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QUEUES THEORY MODELS AND THEIR ROLE IN EVALUATING
THE QUALITY OF LOGISTICS SERVICES FOR INVESTORS IN
THE MISURATA FREE ZONE PORT
Mohamed Ahmed Omar ABDULLATIF1

Abstract
The study aimed to arrive at a proposal to apply one of the queue
theories models to raise the level of service quality, and to minimise
costs. In order achieve to that was collected daily statistical data
and analyzing it using probability theory to reach knowledge of the
rate and distribution of ships arrival time and service time. The
total viewing time was estimated at one hundred and eighty (183)
days. A model (M / M/ C) (FCFS /∞ / ∞) has been applied using the
(Quantitative System for Business Windows) WinQSB program. For
general cargo. And it has been reached can a model that contribute
to raising the level of services inside the port. Also, proposal model
that can minimise the costs, and it can Through the results
achieved the study recommends to raise awareness among
employees through various means of the importance of caring for
operations research, because of its tangible results in the practical
aspect, and the importance of using quantitative methods in
general and the queuing grow theory in particular, the study
recommends that it can be used to rationalize the decisions.
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مناذج نظرية صفوف االنتظار ودورها يف تقييم جودة اخلدمات اللوجستية
للمستثمرين مبيناء املنطقة احلرة مبصراتة
حممد أمحد عبد اللطيف

2

امللخص

هدفت الدراسة للوصول إىل اقرتاح تطبيق أحد مناذج صفوف النتظار للرفع من مستوى جودة
اخلدمات اللوجستية ومبا حيقق أدىن التكاليف ،وللوصول إىل ذلك مت جتميع البياانت اإلحصائية
اليومية وحتليلها ابستخدام نظرية الحتمالت للوصول إىل معرفة معدل وتوزيع زمن وصول
السفن وزمن تقدمي اخلدمات هلا ،وقدرت مدة املشاهدة الكلية ب ــمائة وثالثة ومثانني ()183
يوما.
مت تطبيق منوذج (∞ )FCFS) :( C/M/M/∞/ابستخدام برانمج:
(()Windows Quantitative System for Business )WinQSB

لسفن البضائع العامة ،وتُوصل إىل أنه ميكن تقدمي مقرتح لنموذج يسهم يف الرفع من مستوى
اخلدمات داخل امليناء ،كما أنه ميكن تقدمي مقرتح لنموذج حيقق أدىن التكاليف ،ومن خالل
النتائج توصي الدراسة ببث الوعي لدى املوظفني عن طريق الوسائل املختلفة أبمهية العناية
ببحوث العمليات ملا هلا من نتائج ملموسة يف اجلانب العملي ،وألمهية استخدام األساليب
الكمية بصفة عامة ونظرية صفوف النتظار بصفة خاصة فإن الدراسة توصي ابلستفادة منها
يف ترشيد القرارات.

الكلمات املفتاحية :صفوف النتظار ،خدمات السفن ،توزيع بواسون ،التوزيع األسي.

المقدمة
يعتـ التريــل السياســي هــو املــسثر الرئيســي ملعظــم القتصــادممت ،دــا أدى إىل نشـ ت أو ــا اقتصــادية جديــدة تــدور حــول حتريــر
التجــارة الدوليــة وا لتحــول ــو اقتصــادممت الســوا الــحج زاد مــن حجــم الـواردات والتجــارة اخلارجيــةك دــا تطلــب مواجهــة ذلــك
وانتهاج سبيل التنافسية وحتقيق مزاممها ،وحتقيق الستريالل األمثل للموارد املتاحةك من أجل الظفر إبر اء الزبون ،ويكون ذلك
م ــن خ ــالل حتس ــني كف ــاءة وج ــودة تق ــدمي اخل ــدمات ،و ف ــي ض التك ــاليف إىل أدىن مس ــتوى دك ــن ،وللوص ــول إىل ذل ــك ميك ــن
العتم ــاد عل ــل وس ــائل وأدوات وط ــرا علمي ــة تس ــاعد يف الوص ــول إىل الق ـرار األمث ــل ،كتطبي ــق أح ــد من ــاذج ص ــفوف النتظ ــار
( ،)QUEUING MODELSالــظ ظهــرت يف بــداممت القــرن العشـرين علــل يــد املهنــدد الــدمناركي ()ERLANGك
حيث إهنا أسهمت يف معاجلة العديد من ظواهر النتظار يف الواقع العملـي ،وتـدرد هـحل النظريـة طـات تقـدمي اخلـدمات أبن
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تـسدى اخلدمــة يف الــزمن املناســب وأبقــل تكلفــة دكنــة ،وقـد مت تقســيم الدراســة إىل ثالثــة أجـزاء ،اجلــزء األول :ينحصــر يف حتليــل
النظام ،وذلك جبمع البياانت الالزمة لحلك فيما يتعلق بفرتات وصول السفن ومتوسـ وقـت اخلدمـة ،أمـا اجلـزء الثـام :فيتمثـل
يف تصميم منوذج للخدمة ،وأما اجلزء الثالث :فيقوم علل تقدمي البدائل املقرتحة للرفع من مستوى جودة اخلدمة وميا حيقـق أدىن
التكاليف.

مشكلة الدراسة
م ــن خ ـ الل اإلحص ــائيات يتب ــني وج ــود مش ــكلة حتت ــاج إىل دراس ــة ،وه ــي( :انتظ ــار الس ــفن قب ــل إرس ــائها عل ــل الرص ــيف لتلق ــي
اخلدمات) ،دا يتطلب التقليص من وقت انتظار السفن عن طريق رفع مستوى اخلدمات كاقرتاح زممدة عدد اآلليات مثالً ،وهنا
ي ــرد التس ــا ل ح ــول تكلف ــة ه ــحا املش ــرو  ،ف ص ــب الع ــا ئق يف ذل ــك ه ــو كيفي ــة حتدي ــد الع ــدد ال ــالزم م ــن اآللي ــات مب ـا حيق ــق أدىن
التكاليف .دا سبق ميكن طرح التسا ل التايل:
ما الحج ميكن أن تقدمه مناذج صفوف النتظار لتطوير مستوى اخلدمات اللوجستية للمستثمرين مبيناء املنطقة احلرة مبصراتة؟
وينبثق منه التسا لت الفرعية التالية:
 إىل أج مدى ميكن أن تساعد مناذج صفوف النتظار يف الوصول إىل أفضل القرارات لتحسني مستوى خدمات امليناءقيد الدراسة؟
 إىل أج مدى ميكن الستفادة من مناذج صفوف النتظار يف التقليل من التكاليف؟ أج توزيع احتمايل يتبع زمن وصول السفن؟ أج توزيع احتمايل يتبع زمن خدمة السفن؟أهداف الدراسة
يتمثل اهلدف من الدراسة يف النقاط التالية:
 إجياد املقرتحات الظ تسدج إىل حتسني اخلدمات. الوصول إىل مناذج حتقق أدىن التكاليف. التوصل إىل التوزيع الحتمايل الحج يتبع زمن وصول السفن. -التوصل إىل التوزيع الحتمايل الحج يتبع زمن خدمة السفن.

أمهية الدراسة
تعتـ دولــة ليبيــا مــن الـدول النفطيــةك حيــث إهنــا تلــك أكـ احتيــاطي يف القــارة األفريقيــة يقــدر ب ـ  48مليــار برميــل مــن الــنف ،
واملنطقة احلرة مبصراتة هي من أهم املشاريع الظ هتدف إىل جحب الستثمارات املختلفة يف بيئـة حـرة خاليـة مـن القيـود اإلداريـة
واملالي ــةك نظ ــرا للموق ــع الس ـرتاتيجي املتوس ـ ا ــرى حرك ــة التج ــارة الدولي ــة ابلبح ــر األب ــيض املتوس ـ ال ــحج يف ــت ف ــاا التب ــادل
التجارج بني األسواا العاملية والسوا األفريقية ،ويعت امليناء التابع هلا أحد املوانئ الكبلة نظرا لوجود العديد من املميزات الظ
توفر اخلدمات للمستثمرين وامل تعاملني مع امليناء ،وأتيت هحل الدراسة لدراسة تقدمي أفضل اخلدمات أبسلوب كمي ،خللق ميزة
تنافسية تسدج إىل حتقيق الر ا عن مستوى اخلدمات.
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مت اتبـا املــنهج الوصــفيك ل جابــة عــن األســئلة املطروحــة لتحقيــق أهــداف الدراســة مــن خــالل عــر اإلطــار املفــاهيمي لنمــاذج
نظريــة صــفوف النتظــار ،وجتميــع البيــاانت اإلحصــائية اخلاصــة بوصــول الســفن وزمــن تقــدمي اخلــدمات هلــا ،وكــحلك اســتخال
البي ــاانت واملعلوم ــات ال ــظ هل ــا عالق ــة بنم ــاذج نظري ــة ص ــفوف النتظ ــار ،م ــن أج ــل تق ــدمي اخل ــدمات يف أفض ــل مس ــتوى هل ــا ،ومت
العتماد علل املنهج التطبيقي هبدف تطبيق مناذج صـفوف النتظـار علـل مسـتوى مينـاء املنطقـة احلـرة مبصـراتة واقـرتاح النمـوذج
الحج حيسن مستوى اخلدمات.
الدراسات السابقة

 -1دراسة (ريغي ،اباب i)2019 ،بعنوان " :مناذج صفوف االنتظار لتحسني اخلدمة"
طبقت هحل الدراسة علل بلدية العقيد لطفي مستريامن بدولة اجلزائر ،وهدفت إىل التوصل إىل حل ملشكلة الكتظاظ والنتظار
الظ تشهدها البلدية  ،وتوصلت الدراسة إىل نتيجة أن احملطة األوىل تقدم اخلدمة بشكل مري  ،ول تشهد انتظارا طويال من قبل
املواطنني ،وأما احملطة الثانية مبركز خدمة واحد فإهنا تت خر يف تقدمي اخلدمة ،وقد أوصت الدراسة مبا يلي:
• ادخال التكنولوجيا من املسسسات اخلدمية.

• التزام املسسولني ابلوقت خالل ساعات العمل.
• إدراج مركز خدمة موا ٍز ملركز اخلدمة الحج يشهد طابورا وانتظارا.

• استخدام األساليب الكمية عامة ،ونظرية صفوف النتظار خاصـةك ملسـاعدة متخـحج القـرار علـل اختيـار القـرار األمثـل،
وحل املشاكل الظ تواجههم داخل املسسسة.

 -2دراسة (أحبري ii)2018 ،بعنوان " :دور استخدام نظرية صفوف االنتظار يف حتسني جودة اخلدمات املصرفية "
نفحت هحل الدراسة علل الصندوا الوطين للتوفل والحتياط – بنك وكالة املسيلة بدولة اجلزائر ،وهدفت إىل التعرف علل
مناذج صفوف النتظار ،واختبار فاعليتها علل الواقع من خالل الدراسة امليدانية وحتليل النتائج ،وتو ي العالقة بني مناذج
صفوف النتظار وجودة اخلدمات املصرفية وقد توصلت إىل النتائج التالية:
• توافد العمالء يكون بشكل كبل يف الفرتات الصباحية بداية أممم األسبو .

• تعام الوكالة من ازدحام شديد ،يرتتب عليه ري عمل علل املوظفني يف الشبابيك.
• فيض زمن النتظار بشكل جيد من خالل النموذج املقرتح مبا يسدج إىل حتسني مستوى جودة اخلدمات املصرفية.

• عدم وجود خمتصني ذوو خ ة يف اال حبوث العمليات.
وكان من أهم التوصيات الظ أوصت هبا الدراسة ما يلي:
•

رورة الستفادة من التطورات التكنولوجية احلديثةك من أجل رفع الضريوطات علل قنوات تقدمي اخلدمة.

• ت ــدريب وأتهي ــل امل ـوارد البش ـرية م ــن خ ــالل ب ـرامج تدريبي ــة فاعل ــة ،ك ــنهم م ــن اجلوان ــب العلمي ــة وس ــبل التيس ــل احلديث ــة
املستعملة يف اإلدارة وخاصة يف اال حبوث العمليات.

 -3دراسة ( iii)2015 ،PARWANIبعنوان" :

PERFORMANCE MEASURES OF

WIRELESS COMMUNICATION NETWORK APPROACH QUEUEING
" THEORY
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" مقاييس األداء لالتصالت الالسلكية أسلوب الشبكة يف قائمة انتظار النظرية " بدولة اهلند.
عر ــت هــحل الدراســة تقنيــة التصــالت للشــبكات الداخليــة ومــا حيــدث فيهــا مــن مشــكالت ،مثــل :فقــد اإلشــارة ،والت ـ خل،
واحلظــر ،وفشــل ق ـدرة الشــبكة علــل حتمــل كميــة التصــالت ،وهــدفت هــحل الدراســة بشــكل أساســي إىل تقــدمي منــاذج انتظــار
خمتلفة ،والظ تكون مفيدة لالتصالت املتنقلة ،وبفضل هحل النماذج قد ينتج عن ذلك استخدام فعال للموارد احملدودة ابلنسبة
ملشــريلي اهلوات ــف اخللويــة لت ــوفل تريطي ــة داخليــة جي ــدة ،ل ــيس فق ـ للص ــوت ولكــن أيض ـاً للبي ــاانت والفيــديو والتطبيق ــات اهلام ــة
األخرى للشبكة الداخلية ،وكانت أهم النتائج أن قوائم انتظـار التسـليم املتـوفرة ملكاملـات التسـليم ،ل تتلقـل القنـاة املطلوبـة علـل
الفور ،دا يتسبب يف الهنيار يف الشبكة بسبب الكتظاظ.
وكـ ـ ــان مـ ـ ــن أهـ ـ ــم التوصـ ـ ــيات الـ ـ ــظ أوصـ ـ ــت هبـ ـ ــا بنـ ـ ــاء علـ ـ ـ ل نتـ ـ ــائج الدراسـ ـ ــة أنـ ـ ــه ميكـ ـ ــن تـ ـ ــوفل قـ ـ ـوائم انتظـ ـ ــار تقنيـ ـ ــة تعـ ـ ــرف

جدا متصلة بشبكة اهلاتف ع اإلنرتنت ،يتم استخدامها يف
بـ( )FEMTOCELLوهي قاعدة للهاتف احملمول صريلة ً
املناطق الظ تكون فيها إشارة التريطية عيفة ،حبيث ميكن أن حيقق ذلك حتسناً أك يف األداء.

 -4دراس ــة ( iv)2012 ،ABRAHAMبعن ـوان" :

OF

ANALYSIS

WITH
DISCRETE
AUTOREGRESSIVE
ARRIVALS AND COUNTING PROCESSES

AND

SYSTEMS

MODELING
QUEUEING

" منحجة وحتليل نظم الطابور من خالل عمليات منفصلة للعد التنازيل والفرز" ابهلند
اهتمــت هــحل الدراســة ابملناقشــة التفصــيلية ملختلــف أنظمــة النتظــار متعــددة األزمنــة للصــفوف الــظ حتكمهــا عمليــة العــد للــزمن
املنفصــل والتوزيــع املســتقر املنفصــل ،لتصــميم جهــاز إرســال متعــدد اإلرســال  ATMمــع تـزامن التصــال املرئــي عــن بُعــد ع ـ

 ،VBRلرصــد األج ـواء املناخيــة املتقلبــة يف نظــام الكمبيــوتر ،وقامــت هــحل الدراس ـة إبج ـراء دراســة اكــاة ملســار عينــة عمليــة
الوصول مبساعدة األساليب التحل يلية ملصفوفة ونظرية ماركوف التجدديةك لتطوير أنوا أكثر عمومية من عمليات العد لنموذج
بواسون املشهور .مت ت طبيق هحا النموذج اجلديد علل اموعات البياانت احلقيقية اخلاصة ابملناخ خالل الفرتة 2007-2005
يف ولية كلال .وكانت أهم النتائج أنه ميكن استخدام النموذج اجلديد أداة للتنبس بتريل املناخ يف ولية كلال فيما يتعلق هبطول
األمطار الشهرية ،ودرجة احلرارة اليومية ،واألمطار املبكرة الظ تسبب يف خسائر للمحاصيل الزراعية ،وحياة البشـر واحليـواانت،
وابلتايل الت ثل يف ظاهرة الحتباد احلرارج يف املستقبل.
اإلطار النظري

تعريف نظرية صفوف االنتظار
تعرف األسطل vنظام صفوف النتظار أبنه " النظام لنطـاا دراسـة صـفوف النتظـار تشـمل طـابور النتظـار ،الـزابئن املتلقـون
للخدمة ،قناة اخلدمة ،التكلفة املادية والبشرية".

كما حاول  ANINDITAviو  BAKULوصـف الطـابور أبنـه " عنـدما تكـون اخلدمـة املقدمـة منخفضـة مقارنـة
ابملستوى العايل من الطلب علل اخلدمة يف مكان معني"..
وتعرف نظرية صفوف النتظار "أبهنا أحد األسـاليب الرمم ـية والحتماليـة يف حبـوث العمليـات الـظ تسـاعد متخـحج القـرار يف
املسسسات الصحية من أجل حتسني جودة خدماهتا وذلك من خالل معاجلة تراكم ُّ
وتشكل صفوف انتظار املر ل نتيجة عدم
انتظام وصوهلم وعملية تقدمي اخلدمة هلم ،وذلك وفق قواعد وتوزيعات احتمالية خمتلفة"vii.
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وقال  SARKODIEviiiأبن :نظرية صفوف النتظار تعتمد علل بناء منوذج رمم ي ميثل عملية وصول العمالء الحين
ينضمون لصف النتظار ،والوقت الحج يستريرقه العمالء لتلقي اخلدمة". .
وميكن استنتاج التعريف التايل لنظرية صفوف النتظار ،وهو أهنا ":أسلوب رمم ي احتمايل يساعد صانعي القرار يف ا اذ قرار
أفضــل للوصــول إىل حتســني اخلــدمات ،وذلــك عــن طريــق دراســة ومعاجلـة املشــاكل الــظ تــسدج إىل زممدة فـرتات النتظــار ،وذلــك
وفق مناذج وتوزيعات احتمالية ".
خصائص نظرية صفوف االنتظار

يتكون النموذج الرمم ي يف نظرية صفوف النتظار  )TEREKHOV(ixمن ست مسات رئيسية هي:
-1
-2
-3
-4
-5

من الوصول :تتمثل السمة الرئيسية لنم الوصول يف التوزيع الحتمايل لألوقات بني وصول العمالء املتعاقبني.
نظام اخلدمة :ويقصد به كيفية خدمة الزابئن كنظام :القادم أول ُُيدم أول.
سعة النظام :ميكن أن يكون لنظام الطابور قدرة ددة ،يف قائمة انتظار ددة.
عدد طات اخلدمة :ميكن أن يت لف نظام الطابور من طة أو أكثر (مراحل)
عدد طاليب اخلدمة (مصدر القدوم) :وهو إما أن يكون مصدر قدوم الوحدات الطالبة للخدمة ٍ
منته يع عنه بـ( )Nأو
غل ٍ
منته يع عنه بـ(∞).

مقاييس األداء

 :Nوتعين عدد الوحدات يف النظام.

 :PNاحتمال وجود  Nوحدة يف النظام.

 :Pاحتمال أن يكـون النظ ــام مشريـ ـ ــولً.
 :Λمعدل عدد الوحدات الظ تصل خالل فرتة زمنية معينة.
 :Μمعدل تقدمي اخلدمة.
 :LSاحتمال عدد الوحدات املوجودة يف النظام.

 :LQاحتمال عدد الوحدات املوجودة يف الصف.

 :WSمتوس وقت النتظار املتوقع يف النظام.

 :WQمتوس وقت النتظار املتوقع يف الصف.

العالقة بني تكلفة اخلدمة ( )CSوتكلفة االنتظار (:)CQ
شكل( )1يبني العالقة بني زممدة مستوى تقدمي اخلدمة وزممدة تكلفة تقدميها
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تكلفة تقدمي اخلدمة

مستوى تقدمي اخلدمة
املصدر :كعبور ،مد،2005 ،

x454

فإذا زاد مستوى تقدمي اخلدمة فإن وقت النتظار ملتلقي اخلدمة سينخفض ،وابلتايل يسدج ذلك إىل التقليل من تكلفة
النتظار ،كما هو مو مبا يلي:
شكل( )2يبني العالقة بني زممدة مستوى تقدمي اخلدمة واخنفا وقت النتظار
زمن النتظار

مستوى تقدمي اخلدمة
املصدر :كعبور ،مد،2005 ،

xi454

وبناء علل ذلك ميكن تو ي العالقة بني تكلفة تقدمي اخلدمة ( )CSوتكلفة النتظار ( )CQمبا يلي:

شكل( )3يبني العالقة تكلفة تقدمي اخلدمة ( )CSوتكلفة النتظار ()CQ
امو التكاليف
تكلفة اخلدمة

جمموع التكاليف
تكاليف النتظار
مستوى تقدمي اخلدمة

املصدر :كعبور ،مد،2005 ،

xii454

التوزيعات االحتمالية اخلاصة بنماذج صفوف االنتظار
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أوالً :توزيع بواسون POISSON DISTRIBUTIONxiii
إن للمتريل العشوائي  Xتوزيع بواسون مبعلمة 0( Λ

 ) Λإذا كانت له دالة الكتلة الحتمالية التالية:

… X = 0, 1, 2,
ومن الوا

xiv

أن

خصائص توزيع بواسون

• احلدث الحج حيصل يف وحدة زمنية واحدة مستقل عن حدوث حدث خر.
• احتمال وقو احلدث يف فرتة زمنية يتناسب مع طول الفرتة ،أج إن املعدل اثبت خالل الزمن ،مبعىن أنه لو افرت نا أن
املعدل وصول شخص واحد ٍ
متلق للخدمة ملركز اخلدمة كل  10ثو ٍان ،فهحا يعين أن معدل الوصول هو اثنان لكل 20
اثنية ،و 4أشخا لكل  40اثنية وهكحاxv.

اثنياً :التوزيع األسي EXPONENTIAL DISTRIBUTIONxvi
إن للمتريل  Xتوزيعاً أسيّاً مبعلمة 0( Μ

وأتخح دالة التوزيع التجميعي

 ) Μإذا كانت له دالة الكتلة الحتمالية التالية:

الشكل التايل:

النماذج الرمم ية لصفوف النتظار
يعت كندال ( )DAVID G. KENDALLأول من و ع ترميزا لتصنيف أنظمة الطابور ،وذلك سنة
1953م ،وو عها يف ثالث ميزات رئيسية لنظام قائمة النتظار :عملية الوصول ،وتوزيع اخلدمة ،وعدد مراكز اخلدمة ،ويتم
كتابتها علل الشكل (xvii )A/S/C

ويف عام  1966أ اف ( )A. M. LEEالرمزين ( )D/Eوبعد ذلك أ يف الرمز ( )Fللدللة علل سعة مصدر

الوحدات  ،xviiiوعليه أصبحت مناذج صفوف النتظار تصنف علل هحا الشكل )A/S/C( )D/E/F( :حيث:
 :Aتوزيع أوقات وصول متلقي اخلدمة ملراكز اخلدمة.

 :Sتوزيع أوقات اخلدمة.

 :Cعدد مراكز اخلدمة.

 :Dتشل إىل نظام تقدمي اخلدمة ( . ) FCFS,LCFS
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 :Eتشل إىل قدرة النظام علل أداء اخلدمة.
 :Fتشل إىل مصدر قدوم متلقي اخلدمة.

وميكن أن نع عن الرمزين ( )A/Sحسب نو التوزيع املناسب الحج يتبعه زمن الوصول وزمن اخلدمة فيع ابلرمز:
()Mعن توزيع بواسون إذا كان زمن الوصول عشوائيّاً متقطعاً مبعدل متوس اثبت قدرل  Λلكل وحدة زمنية.

()Mعن التوزيع األسي إذا كان زمن اخلدمة عشوائيّاً متصالً مبتوس زمين يساوج
( )Dإذا كان زمن الوصول وزمن اخلدمة اثبتاً.

( )EKإذا كان الفاصل الزمين بني عملية الوصول وزمن اخلدمة يتبع لتوزيع إيرلنك (.)ERLANG
( )GIيشل إىل أن توزيع عملية الوصول تتبع التوزيع املستقل العام.
( )Gيشل إىل أن توزيع زمن اخلدمة يتبع التوزيع املستقل العام.
وسنتناول بعضا من هحل النماذج فيما يلي:
أولً :مناذج صفوف النتظار ذات القناة الواحدة

 -1النموذج (∞xix ) M/M/1 (: ) FCFS/∞/
يعت هحا النموذج من أبس مناذج صفوف النتظار ،ويكون معدل الوصول للوافدين متلقي اخلدمة -وف ًقا هلحا النموذج-اتبعا
لتوزيع بواسون ،ويقدر بـ ـ ( )Λلكل وحدة زمنية ،وأوقات اخلدمة موزعة علل أساد التوزيع األسي ،وتقدر بـ ـ ( ،)Μوهناك

مركز خدمة واحد ،وتتم اخلدمة وف ًقا ل ـ ، FCFSوقدرة النظام غل دودة ،ومصدر القادمني متلقي اخلدمة غل منته،
 Μوإل سيكون الصف يف تزايد غل متنال ،وميكن تصور هحا النموذج يف
ويشرتط لتطبيق هحا النموذج أن تكون
ورش تصلي السيارات عندما حتتوج علل مركز واحد لتقدمي اخلدمة.
ونستطيع حساب مقاييس األداء هلحا النموذج وفقا للمسشرات التالية:
-

احتمال أن يكـ ــون النظـ ـ ـ ـ ـ ــام مشريـ ـ ــولً:

-

احتمال أن يكـ ــون النظام غل مشري ـ ــول:

-

احتمال وجود  Nوحدة يف النظام:

-

احتمال عدد الوحدات املوجودة يف النظام:

-

احتمال عدد الوحدات املوجودة يف الصف:

-

متوس وقت النتظار املتوقع يف النظام:
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متوس وقت النتظار املتوقع يف الصف:

اثنياً :مناذج صفوف االنتظار ذات القنوات املتعددة xx

 -1النموذج (∞)M/M/C (: ) FCFS/∞/
ُيــتص هــحا النمــوذج أبن معــدل الوصــول للوافــدين متلقــي اخلدمــة يتبــع توزيــع بواســون مبعــدل وصــول ( ،)Λوأوقــات اخلدمــة

خا عة للتوزيع األسي مبعدل ( ) Μلكل مركز خدمة ،ويوجد أكثر من مركز خدمة واحد علل التوازج  ،Cوتـتم اخلدمـة وف ًقـا
لـ( ،)FCFSوقدرة النظـام غـل ـدودة ،ومصـدر القـادمني متلقـي اخلدمـة غـل منت ٍـه ،ويشـرتط لتطبيـق هـحا النمـوذج أن تكـون
 ،ويعد هحا النموذج أكثر تعقيدا من النموذج ذج القناة الواحدة.
ويف ظل وجود  Cمن مراكز اخلدمة فإنه لحتمال وجود
فعندما تكون

ثالث حالت كما ذكرها:xxi

فهحا يعين أنه ل يوجد صف انتظار فتكون
وهحا يعين أن كل املراكز تكون مشريولة ،ويشرتط أن تكون

وعندما تكون
 ،وعليه فتكون

.
وعندما تكون

فهحا يعين أن كل املراكز تكون مشريولة ،وما يزيد عن عدد مراكز اخلدمة يبقل يف صف انتظار

 ،وعليه فتكون
ينتظر دورل ،ويشرتط أن تكون
وعليه يتم حساب هحا النموذج وفقا للمسشرات التالية:
-

احتمال أن يكـ ــون النظـ ـ ـ ـ ـ ــام مشريـ ـ ــولً:

-

احتمال أن يكـ ــون النظام غل مشري ـ ــول:

-

احتمال وجود  Nوحدة يف النظام:

-

احتمال عدد الوحدات املوجودة يف النظام:
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-

احتمال عدد الوحدات املوجودة يف الصف:

-

متوس وقت النتظار املتوقع يف النظام:

-

متوس وقت النتظار املتوقع يف الصف:

جودة اخلدمات

تعريف اخلدمة
توجد العديد من التعريفات الظ حاولت وصف اخلدمة يف خمتلف األدبيات ،نوجز منها ما يلي:

عـرف  CHRISTOPHER, & WRIGHTxxiiجـودة اخلدمـة أبهنـا " درجـة الر ـا الـظ ميكـن أن حتققهـا
اخلدمـة للمســتفيدين والـزابئن عــن طريــق إشــبا وتلبيــة حاجــاهتم ورغبــاهتم وتوقعــاهتم" ،وعرفــت اجلمعيــة األمريكيــة اخلدمــة أبهنــا "
النشاطات أو املنافع الظ تعر للبيع ،أو الظ تعر لرتباطها بسلعة معينة" ،xxiiiوعرفت اخلدمة أبهنا " اموعة من املنافع
ذات طبيعـة غــل ملموسـة ،قــد تـرتب مبنــتج ملمـود ،أو ل تـرتب بــه ،تسـتهلك عنــد وقـت إنتاجهــا ،وهتـدف أساســا إىل إشــبا
حاجات ورغبات الزابئن “ ،xxivوتعرف منظمة األيزو اخلدمة أبهنا " تع عن النتائج املتولدة من خالل النشاطات املتعلقـة
ابلتفاعل بني املورد والزبون أو عن طريق النشاطات الداخلية للمورد هبدف التقاء احتياجات الزبون"xxv.
جودة اخلدمة
ويقصد جبودة اخلدمة " :جودة اخلدمات املقدمـة سـواء أكانـت املتوقعـة أم املدركـة ،أج الـظ يتوقعهـا الـزابئن أو الـظ يـدركوهنا يف
الواقع العملي ،وهي احملدد الرئيسي لر ا املستهلك أو عدم ر ال ،وتعت يف الوقت نفسه من األولـوممت الرئيسـية للمسسسـات
الظ تريد تعزيز مستوى النوعية يف خدماهتا “.
يشل هحا التعريف إىل ثالث نقاط رئيسية xxviهي:
 -1ترتيب مستوممت جودة املنتج اخلدمي إىل ثالث مراتب ،هي:
 جــودة اخلدمــة املتوقعــة ،وتعــرف علــل أهنــا " :ثــل توقعــات املســتهلك ملســتوى جــودة اخلدمــة املقدمــة ،وتعتمــد علــلاحتياجات املستهلك وخ اته وجتاربه السابقة وثقافته واتصاله ابآلخرين".
 جــودة اخلدمــة الفعليــة ،و ثــل يف املســتوى الفعلــي ألداء اخلدمــة ،فهــي اجلــودة الــظ يشــعر هبــا املســتهلك أثنــاء جتربــةحصوله الفعلي علل اخلدمة.
 جودة اخلدمة املدركة ،وهي اجلودة الظ يدركها املستهلك عند قيامه ابملقارنة بني اجلودة املتوقعة واجلودة املدركة.RESS Journal
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 -2تعت جودة اخلدمة املقدمة من أهم العوامل املسثرة علل درجة ر ا املستهلك.
 -3تعد جودة اخلدمة املقدمة مسشرا تنافسيا مهما تعتمد عليه املنظمات يف تدعيم مركزها التنافسي.

الدراسة امليدانية

نبذة اترخيية عن املنطقة احلرة مبصراتة وامليناء التابع هلا
أولً :تعريف ابملنطقة احلرة مبصراتة
املنطقــة احلــرة مبصـراتة هــي منطقــة جريرافيــة ــررة مــن كافــة القيــود الضـريبية واجلمركيــة والتجاريــة والنقدي ــة وغلهــا ،ابســتثناء مــا
يتعلــق منهــا ابلعقي ــدة واألمــن الــوطين والق ــومي والصــحة واايــة البيئ ــة .أتسســت سن ــة  2000عل ــل مســاحة 3 539هكت ــاراً،
شاملة ميناء مصراتة البحرج مع توسعات مستقبلية تصل إىل مساحة ( )20000هكتار مقسمة إىل موقعني :األول)539( :
هكتــاراً شــامال مينــاء مصـراتة البحــرج ،والثــام )3000( :هكتــار ،ويبعــد مســافة  8كلــم عــن املوقــع األول ،كمــا تعتـ املنــاطق
احلرة من املشاريع القتصادية الظ هلا عائد جتارج ومردود اقتصادج واجتماعي إجيايب ،يرتكز يف صلته علل منو متوس دخل
الفرد ،وحتسني احلياة املعيشية للمواط ن الظ هي اهلدف النهائي ألج نشاط اقتصادج داخل منظومة التنمية ،وهي تعت كريلهـا
من املشاريع القتصادية األخرى الظ تعود ابلنفع علل القتصاد الوطين ،كتخفيف القيـود اجلمركيـة علـل حركـة التجـارة ،وتقليـل
معوقــات انتقــال ر ود األمـوال ،وانتشــار بعــض الصناعــات الــظ تق ــوم علــل التصديــر إىل اخلــارج ،وتــوفل فــر العمــل للعمالــة
احمللية ،وزممدة حصـيلة الدولـ ة مـن النقـد األجنـيب ،وزممدة صـادرات الدولـة إىل اخلـارج ،وتعظـيم دور املـوانئ واملطـارات ،واسـتقدام
تكنولوجي ــا متط ــورة يف ك ــل ار ــالت ،وت ــدريب العمال ــة الوطني ــة عليه ــا ،ومنه ــا م ــا يتعل ــق ابلعائ ــد عل ــل املس ــتثمرين واملش ــروعات
كاسـتفادة ر ود األمـوال املسـتثمرة واملشـروعات مـن اإلعفـاءات اجلمركيـة والضـريبية ،والسـتفادة مـن البنيـة األساسـية الـظ تقـوم
الدولــة بتوفلهــا هلــحل املشــروعات يف املنــاطق احلــرة ،وتقليــل تكــاليف وأســعار املنتجــات ،وتســويق إنتــاج املشــروعات يف أس ـواا
الدول اراورةxxvii.

اثنياً :تعريف مبيناء املنطقة احلرة مبصراتة
عرف ميناء املنطقة البحرج منح أقدم العصور مرف ً من املرافئ الطبيعية الظ استخدمها الفينيقيون يف الساحل الريريب من ليبيا،
ابتداء من القرن العاشر قبل امليالد ملميزاته الطبيعية ،وقد لعب دورا فعال يف حركة التبادل التجارج منح القدم ،حيث أنشئ
عام 1978م وفقا خلطة مدروسة روعي فيها أحدث أساليب إنشاء املوانئ ،هبدف تقدمي أفضل اخلدمات البحرية مبا يساهم
بشكل كبل يف زممدة حركة التبادل التجارج ،وصنف أحداً من أفضل املوانئ بليبيا ،وأصب مقصدا لكثل من خطوط النقل
البحرية العاملية .وقد صدر قرار من الدولة عام 2006م بضم امليناء جبميع مراحله إىل املنطقة احلرة مبصراتةك لتتم إدارته من قبل
إدارة املنطقة احلرةxxviii .

الدراسة اإلحصائية لزمن وصول وخدمة السفن مبيناء املنطقة احلرة مبصراتة

الدراسة اإلحصائية لزمن وصول السفن مبيناء املنطقة احلرة مبصراتة
لكي ندرد هحل الظاهرة فإننا سنستخدم نظرية الحتمالت ملعرفة معدل تكرار وصول السفن خالل مدة معينة ،وللوصول
إىل هحل البياانت قمنا بدراسة إحصائية يومية تقدر بـ ـ ( )183يوما ،لسفن البضائع العامة.
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جدول رقم ( )1توزيع وصول سفن البضائع العامة
عدد سفن البضائع العامة القادمة يف
اليوم

التكرارات املشاهدة ابألممم

امو السفن

0

141

0

1

37

37

2

5

10

ارمو

183

47

اجلدول :من إعداد الباحث
شكل( )4يبني عملية تكرار سفن البضائع العامة
100%
80%
60%

التكرار

40%

توزيع السفن

20%
0%
2

1

3

املصدر :من إعداد الباحث بناء علل اجلدول السابق
من خالل اجلدول السابق نستطيع إجياد معدل وصول سفن البضائع العامة عن طريق الوس احلسايب ،ونرمز له ابلرمز
( ،)Λوالحج حيسب ابلعالقة التالية:

حيث إن = 0 :التكرارات املشاهدة ابألممم.
 =Xعدد السفن القادمة يف اليوم.
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وبعد حتصيل معدل الوصول للسفن ،نقوم بتحديد نو التوزيع الحتمايل لوصول السفن ،وذلك ابستخدام توزيع مربع
كاج للمقارنة بني التكرارات املشاهدة والتكرارات النظرية ،وابلستعانة بتوزيع بواسون الحج يعىن حبدوث الظواهر يف
فرتات زمنية ددة وزمن عشوائي متقطع ،وعليه نفر الفر يتني التاليتني:
•  H0يتبع وصول السفن توزيع بواسون

•  H1ل يتبع وصول السفن توزيع بواسون
ويع عن مربع كاج ابلعالقة التالية:

حيث إن = 0 :التكرارات املشاهدة.
= التكرارات املطلقة النظرية.
ونستخرج التكرارات املطلقة النظرية ابستخدام قانون بواسون و رب الناتج يف امو التكرارات املشاهدة:

ونع عنها ابلعالقة التالية:

وكانت النتائج حسب اجلدول التايل:

جدول رقم ( )2حساب امو الفروا الرتبيعية (توزيع مربع كاج  )K2لوصول سفن البضائع

عدد سفن
البضائع

إمجايل عدد
التكرارات املشاهدة
للسفن

العامة
القادمة يف
اليوم

ارمو

(FOBS)I

التكرارات
املطلقة النظرية
(FTH)I

)(FOBS(IFTH(I))2

X2

0

141

141.50

0.25

0.001766784

1

37

36.40

0.36

0.00989011

2

5

4.70

0.09

0.019148936

183

182.6

0.7

0.030805831

اجلدول :من إعداد الباحث
شكل( )5يبني التكرارات املشاهدة والنظرية
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البضائع العامة
150
100
50
0
2

1
التكرارات المطلقة

3

التكرارات المشاهدة

املصدر :من إعداد الباحث بناء علل اجلدول السابق
يتبني من املنحىن تقارب التكرارات النظرية املطلقة من التكرارات املشاهدة ،وهحا يدل علل أن وصول سفن البضائع العامة
قريب من توزيع بواسون ،وإلثبات ذلك ،نقارن بني قيمة كاج احملسوبة الظ حتصلنا عليها ،وبني قيمة كاج اجلدولية ،وللوصول
إىل ذلك سب أول درجة احلرية.
حساب درجة احلرية = V= C-M-1

حيث إن =C :عدد املتريلات (خالمم اجلدول العمودية من ( )0إىل (.))3
 =Mعدد معامل القانون
درجة احلرية 1 =1-1-3
قيمة مربع كاج احملسوبة = 0.031
قيمة مربع كاج اجلدولية = 3.84

0.05

يتبني أن قيمة مربع كاج اجلدولية =  ،3.84وهي أك من قيمة مربع كاج احملسوبة =  0.031عليه فإننا نقبل الفر ية

 ، H0وهي أن وصول سفن البضائع العامة ُيضع إىل توزيع بواسون مبعلمة  ، Λ=0.257وذلك عند مستوى املعنوية
.%5

الدراسة اإلحصائية لزمن خدمة السفن مبيناء املنطقة احلرة مبصراتة

من أجل معرفة متوس زمن اخلدمة للسفن قمنا مبتابعة يومية إلمجايل عدد السفن ،وهو ( )47سفينة خالل فرتة املشاهدة
( 183يوماً) ومت رصد زمن اخلدمة لكل سفينة علل حدة ،وملعرفة التوزيع الحتمايل الحج ضع له أزمنة أداء اخلدمة  ،فإننا
سنتبع اخلطوات الظ قمنا هبا سابقا ملعرفة زمن الوصول ،وحلصر زمن تقدمي اخلدمة للسفن قد اعتمدان بداية اخلدمة من بداية
صعود املرشد للسفينة ليقوم بعملية اإلرشاد إلدخال السفينة ،إىل حني انتهاء اخلدمة املقدمة للسفينة ،ومن مث صعود املرشد
إلخراج السفينة ونزوله منها بعد عبورها املمر املالحي.
من أجل حتديد طول الفئة ومركز الفئة وعدد الفئات نتبع طريقة STURGES
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ويتم التعبل عنها ابلعالقة التالية:
حيث إن:

= عدد الفئات

= عدد املشاهدات
وابلتعويض يف العالقة جند أن:

وإلجياد طول الفئة  Pنقوم بقسمة مدى العينة علل قيمة

عدد الفئات

دا سبق يتبني أنه لدينا  7فئات بطول  59ساعة للفئة الواحدة.
جدول رقم ( )3توزيع زمن خدمة سفن البضائع العامة لعدد (47سفينة)
زمن اخلدمة
ابلساعات

التكرارات املشاهدة عدد
السفن

69-10

14

128-69

13

187-128

9

246-187

7

305-246

2

364-305

1

423-364

1

ارمو

47

اجلدول :من إعداد الباحث وفقا ملعاينة أزمنة اخلدمة لسفن البضائع العامة
شكل( )6يبني تكرار خدمات سفن البضائع العامة
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خدمة سفن البضائع العامة
15

.10-69

10

69-128
128-187

5

187-246

0

246-305

التكرار

املصدر :من إعداد الباحث بناء علل اجلدول السابق
يتبني من املنحىن أن معظم أزمنة خدمة سفن البضائع العامة ترتاوح ما بني  10ساعات و 187ساعة ،وبنسبة بلريت %77
مقارنة مع ابقي الفرتات ،أج إن غالبية السفن املشاهدة يرتاوح زمن خدمتها من  10ساعات إىل  7.8ابألممم.
ودا سبق نستطيع إجياد معدل أو متوس زمن خدمة سفن البضائع العامة عن طريق الوس احلسايب ،ونرمز له ابلرمز ( )،
والحج حيسب ابلعالقة التالية:

حيث إن = :معدل زمن اخلدمة
= التكرارات املشاهدة للفئة .
= مركز الفئة  ،ويتم استخراجه عن طريق املعادلة:
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جدول رقم ( )4حساب معدل زمن خدمة سفن البضائع العامة
زمن اخلدمة ابلساعات
التكرارات املشاهدة (عدد السفن) (
الفئات

*

)

مركز الفئة ( )
69-10

39.5

14

553

128-69

98.5

13

1281

187-128

157.5

9

1418

246-187

216.5

7

1516

305-246

275.5

2

551

364-305

334.5

1

334.5

423-364

393.5

1

393.5

47

6046

ارمو

اجلدول :من إعداد الباحث
من خالل اجلدول جند أن:

إذن معدل خدمة سفن البضائع العامة =

ومنه جند معلمة التوزيع األسي ( )µوهي تساوج مقلوب معدل اخلدمة:

وبعد حتصيل معدل اخلدمة لسفن البضائع العامة  ،وحتصيل معلمة التوزيع األسي ( )µنقوم بتحديد نو التوزيع
الحتمايل هلحل اخلدمة ،وذلك حبساب توزيع مربع كاج للمقارنة بني التكرارات املشاهدة والتكرارات النظرية ابستخدام
التوزيع األسيك وعليه نفر الفر يتني التاليتني:
•  H0يتبع توزيع خدمة سفن البضائع العامة التوزيع األسي

•  H1ل يتبع توزيع خدمة سفن البضائع العامة التوزيع األسي
ونستخرج التكرارات املطلقة النظرية ابستخدام العالقة التالية:
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ومنه يتم استخراج الحتمال التايل:
وعليه نستخرج النتائج يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( )5حساب امو الفروا الرتبيعية (توزيع مربع كاج  )K2لزمن خدمة سفن البضائع العامة
التكرارا
ت
املشاهدة
عدد
السفن(

زمن اخلدمة ابلساعات
مركز الفئة

الفئات

()T

التكرارات
النظرية

50-10
90-50
13090

170130

210170

250210

290250

ارمو

35
53
71
89
107
125

))FOBS(I

املطلقة ()I

2

FTH

)F0
17

(FTH(I)-

14
13
9
7

2
1
1

X2

16.376

5.645223

0.344

10.335

7.097850

0.686

6.5235

6.132897

0.940

4.1173

8.309539

2.018

2.5987

0.358455

0.137

0

821
31
7

11

937
81

717
574
293

73
72
12
17
94

1.6401

0.409847

0.249

1.0352

0.001240

0.001

94
22

845

47
اجلدول :من إعداد الباحث
شكل( )7يبني التكرارات املشاهدة والنظرية خلدمة سفن البضائع العامة
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سفن البضائع العامة
20
15
التكرارات املشاهدة

10

التكرارات املطلقة

5
0
1

2

3

4

5

6

7

املصدر :من إعداد الباحث بناء علل اجلدول السابق
يتبني من املنحىن تقارب التكرارات النظرية املطلقة من التكرارات املشاهدة ،وهحا يدل علل أن أزمنة اخلدمة لسفن البضائع
العامة قريبة من التوزيع األسي ،وإلثبات ذلك ،نقارن بني قيمة كاج احملسوبة الظ حتصلنا عليها ،وبني قيمة كاج اجلدولية،
وللوصول إىل ذلك سب أول درجة احلرية.

حساب درجة احلرية = V= C-M-1

حيث إن = C:عدد املتريلات (خالمم اجلدول العمودية).
 =Mعدد معامل القانون
درجة احلرية 5 =1-1-7
قيمة مربع كاج احملسوبة = 4.38
قيمة مربع كاج اجلدولية = 11.07

0.05

يتبني أن قيمة مربع كاج اجلدولية =  ،11.07وهي أك من قيمة مربع كاج احملسوبة =  4.38عليه ،فإننا نقبل

الفر ية  ، H0وهي أن توزيع خدمة سفن البضائع العامة ُيضع إىل التوزيع األسي مبعلمة  ، Λ=0.0078وذلك عند
مستوى املعنوية .%5

حتديد النماذج للسفن وحساب التكاليف وتقييم البدائل

حتديد مناذج صفوف االنتظار للسفن
بعد استكمال الدراسة اإلحصائية لزمن وصول السفن مليناء املنطقة احلرة مبصراتة والدراسة اإلحصائية لزمن اخلدمة ،واستخراج

معدل الوصول ( ،)Λومعدل اخلدمة ( )µللسفن ،أنيت علل ابقي خصائص النموذج ،فإن عدد السفن يعت غل معروف
وغل متنالٍ ،وقدرة النظام غل دودة ،ومن تقدمي اخلدمة هو (القادم أول يتلقل اخلدمة أول) ،ابلتايل يكون النموذج كما يلي:

(∞)M/M/3 (:) FCFS/∞/
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نقوم بتحليل النموذج ابلستعانة ب انمج WINDOWS QUANTITATIVE )WINQSB((xxix

 )SYSTEM FOR BUSINESSحلساب مقاييس األداء ،وحملاكاة نظام صف النتظار وابقي املسشرات
األخرى.
نبحة عن برانمج (( )WINQSBقائمة املساعدة (  )HELP MENUمن برانمج () )WINQSB

يعرف برانمج ( ) WINQSBأبنه :النظام الكمي لألعمال ،ويقوم إبعطاء احلل والتحليل للعديد من األساليب الرمم ية
يف حبوث العمليات عن طريق املتريلات املدخلة ،مبا فيها مناذج صفوف النتظار وغلها .ويتمثل احلل يف اكاة النمحجة
للحصول علل قياسات ومسشرات أداء نظام الطابور ،وذلك من أجل التوصل لتحليل النظام.
مقاييس األداء
نقوم بتشرييل ال انمج ،وخنتار األيقونة )( )QUEUING ANALYSISحتليل قائمة النتظار) من قائمة أوامر

ال انمج ،ومن أعلل ال انمج علل جهة اليسار خنتار األمر (( )FILEملف) ،وخنتار) NEW) PROBLEM

(إدخال مشكلة جديدة) ،سيقوم ال انمج إبظهار انفحة املواصفات مث ندخل عنوان املشكلة يف خانة ( PROBLEM

 ،)TITLEوندخل الوحدة الزمنية لوصف نظام الصف يف خانة ( ،)TIME UNITوهنا خنتارها ابليوم ،مث ننقر
فوا تنسيق اإلدخال التايل :نظام  M/Mالبسي ( ،)SIMPLE M/M SYSTEMمث نقوم ابلنقر علل

األمر( )OKكما هو مو

ابلشكل التايل:
لوحة رقم ( )1تبني واجهة املستخدم يف برانمج ()WINQSB

املصدر :من إعداد الباحث عن طريق برانمج ()WINQSB
بعدها يقوم ال انمج بفت انفحة جديدة ندخل فيها معلمات قائمة النتظار يف عمود "اإلدخال" كما مت التوصل هلا يف اجلانب
التحليلي ،وهي أن وقت الوصول يتبع توزيع بواسون مبعدل وصول ( ،)Λوأوقات اخلدمة خا عة للتوزيع األسي مبعدل (،)Μ
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ونقوم بتوحيد وحدة الزمن بني زمن الوصول وزمن اخلدمة ،وذلك بضرب زمن اخلدمة يف ( 24ساعة) للتوصل إىل زمن معدل
اخلدمة ابليوم كما هو مو ابلشكل التايل:
لوحة رقم ( )2تبني معلمات قائمة النتظار

املصدر :من إعداد الباحث عن طريق برانمج ()WINQSB
ومن خالل األمر ( ،)SOLVE AND ANALYSISمث (،)SIMULATE THE SYSTEM
نقوم إبجراء اكاة ملدة يوم من خالل اخلانة ( ،)SIMULATION TIMEكما هو مو
لوحة رقم ( )3تبني احملاكاة ملدة يوم

املصدر :من إعداد الباحث عن طريق برانمج ()WINQSB
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مث نقوم ابلنقر علل األمر( )OKفيتم حساب املسشرات كما هو مو ابلشكل التايل:
لوحة رقم ( )4تبني حساب مسشرات األداء لسفن البضائع العامة

املصدر :من إعداد الباحث عن طريق برانمج ()WINQSB
من الوقت
 ،أج إن نسبة
جند أن نسبة احتمال أن يكـ ــون النظـ ـ ـ ـ ـ ــام مشريـ ـ ــولً هو:
تكون فيه أرصفة سفن البضائع العامة مشريولة ابخلدمة ،واحتمال أن يكـ ــون النظام غل مشريـ ـ ــول -وهو الوقت الحج يكون
 ،واحتمال عدد السفن املوجودة يف النظام هو:

فيه امليناء من غل خدمة -هو:

 ،وهو يشمل عدد السفن يف منطقة املخطاف الظ تنتظر تلقي اخلدمة وعدد السفن يف األرصفة،
وعليه فإن احتمال عدد السفن املوجودة يف الصف هو :

 ،وهو عدد السفن يف منطقة املخطاف

الظ تنتظر تلقي اخلدمة ،ومتوس وقت النتظار املتوقع يف النظام هو:

 ،أج إن الوقت الحج تبقل

=،
فيه سفينة البضائع العامة يف امليناء من وصوهلا إىل منطقة املخطاف إىل حني مريادرهتا بعد تلقي اخلدمة هو:
 5أممم و 23ساعة و 27دقيقة وهو يعت وقتاً طويالً مقارنة بباقي السفن ،وعليه ،فإن متوس وقت النتظار املتوقع يف
يوم ،وهو الزمن الحج تقضيه السفينة يف تلقي اخلدمة علل الرصيف ،وإذا ما افرت نا
الصف هو:
تقليل عدد األرصفة إىل رصيفني ،فإن النتيجة تكون كما يلي:
لوحة رقم ( )5تبني افرتا تقليل عدد األرصفة إىل رصيفني
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املصدر :من إعداد الباحث عن طريق برانمج ()WINQSB
وإذا ما افرت نا زممدة عدد األرصفة إىل ستة أرصفة ،فإن النتيجة تكون كما يلي:
لوحة رقم ( )6تبني افرتا زممدة عدد األرصفة إىل ستة أرصفة

املصدر :من إعداد الباحث عن طريق برانمج ()WINQSB
وتكون املقارنة بني نتائج عدد األرصفة يف خدمة سفن البضائع العامة عن طريق اجلدول التايل:
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جدول رقم ( )6يو
مقاييس األداء

املقارنة بني عدد األرصفة يف خدمة سفن البضائع العامة
عدد األرصفة

الرمز

2

3

6

68.64

45.76

22.88

18.59

24.32

25.33

2.596

1.536

1.373

1.223

0.163

0.000

5.976

5.345

0.635

0.003

احتمال أن يكـ ــون النظـ ـ ـ ـ ـ ــام مشريـ ـ ــولً

P

احتمال أن يكـ ــون النظام غل مشري ـ ــول

P0

احتمال عدد السفن املوجودة يف النظام

LS

احتمال عدد السفن املوجودة يف الصف

LQ

متوس وقت النتظار املتوقع يف
النظام(ابألممم)

W

10.10

متوس وقت النتظار املتوقع يف
الصف(ابألممم)

W

4.759

S

Q

%
%
1
3
2
8

%
%
1
2
9
1

%
%
8
9
4

اجلدول :من إعداد الباحث بناء علل خمرجات برانمج ()WINQSB
تفسري النتائج
من خالل اجلدول السابق رقم ( )27.3نالحظ أنه كلما اخنفض عدد أرصفة البضائع العامة من  3إىل  ،2زادت نسبة
احتمال انشريال األرصفة ابخلدمة من ( )45.76%إىل ( ،)68.64%وكلما زاد عدد األرصفة إىل  6أرصفة ،اخنفضت

هحل النسبة إىل ( ،) 22.88%أج إن الزدحام ينخفض بزممدة عدد األرصفة ،ومنه نستنتج أن وقت انتظار السفينة يقل
بزممدة عدد األرصفة ،ونالحظ من خالل اجلدول أنه كلما اخنفض عدد األرصفة ،اخنفضت نسبة الوقت الحج يكون فيه امليناء
من غل خدمة من ( )24.32%إىل ( ،)18.59%وإذا زاد عدد األرصفة ،زادت هحل النسبة لتصل إىل (،)25.33%
وهحا يعين أن فرتات الراحة تنخفض ابخنفا هحل النسبة ،ونالحظ يف حال اخنفا عدد األرصفة ازدممد احتمال عدد
السفن املوجودة يف النظام من ( 1.5361سفينة) إىل ( 2.5961سفينة) ،ويف حال ازدممد عدد األرصفة ،فإن العدد

ينخفض إىل ( 1.3738سفينة) ،ونالحظ يف حال اخنفا

عدد األرصفة أن متوس وقت النتظار يف النظام يزداد من

( 5.9769يوم) إىل ( 10.102يوم) ،ويف حال ازدممد عدد األرصفة ،فإن متوس وقت النتظار يقل إىل (5.3454
يوم).
دا سبق نستنتج أن إ افة رصيف خر خلدمة البضائع العامة سيسدج إىل تقليل الزدحام ،وابلتايل سيسدج ذلك إىل تقليل
زمن النتظار ،ومن مث تتحسن ابقي مسشرات األداء ،وهحا يقودان إىل حتسن جودة اخلدمات الظ تر ي متلقي اخلدمة.
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حساب التكاليف التشغيلية ألرصفة السفن
إن ما توصلنا إليه ع حتليل النتائج السابقة للدراسة ،والنتائج الظ توصلنا إليها من خالل الدراسة -والظ من بينها أنه كلما
زاد عدد األرصفة فإن زمن النتظار ينخفض-هو إمكانية الوصول إىل حتسني جودة اخلدمات عن طريق تقليل زمن النتظار،
ولكن يف الوقت ذاته ل ميكننا الوصول إىل اقرتاح النموذج األمثل إل بعد دراسة التكلفة املالية الكلية إب افة عدد من
األرصفة ،وهحا ما ستناوله يف هحل اجلزئية.

أوال :حساب تكاليف اخلدمة
للتوصل إىل حساب التكاليف الكلية ،يتطلب ذلك أول دراسة التكاليف املرتبطة بتقدمي اخلدمة ،وهنا نعين هبا التكاليف الظ
يتكبدها ميناء املنطقة احلرة مبصراتة لتشرييل األرصفة خلدمة السفن ،وقد مت دراستها والتوصل إىل قائمة من التكاليف ميكن
الستعانة هبا لتكملة معادلة حساب التكاليف يف نظرية صفوف النتظار.
اثنيا :حساب تكاليف االنتظار
وما يتطلب دراسته اثنيا هي تكاليف النتظار ،وهي التكاليف الناجتة عن الت خر عن خدمة السفن ،وبعد مقابلة مسسولني
ابإلدارة املالية وإدارة امليناء واإلدارة القانونية ،والطال علل التشريعات ذات العالقة ابمليناء قيد الدراسة ،تبني أن هحل التكلفة
ل يتم حتميلها إذا كان الت خر عن خدمة السفن بسبب امليناء ،ولعدم وجود ما يفيد حتمل هحل القيمة فعليّاً علل إدارة امليناء،
وكحلك عدم وجود ما يفيد قانونيا حتمل هحل القيمة ،فإننا سنكتفي مبا مت دراسته من التكاليف التشرييلية خلدمة أرصفة السفن
كما يلي:
التكاليف التشرييلية اليومية لرصيف سفن البضائع العامة
جدول رقم ( )7يبني التكاليف التشرييلية اليومية لرصيف سفن البضائع العامة
التكاليف التشرييلية اليومية لرصيف سفن البضائع العامة
البيان

رم

القيمة

1

م .املرتبات والعالوات

6,103.296

2

م.الفرا اإلنتاجية

3,122.413

3

م .وقود قواطر

25.879

4

م .زيوت قواطر

8.752

5

م .استهالك قواطر

519.460

6

م .استهالك الروافع الشوكية

588.693

7

م .استهالك الروافع ال جية

1,448.556

8

م .استهالك األرصفة

104.808

9

م .الت مني

342.639

10

م .املصروفات األخرى

1,211.012
13,475.508

اإلمجايل

اجلدول :من إعداد الباحث بناء علل دراسة التكاليف
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من خالل اجلدول السابق رقم ( ) 35.3يتبني أن إمجايل التكاليف التشرييلية لرصيف سفن البضائع العامة هو:

 13,475.508د.ل يف اليوم الواحد ،وملعرفة تكلفة تشرييل أكثر من رصيف نقوم بضرب إمجايل التكلفة يف عدد األرصفة.
جدول رقم ( )8يو

البدائل املقرتحة لتشرييل رصيف سفن البضائع العامة
2

3

4

5

6

النظام Pاحتمال أن يكـ ــون
مشريول

68.6
4%

45.7

34.3

27.4

22.8

احتمال أن يكـ ــون النظام غل

18.5

24.3

25.1

25.3

25.3

عدد األرصفة

P0مشريول

9%

6%
3%

2%
8%

6%
1%

8%
3%

احتمال عدد السفن املوجودة
يف الصف LQ

1.22
33

0.16

0.01

0.00

0.00

متوس وقت النتظار املتوقع

4.75

0.63

0.06

0.02

0.00

15.2

1.52

0.50

0.08

يف الصف(ابألممم) WQ

98

114.

متوس وقت النتظار املتوقع

235

يف الصف(ابلساعة) WQ

2

تكلفة اخلدمة CS

32
51

424

66
35
4

54
09
16

35
4

26,9

40,4

53,9

67,3

80,8

16

24

32

40

48

51.0

26.5

02.0

77.5

اجلدول :من إعداد الباحث
نظام العمل احلايل :منوذج ثالثة أرصفة.
املقرتح األول :منوذج رصيفني.
املقرتح الثام :منوذج أربعة ومخسة وستة أرصفة.
* مالحظة :ل ميكن اقرتاح منوذج أقل من رصيفني يف نظام تشرييل أرصفة سفن البضائع العامةك ألن النظام سيكون غل
مستقر ،ألن تصب أك من أو تساوج

09

 ،فتكون

 ،وابلتايل مع مرور الوقت فإن صف النتظار مييل إىل ما

لهناية  ،وابلتايل ل ميكن حتديد مسشرات األداء.
شكل( )8يو البدائل املقرتحة لتشرييل رصيف سفن البضائع العامة
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وقت النتظار

تكلفة اخلدمة
80.000,000

114,2352

67.377,540
53.902,032
40.426,524
26.951,016
0,5016

0,084

6

5

60.000,000
40.000,000
20.000,000

15,2424

1,524

-

4

28

3

120
100
80
60
40
20
0

2

عدد األرصفة
املصدر :من إعداد الباحث بناء علل اجلدول السابق

تقييم البدائل
يتبني من خالل اجلدول السابق رقم (- )36.3عند مقارنة البدائل املقرتحة -يتبني ما للقرار من أمهية يف الختيار بني
البدائل ،ولحا فإن الوصول إىل القرار املناسب لختيار أحد البدائل املقرتحة ،يتطلب من متخحج القرار اعتماد اخلطة
السرتاتيجية املناسبة للوصول إىل األه داف املرجوة ،وذلك عن طريق اختيار املعيار املناسب ،ففي حال العتماد علل معيار
التكلفة فإن املقرتح األول -وهو العمل بنموذج رصيفني -هو الو ع املناسب الحج حيقق أدىن التكاليف يف نظام خدمة سفن

البضائع العامة ،بقيمة  26,951.016د.ل يوميا ،ويف حال العتماد علل معيار مستوى اخلدمة -وهو التقليل من زمن
النتظار -فإن املقرتح الثام -وهو العمل بنموذج أربعة أو مخسة أو ستة أرصفة -هو الحج حيقق مستوى جودة أفضل ،ففي
منوذج أربعة أرصفة متوس وقت انتظار سفن احلاوممت املتوقع يف الصف WQهو ساعة ومخسون دقيقة تقريبا  ،1:50وإذا

أخحان ب عني العتبار احتمال عدد السفن املوجودة يف الصف فإن منوذج نظام العمل احلايل هو عدد  0.1632سفينة ،أج
إنه أقل من سفينة ،وهحا يعين يف الواقع عدم وجود سفينة يف النتظار لتلقي اخلدمة ،وإذا نظران إىل قيمة  ،P0وهي احتمال

أن يكون النظام غل مشريول ،فإننا جند أن أقل نسبة هي يف املقرتح األول -وهو العمل بنموذج رصيفني -بنسبة 18.59%
من الوقت ،وهي تعين احتمالية أن يكون النظام بدون سفن هبحل النسبة ،وهي تعت نسبة مرتفعة نسبيا ،وابلتايل فإن انشريال
األرصفة يكون بنسبة  68.64%من الوقت لتشرييل أرصفة سفن البضائع العامة.

النتائج
 .1مت التوصل إىل أنه ميكن تقدمي مقرتح لنماذج تسهم يف الرفع من مستوى اخلدمات داخل امليناء ،وكحلك تقدمي مقرتح
لنماذج حتقق أدىن التكاليف.
 .2مت التوصل إىل أن زمن وصول السفن يتبع التوزيع الحتمايل بواسون ،وزمن خدمة السفن يتبع التوزيع األسي.

التوصيات
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 توصي الدراسة ببث الوعي لدى املوظفني عن طريق الوسائل املختلفة أبمهية العناية ببحوث العملياتك ملا هلا من نتائج.1
. والقيام بتدريب العناصر البشرية للرفع من مستوى األداء،ملموسة يف اجلانب العملي
 فإن الدراسة توصي، ونظرية صفوف النتظار بصفة خاصة، نظرا ألمهية استخدام األساليب الكمية بصفة عامة.2
.ابلستفادة منها يف ترشيد القرارات
، فإن الدراسة توصي ابلهتمام ابلتكاليف وإثباهتا يف السجالت اخلاصة هبا، من خالل النتائج الظ مت التوصل إليها.3
.وحتميلها علل مركز التكلفة حسب نوعية هحل التكلفة
:اهلوامش
. اجلزائر، مستريامن،)16( ) العدد09( ارلد، الة السرتاتيجية والتنمية، مناذج صفوف النتظار لتحسني اخلدمة،2019 ، عبد القادر، اباب، خلة، ريرييi
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