 36.2 138.0 $#210.8 46.8 212.1 87.070 0.000*

*0.000 t= 
-5.022 

جراحــــــــــــــة مســــــــــــــالك     72.6 42.2 79.3 166.5 38.9 162.2
 منظار

 المجموع 76.9 58.9 65.9 #101.9 62.8 94.6 $#133.3 87.0 127.5 55.144 0.000*
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 المختلفة األعسامفي  2114و  2113و 2112كل عملية خالل األعوام   فيلعدد األطبا   اإلحصائية(  الفروعات 6جدول )

 5105 2013 2014 اإلحصائي االختبار

 القسم
الداللـــــــــــــــــــــــــة 
 اإلحصائية

    α-
value 

F 
سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

بي
حسا
ط ال
وس
ال

 

دد 
ع

باء
ألط
ا

  

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

بي
حسا
ط ال
وس
ال

 

دد 
ع

باء
ألط
ا

  

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

بي
حسا
ط ال
وس
ال

 

دد 
ع

باء
ألط
ا

  

 العمليات اليومية 13 0.7 0.3 0.8 12 1.0 3.3 0.1 14 1.2 4.0 0.1 0.083 0.921
 جراحة األسنان 11 2.1 1.1 1.7 12 2.6 2.4 1.6 12 2.2 0.8 1.9 0.833 0.439
 جراحة األطفال 14 4.2 5.8 1.1 11 1.3 2.2 0.6 15 3.1 5.3 0.9 1.951 0.154
 جراحة األعصاب 14 3.6 4.6 1.8 14 2.5 3.5 1.8 14 1.8 1.6 1.0 2.140 0.124

*0.038 3.373 1.3 3.9 $2.6 23 1.0 0.6 #1.2 21 1.7 1.4 2.4 22 
جراحــــــــــــــــة األنــــــــــــــــف 

 واألذن

*0.045 3.211 2.2 2.5 $2.7 11 1.1 1.0 1.6 9 1.2 2.0 2.0 2 
جراحـــــــــــــة األوعيـــــــــــــة 

 الدموية
 جراحة التجميل 11 2.7 3.5 0.8 12 #1.2 0.2 1.2 12 #1.1 0.2 1.2 6.673 0.002*
 جراحة الصدر 3 1.9 0.9 1.5 4 #2.9 1.1 3.0 4 $2.0 1.0 2.0 6.813 0.002*
 جراحة العظام 31 1.2 0.4 1.1 22 1.2 0.5 1.1 31 1.4 0.4 1.6 1.568 0.213
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 ، 5103و 5104و 5105( بين الثالث سنوات α ≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفوجود الرمز )*( يدل على 

 ، 5103و 5104وكال من عام  5105( بين عام α ≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود (#الرمز )

 .5103وعام  5104( بين عام α ≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفلى وجود يدل ع( $الرمز )

 

 

0.264 1.358 0.7 0.2 0.8 16 0.9 4.4 2.1 17 1.1 1.2 1.6 12 
جراحـــــــــــة المســـــــــــالك 

 البولية
 جراحة المستقيم 2 0.6 0.6 0.5 2 #0.2 0.2 0.2 2 $0.5 0.4 0.3 4.900 0.010*
 جراحة اليد 3 0.7 0.9 0.3 3 0.3 0.1 0.2 3 0.7 0.9 0.3 2.732 0.073
 جراحة عامة 32 1.6 1.0 1.3 41 1.8 0.8 1.7 32 1.7 0.8 1.4 0.516 0.598

0.116 
t= 
-

1.655 
3.4 1.2 3.5 17 2.1 1.3 2.5 17     

جراحــــــــــــــة مســــــــــــــالك 
 منظار

 المجموع 179 1.9 2.4 1.2 211 1.6 2.0 1.1 211 1.8 2.2 1.2 2.565 0.077
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 المختلفة األعسامفي  2114و  2113و 2112كل عملية خالل األعوام   فيلعدد أطبا  التخدير  اإلحصائية(  الفروعات 7جدول )

 اإلحصائي االختبار
2014 

 22= عدد أطبا  التخدير
2013 

 22عدد أطبا  التخدير= 
2112 

 24عدد أطبا  التخدير= 

ـــــــــــــــة  القسم الدالل
 اإلحصائية

    α -
value 

F سيط
الو

 

ي  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
سا
الح
ط 
وس
ال

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
سا
الح
ط 
وس
ال

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
سا
الح
ط 
وس
ال

 

 العمليات اليومية 1.3 0.5 1.4 2.4 7.7 0.1 2.4 8.0 0.1 0.111 0.895
 جراحة األسنان 5.0 2.7 4.0 6.2 5.6 3.8 5.0 2.0 4.3 0.720 0.491
 جراحة األطفال 7.2 9.9 1.8 3.7 6.0 1.8 5.7 9.9 1.6 0.814 0.449
 جراحة األعصاب 6.1 7.9 3.0 5.0 7.0 3.5 3.6 3.2 2.0 1.309 0.275
 جراحة األنف واألذن 2.7 1.6 1.8 1.6 0.8 1.4 3.1 4.8 1.6 2.435 0.093
 جراحة األوعية الدموية 5.9 6.0 3.7 4.9 3.0 3.5 7.0 6.2 5.6 1.256 0.289
 جراحة التجميل 6.4 8.3 1.8 #2.8 0.6 2.8 #2.7 0.5 2.8 6.963 0.002*
 جراحة الصدر 15.0 7.1 12.0 #20.6 7.8 21.0 $13.9 6.9 14.0 4.678 0.013*
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 ، 5103و 5104و 5105بين الثالث سنوات  (α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفالرمز )*( يدل على وجود 

 ، 5103و 5104وكال من عام  5105( بين عام α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود  (#الرمز )

 .5103وعام  5104( بين عام α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود ( $الرمز )

 

 

 جراحة العظام 1.0 0.3 0.9 #1.2 0.5 1.1 #1.3 0.4 1.5 5.902 0.004*
 جراحة المسالك البولية 2.1 1.5 1.5 3.4 7.2 1.4 1.3 0.3 1.3 1.342 0.268
 جراحة المستقيم 7.4 6.7 6.0 #3.4 2.8 2.6 7.2 6.1 3.5 3.953 0.024*
 جراحة اليد 5.6 7.2 2.4 2.4 0.5 2.2 6.1 8.4 2.8 2.421 0.097
 جراحة عامة 1.2 0.8 1.0 1.3 0.5 1.2 1.3 0.6 1.0 0.108 0.898

0.116 
t= 

 جراحة مسالك منظار    4.2 2.1 3.5 5.7 1.9 5.6 1.65-

 المجموع 4.9 6.5 2.2 4.0 5.9 2.2 4.3 5.6 2.3 2.389 0.092
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 المختلفة األعسامفي  2114و  2113و 2112كل عملية خالل األعوام   فيلعدد التمرين  اإلحصائية(  الفروعات 8جدول )

 اإلحصائي االختبار
2014 
 41عدد التمريض= 

2013 
 44عدد التمريض= 

5105 
 41عدد التمريض= 

الداللـــــــــــــــــــــــــة  القسم
 اإلحصائية

    α -
value 

F سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

 العمليات اليومية 2.0 0.8 2.1 2.8 9.1 0.2 3.1 10.3 0.2 0.065 0.937
 جراحة األسنان 7.5 4.0 6.0 7.3 6.6 4.4 6.5 2.5 5.6 0.295 0.746
 جراحة األطفال 10.9 14.9 2.8 4.3 7.1 2.1 7.4 12.7 2.1 1.435 0.248
 جراحة األعصاب 9.2 11.8 4.6 5.9 8.3 4.1 4.6 4.1 2.6 2.336 0.103
 جراحة األنف واألذن 4.0 2.3 2.8 #1.9 0.9 1.6 4.0 6.1 2.0 3.588 0.031*
 لدمويةجراحة األوعية ا 8.9 9.0 5.6 5.8 3.6 4.1 9.0 8.0 7.2 2.061 0.133
 جراحة التجميل 9.7 12.4 2.7 #3.3 0.7 3.3 #3.4 0.7 3.6 8.946 0.000*
 جراحة الصدر 22.5 10.7 18.0 24.3 9.2 24.8 17.9 8.8 18.0 2.294 0.110
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 ، 5103و 5104و 5105( بين الثالث سنوات α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفالرمز )*( يدل على وجود 

 ، 5103و 5104وكال من عام  5105( بين عام α≤ 0.05لناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية قيمة معنوية من اذو  اختالفيدل على وجود  (#الرمز )

 .5103وعام  5104( بين عام α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود ( $الرمز )

 

 

 جراحة العظام 1.4 0.5 1.3 1.4 0.6 1.3 1.6 0.5 1.9 1.812 0.169
 حة المسالك البوليةجرا 3.1 2.3 2.3 4.0 8.5 1.7 1.7 0.4 1.7 1.124 0.331
 جراحة المستقيم 11.1 10.0 9.0 #4.0 3.2 3.0 $9.2 7.9 4.5 5.552 0.006*
 جراحة اليد 8.4 10.9 3.6 2.8 0.6 2.6 7.9 10.8 3.6 3.008 0.056
 جراحة عامة 1.8 1.2 1.4 1.5 0.6 1.4 1.6 0.8 1.3 1.109 0.334

0.051 t= 
-2.105 

 احة مسالك منظارجر     4.9 2.5 4.1 7.4 2.5 7.2

 المجموع 7.4 9.7 3.3 #4.7 6.9 2.5 #5.6 7.2 3.0 10.698 0.000*
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 المختلفة األعسامفي  2114و  2113و 2112ية خالل األعوام  كل عمل فيلعدد فنيي العمليات  اإلحصائية(  الفروعات 9جدول )

 اإلحصائي االختبار
2014 

 32عدد فنيي العمليات=
2013 

 22عدد فنيي العمليات=
2112 

 21عدد فنيي العمليات=

 الداللة القسم
 اإلحصائية
    α-
value 

F سيط
الو

 

ي  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
سا
الح
ط 
وس
ال

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

ال
بي
سا
الح
ط 
وس

 

سيط
الو

 

ي  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
سا
الح
ط 
وس
ال

 

 العمليات اليومية 1.1 0.5 1.2 2.4 7.7 0.1 2.8 9.2 0.1 0.170 0.844
 جراحة األسنان 4.4 2.3 3.5 6.2 5.6 3.8 5.8 2.2 5.0 1.481 0.235
 جراحة األطفال 6.3 8.7 1.6 3.7 6.0 1.8 6.5 11.3 1.9 0.626 0.539
 جراحة األعصاب 5.4 6.9 2.7 5.0 7.0 3.5 4.1 3.6 2.3 0.394 0.676
 جراحة األنف واألذن 2.3 1.4 1.6 1.6 0.8 1.4 #3.6 5.4 1.8 3.188 0.045*
 جراحة األوعية الدموية 5.2 5.2 3.3 4.9 3.0 3.5 #8.0 7.1 6.4 3.351 0.039*
 جميلجراحة الت 5.6 7.3 1.6 #2.8 0.6 2.8 #3.0 0.6 3.2 4.932 0.009*
 جراحة الصدر 13.1 6.2 10.5 #20.6 7.8 21.0 $15.9 7.8 16.0 5.426 0.007*
 جراحة العظام 0.8 0.3 0.8 #1.2 0.5 1.1 $#1.5 0.4 1.7 19.809 0.000*
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 ، 5103و 5104و 5105( بين الثالث سنوات α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفالرمز )*( يدل على وجود 

 ، 5103و 5104وكال من عام  5105( بين عام α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود  (#الرمز )

 .5103وعام  5104( بين عام α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود ( $الرمز )

 

 جراحة المسالك البولية 1.8 1.3 1.3 3.4 7.2 1.4 1.5 0.4 1.5 1.279 0.285
 جراحة المستقيم 6.5 5.9 5.3 3.4 2.8 2.6 $8.2 7.0 4.0 4.466 0.015*
 جراحة اليد 4.9 6.3 2.1 2.4 0.5 2.2 7.0 9.6 3.2 2.828 0.066
 جراحة عامة 1.1 0.7 0.8 1.3 0.5 1.2 #1.5 0.7 1.1 3.202 0.045*

*0.032 
t= 

 جراحة مسالك منظار    4.2 2.1 3.5 6.5 2.2 6.4 2.36-

 المجموع 4.3 5.6 1.9 4.0 5.9 2.2 5.0 6.4 2.7 2.469 0.085
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ات خالل وعدد أطبا  التخدير وفنيي والتمرين واألطبا  داخل أعسام العملي االنتظارعدد العمليات ومتوسط زم   في اإلحصائية(  الفروعات 10جدول )
 2114و  2113و 2112األعوام  

 5105 2013 2014 اإلحصائي االختبار

 المتغير التابع
ـــــــــــــــــــة  الدالل
اإلحصــــــــائ
-P    يـة

value 

F سيط
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

عدد
ال

سيط 
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

عدد
ال

سيط 
الو

 

ي  ر
عيا
 الم
راف
النح
ا

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

عدد
ال

 

 عدد العمليات  5053 32.6 28.1 24.0 7574 #46.2 54.9 29.5 6972 45.3 57.3 27.5 3.809 0.023*

*0.000 55.144 127.5 87.0 $†133.3  94.6 62.8 †101.9  65.9 58.9 76.9  
متوســــــــــــــــــط زمــــــــــــــــــن 

 االنتظار

0.077 2.565 1.2 2.2 1.8 17 1.1 2.0 1.6 16 1.2 2.4 1.9 15 
متوســــــــــــــــط عــــــــــــــــدد  

 األطباء

0.092 2.389 2.3 5.6 4.3 22 2.2 5.9 4.0 22 2.2 6.5 4.9 24 
متوسط عدد أطبـاء  

 التخدير

*0.000 10.698 3.0 7.2 †5.6 36 2.5 6.9 †4.7 33 3.3 9.7 7.4 36 
متوســــــــــــــــط عــــــــــــــــدد  

 التمريض
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 ، 5103و 5104و 5105( بين الثالث سنوات α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفعلى وجود الرمز )*( يدل 

 ، 5103و 5104وكال من عام  5105( بين عام α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفيدل على وجود  (#الرمز )

 .5103وعام  5104( بين عام α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية)عند مستوى معنوية ذو  اختالفل على وجود يد( $الرمز )

0.085 2.469 2.7 6.4 5.0 32 2.2 5.9 4.0 22 1.9 5.6 4.3 21 
متوســـط عـــدد فنيـــي  

 العمليات
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 مع عدد األطبا  و أطبا  التخدير  و التمرين و الفنيي  بقسم العمليات االنتظارمتوسط زم    ارتباط(: 11الجدول )

 دد العملياتع األطباء أطباء التخدير التمريض فنيي العمليات

 القسم
الداللة 
 اإلحصائية
    α -
value 

معامل 
 االرتباط

(r) 

الداللة 
 اإلحصائية
   P-
value 

معامل 
 االرتباط

(r) 

الداللة 
 اإلحصائية
   P-
value 

معامل 
 االرتباط

(r) 

الداللة 
 اإلحصائية
   P-
value 

معامل 
 االرتباط

(r) 

الداللة 
 اإلحصائية
   P-
value 

معامل 
 االرتباط

(r) 

*0.006 0.452- *0.004 0.473- *0.004 0.468- *0.004 0.467- *0.000 0.666 
ــــــــــــــــــــــــــــــــات  العملي

 اليومية
 جراحة األسنان 0.180 0.135 -0.149 0.219 -0.153 0.205 -0.177 0.143 -0.105 0.387
 جراحة األطفال -0.020 0.893 -0.131 0.365 -0.038 0.791 -0.096 0.507 0.004 0.976

*0.000 -0.516 *0.000 0.518- *0.000 0.515- *0.000 0.515- *0.000 0.713 
جراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 األعصاب

0.163 0.138- *0.038 0.204- 0.072 0.177- *0.046 0.196- 0.872 0.016 
ــــــف  جراحــــــة األن

 واألذن
*0.006 0.268- *0.001 0.312- *0.002 0.302- *0.005 0.277- *0.004 0.278 

جراحـــة األوعيـــة 
 الدموية
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 ( α≤ 0.05ية من الناحية اإلحصائية )عند مستوى معنوية قيمة معنو الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 

 جراحة التجميل 0.064 0.539 -0.088 0.399 -0.088 0.397 -0.086 0.407 -0.079 0.447
 جراحة الصدر 0.343 0.007* -0.365 0.004* -0.374 0.003* -0.344 0.007* -0.308 0.016*
 جراحة العظام 0.294 0.002* -0.304 0.002* -0.247 0.011* -0.305 0.002* -0.164 0.095

0.167 0.165 0.318 0.119 0.249 0.138 0.388 0.103 0.986 0.002- 
جراحــة المســالك 

 البولية
 جراحة المستقيم 0.609 0.000* -0.348 0.003* -0.357 0.002* -0.352 0.003* -0.370 0.001*

 جراحة اليد 0.024 0.845 -0.260 0.032* -0.249 0.041* -0.262 0.031* -0.229 0.060
 جراحة عامة 0.173- 0.080 0.140 0.156 0.136 0.168 0.052 0.597 0.299 0.002*

0.068 0.427 0.098 0.390 0.192 0.313 0.192 0.313 0.051 0.456- 
جراحـــــة مســـــالك 

 منظار
 المجموع 0.136 0.000* -0.145 0.000* -0.311 0.000* -0.314 0.000* -0.299 0.000*
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 (  نما ج خط االنحدار المتعدد للبيانات12الجدول )

 اإلحصائيةالداللة 
    α -value F 

الخطأ المعياري 
 لنموذج االنحدار
Std. Error 

Adjusted 
R Square 
 معامل التحديد
 (R2 المعدل )

 
معامل 
 التحديد
R2 

 م. نوع العملية

 1 العمليات اليومية 1.212 1.330 32.3 7.895 0.000*
 2 عمليات جراحة  األسنان 1.092 1.045 53.7 4.018 *1.103
 3 عمليات جراحة  األطفال 1.315 1.408 45.1 3.803 *1.111
 4 عمليات جراحة  األعصاب 1.210 1.259 45.0 07.381 *1.111
 5 ة  األنف واألذنعمليات جراح 1.443 1.594 12.5 8.018 *1.111
 6 عمليات جراحة  األوعية الدموية 1.750 1.714 41.7 30.4 *1.111
 7 عمليات جراحة  التجميل 1.014 1.011 70.4 5.810 *1.103
 8 عمليات جراحة  الصدر 1.478 1.455 01.2 1.190 *1.111
 9 عمليات جراحة  العظام 1.247 1.219 41.5 08.911 *1.111
 10 عمليات جراحة  المسالك البولية 1.130 1.115 09.5 01.402 *1.111
 11 عمليات جراحة  المستقيم 1.327 1317 41.9 8.990 *1.111
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 ( α≤ 0.05قيمة معنوية من الناحية اإلحصائية )عند مستوى معنوية الرمز )*( يدل على وجود ارتباط ذو 

 12 عمليات جراحة  اليد 1.555 1.031 70.1 5.911 *1.102
 13 عمليات جراحة  عامة 1.275 1.231 30.1 50.113 *1.111
 14 احة  مسالك منظارعمليات جر  1.784 1.749 40.2 08.119 *1.111
 15 جميع أقسام العمليات المختلفة 1.053 1.008 19.3 51.939 *0.000
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 النظام  في حالة خادم واحد انشغال احتماالت( 22الجدول )

 

Probabilities 
Number Probability Cumulative Probability 

0 0.205882 0.205882 
1 0.163495 0.369377 
2 0.129834 0.499211 
3 0.103104 0.602315 
4 0.081876 0.684191 
5 0.065019 0.749211 
6 0.051633 0.800844 
7 0.041003 0.841847 
8 0.032561 0.874408 
9 0.025857 0.900265 
10 0.020534 0.920799 
11 0.016306 0.937105 
12 0.012949 0.950054 
13 0.010283 0.960337 
14 0.008166 0.968503 
15 0.006485 0.974987 
16 0.005150 0.980137 
17 0.004089 0.984227 
18 0.003247 0.987474 
19 0.002579 0.990053 
20 0.002048 0.992101 
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 في حالة خادمي  االنتظارمو ج ( معادالت ن29الجدول )

n or 
s (lam/mu)^n/n! Cumsum(n-

1) term2 P0(s) Rho(s) Lq(s) L(s) Wq(s) W(S) 

0 1 
        

1 0.794118 1 3.8571429 0.20588 0.8 3.063025 3.857143 0.113445 0.142857 
2 0.315311 1.794117647 0.5229555 0.43158 0.4 0.148629 0.942747 0.005505 0.034917 
3 0.083465 2.109429066 0.1135121 0.44985 0.3 0.018383 0.812501 0.000681 0.030093 
4 0.016570 2.192893853 0.0206748 0.45176 0.2 0.002314 0.796431 0.000086 0.029497 
5 0.002632 2.209464068 0.0031286 0.45196 0.2 0.000267 0.794385 0.000010 0.029422 
6 0.000348 2.212095808 0.0004015 0.45198 0.1 0.000028 0.794145 0.000001 0.029413 
7 0.000040 2.212444127 0.0000446 0.45198 0.1 0.000003 0.79412 0.000000 0.029412 
8 0.000004 2.212483642 0.0000044 0.45198 0.1 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
9 0.000000 2.212487564 0.0000004 0.45198 0.1 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
10 0.000000 2.21248791 0.0000000 0.45198 0.1 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
11 0.000000 2.212487938 0.0000000 0.45198 0.1 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
12 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0.1 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
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13 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0.1 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
14 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0.1 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
15 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0.1 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
16 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
17 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
18 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
19 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
20 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
21 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
22 0.000000 2.21248794 0.0000000 0.45198 0 0.000000 0.794118 0.000000 0.029412 
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 النظام  في حالة خادمي  انشغال احتماالت( 31الجدول )

Number Probability Cumulative Probability 
0 0.431579 0.431579 
1 0.342724 0.774303 
2 0.136082 0.910385 
3 0.054032 0.964418 
4 0.021454 0.985872 
5 0.008519 0.994390 
6 0.003382 0.997773 
7 0.001343 0.999116 
8 0.000533 0.999649 
9 0.000212 0.999861 
10 0.000084 0.999945 
11 0.000033 0.999978 
12 0.000013 0.999991 
13 0.000005 0.999997 
14 0.000002 0.999999 
15 0.000001 0.999999 
16 0.000000 1.000000 
17 0.000000 1.000000 
18 0.000000 1.000000 
19 0.000000 1.000000 
20 0.000000 1.000000 
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 خوادم 3النظام  في حالة  انشغال احتماالت( 31الجدول )

 

 

Number Probability Cumulative Probability 
0 0.449854 0.449854 
1 0.357237 0.807092 
2 0.141844 0.948936 
3 0.037547 0.986483 
4 0.009939 0.996422 
5 0.002631 0.999053 
6 0.000696 0.999749 
7 0.000184 0.999934 
8 0.000049 0.999982 
9 0.000013 0.999995 
10 0.000003 0.999999 
11 0.000001 1.000000 
12 0.000000 1.000000 
13 0.000000 1.000000 
14 0.000000 1.000000 
15 0.000000 1.000000 
16 0.000000 1.000000 
17 0.000000 1.000000 
18 0.000000 1.000000 
19 0.000000 1.000000 
20 0.000000 1.000000 
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 خوادم 3في حالة  االنتظار( معادالت نمو ج 32الجدول )

 

n or s (lam/mu)^n/n! Cumsum(n-1) term2 P0(s) Rho(s) Lq(s) L(s) Wq(s) W(S) 
0 1                 
1 0.794118 1 3.857143 0.205882353 0.794117647 3.063025 3.857142857 0.113445 0.142857143 
2 0.315311 1.794117647 0.522956 0.431578947 0.397058824 0.148629 0.942747112 0.005505 0.03491656 
3 0.083465 2.109429066 0.113512 0.449854459 0.264705882 0.018383 0.812500662 0.000681 0.030092617 
4 0.016570 2.192893853 0.020675 0.451759206 0.198529412 0.002314 0.796431229 0.000086 0.029497453 
5 0.002632 2.209464068 0.003129 0.451958463 0.158823529 0.000267 0.794384629 0.000010 0.029421653 
6 0.000348 2.212095808 0.000401 0.451977961 0.132352941 0.000028 0.794145325 0.000001 0.02941279 
7 0.000040 2.212444127 0.000045 0.45197971 0.113445378 0.000003 0.794120225 0.000000 0.02941186 
8 0.000004 2.212483642 0.000004 0.451979853 0.099264706 0.000000 0.794117864 0.000000 0.029411773 
9 0.000000 2.212487564 0.000000 0.451979864 0.088235294 0.000000 0.794117664 0.000000 0.029411765 

10 0.000000 2.21248791 0.000000 0.451979865 0.079411765 0.000000 0.794117648 0.000000 0.029411765 
11 0.000000 2.212487938 0.000000 0.451979865 0.072192513 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
12 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.066176471 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
13 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.061085973 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
14 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.056722689 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
15 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.052941176 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
16 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.049632353 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
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17 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.046712803 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
18 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.044117647 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
19 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.041795666 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
20 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.039705882 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
21 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.037815126 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 
22 0.000000 2.21248794 0.000000 0.451979865 0.036096257 0.000000 0.794117647 0.000000 0.029411765 



 

1 

 


