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طارق عبدالمحسن الدويسان
<< مؤسس ومدير عام شركة رواد العالمية لالستشارات والتدريب
تــرول جامـعـة الكـويت << أستـاذ ســابق في كليـة الهنـدسـة والبـ

عرضنا يف ثالث مقاالت منشـــورة يف جملة الصناعي عشـــرة مبـــاديء النتظار الزبون، 
يحتـــاج أن يسرتشـــد بها كل مـــن يتصدر ملهمة تصميم أو حتســـني مكان وأســـلوب 
انتظـــار الزبائـــن والعمالء. بعد نشـــر املقالـــة الثالثـــة، جائتني إفادة كرميـــة من الزميل 
الدكتور أحمد اشـــكناين، االســـتاذ يف جامعة الكويت، حول املبدأ السابع )مبدأ "تصميم 

فيها: يقول  االنتظـــار"(،  طابور 
"وقـــت االنتظـــار يف عـــدة طوابري ُتغذي عـــدة موظفني هـــو أطول من وقـــت االنتظار 

يف طابـــور واحـــد جتميعي ُيغذي عـــدة موظفني".

تصميم طابور االنتظار
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يرتكـــز مبدأ "تصميم طابـــور االنتظار" 
على ركيزتني؛ األوىل هي أن متوســـط 
وقـــت انتظـــار العمـــالء يف الطابـــور 
أقـــل   )Pooled Structure( الواحـــد

من انتظارهـــم يف طوابـــري متعددة 
)Parallel Structure(، والثانيـــة هي 
أن اســـتخدام تصميم الطابور الواحد 
إمكانية  لعـــدم  وذلك  العدالـــة  يحقق 

تقـــدمي عميل جاء الحقـــً على عميل 
آخر جاء قبلـــه؛ وبذلك يتم احملافظة 
علـــى مبدأ "أولويـــة اخلدمة ملن جاء 

.)First In First Served( أواًل" 

إشـــكناين  أحمد  الدكتور  واستشـــهد 
مبقالتـــني حديثتـــني لـــه منشـــورتني 
يف دوريات علمية ُمعتربة وبرســـالته 
للدكتوراة من جامعة بردو العريقة يف 
الهندســـة الصناعية، وأتت مالحظاته 

يلي: كما 

• بخـــالف اآلالت، يتأثـــر البشـــر بحالـــة 
بتغيـــري  وذلـــك  العمـــل  منظومـــة 
ُمعـــدل انتاجيتهـــم بحســـب حجـــم 
العمـــل املطلـــوب منهـــم، وعليـــه 
مـــن املمكن أن يكـــون أداء تصميم 
مـــن  أفضـــل  امُلتعـــددة  الطوابـــري 
أحـــد  وُيبـــني  الواحـــد.  الطابـــور  أداء 
حديثً  املنشـــور  العلميـــة  األبحـــاث 
وخدمـــة  انتظـــار  متوســـطّي  أن 
املراجعني لقســـم الطوارئ الطبية 
امُلصمـــم بعـــدة طوابـــري هـــو أقل 
واخلدمة  االنتظـــار  متوســـطي  من 

يف الطابـــور األحادي بنســـبتي %9 
و17%، على التـــوايل. ويعزي الباحثون 
هـــذه النتيجـــة إىل ارتفاع احســـاس 
األطبـــاء مُبراجعيهـــم وحـــرص إدارة 
امُلستشـــفى علـــى توفـــري املوارد 
هذا  يبـــني  طبيـــب.  لـــكل  اخلاصـــة 
املثال أن العامل اإلنســـاين – ارتفاع 
احســـاس األطباء مُبراجعيهم – قد 
أدى إىل نتيجـــة معاكســـة ملا ذهب 
إليه مبدأ "تصميم طابـــور االنتظار". 
فالعامل احلاسم، يف رأينا، الذي قد 
مييز الطوابري املتعددة عن الطابور 
املتبادلـــة  العالقـــة  هـــو  الواحـــد، 
مـــن احلـــب واالحـــرتام بـــني الطبيب 
واملريض، هذه العالقة التي أبطلت 
االنتظـــار"  طابـــور  "تصميـــم  مبـــدأ 
وحّيدت أي أثر سلبي ُيمكن أن ينشأ 
جـــراء ُمخالفة مبـــدأ "أولوية اخلدمة 

ملن جـــاء أواًل".

• أظهـــرت جتربة خمربيـــة موجهة أن 
أداء الطوابري امُلتعـــددة أفضل من 
أداء الطابـــور الواحد يف حـــال كانت 
الرؤية ُمتاحة مُلقدم اخلدمة لطابور 
االنتظار، كأن يكـــون لديه اخلربة يف 
موائمة عدد املنتظرين يف طابوره 
مع الطوابري االخرى. هـــذا ُرمبا ُيعزى 
أن  عليـــه  أن  املوظـــف  شـــعور  إىل 
يضاعـــف )أو ُيقلل( مـــن ُجهده بناًء 
على عـــدد املنتظرين. يف امُلقابل، 
جند أن تبني تصميم الطابور الواحد 
ُيمكن أن يؤدي إىل ظاهرة "التســـكع 
 ،)Social Loafing( االجتماعـــي" 
مبعنـــى أن يبطـــئ املوظـــف مـــن 
انتاجيته من أجل نقل ضغط العمل 

لزمالءه.

الطوابري املتعددةالطابور الواحد



الصناعي |  30   

ال
مق

اشـــكناين  أحمـــد  الدكتـــور  بحـــث   •
يف رســـالة الدكتـــوراة أثـــر ظاهـــرة 
الســـلبي  االجتماعـــي"  "التســـكع 
على زيـــادة حجم العمـــل يف مركز 
 )Call Centre( االتصـــاالت  تلقـــي 
املصمم بأســـلوب الطابـــور الواحد، 
بل ذهـــب إىل أبعـــد من ذلـــك لُيبني 
فيما  العاملـــني  اســـتجابة  اختـــالف 
بينهـــم لضغـــط العمـــل، فمنهـــم 
من يرفع مـــن انتاجيته أو يخفضها 
مع تغري حجم العمـــل، ومنهم من 
ُيحافـــظ على انتاجيتـــه بغض النظر 
عـــن مســـتوى حجـــم العمـــل. كما 
كشـــف بحثـــه أن الدافـــع الداخلـــي 
)intrinsic motivation( املرتبـــط 
مبدى استمتاع املوظف بعمله هو 
الذي يحكم طبيعة اســـتجابته لزيادة 
حجم العمل. اخلالصة العامة لبحث 
الدكتور أحمد اشكناين هو أن تصميم 
منظومة االنتظـــار يجب أن تأخذ يف 
االعتبـــار عوامل النظام مثل تصميم 
الطابور وحجـــم العمل، وتفاعل تلك 
العوامـــل مـــع العوامـــل النفســـية 

للفـــرد مثل الدافعيـــة واإلنهاك.

ختامًا
هناك نقطة أخـــرية أثرتها مع الدكتور 
أحمد، وهي أن أي تصميم ُيخالف مبدأ 
"تصميم طابور االنتظـــار" ال ُبد من أن 
ُيخالـــف مبـــدأ "أولويـــة اخلدمـــة ملن 
جـــاء أواًل"؛ مـــا يفتح الباب واســـعً إىل 
تذمـــر امُلراجعني. ويف بيئة مثل دولة 
الكويت، حيث تستشري فيها ظاهرة 
الواســـطة، ُيعترب ُمخالفة ذلك املبدأ 
من األمور التي ُتثري حساســـية عالية 
عند النـــاس. وهنا اقرتح الدكتور أحمد 
اشـــكناين، إجراء بحث يتم فيه دراســـة 
تقليل  بني   )tradeoff( امُلقايضة أثر 
وقـــت االنتظار ومبـــدأ "أولوية اخلدمة 
ملن جـــاء أواًل" على رضـــا امُلراجعني 

يف النظـــم ذات الطوابري املتعددة.

إشـــكناين  أحمـــد  الدكتـــور  أشـــكر 
التـــي  القيمـــة،  ُمالحظاتـــه  علـــى 
أكـــدت علـــى أهمية مفهـــوم النظام 
تصميـــم  يف   )system concept(
وحتســـني األداء، فالنظـــام هـــو عبارة 
عـــن جمموعة مـــن املكونـــات، منها 
املادية ومنها اإلنسانية، التي تتفاعل 

فيمـــا بينهـــا بهـــدف حتقيـــق غايـــة 
ُمعينـــة. ويف نظـــم خدمـــة العمـــالء 
وامُلراجعني التي تتسم باالنتظار، ال ُبد 
من النظر إىل طبيعة اخلدمة )طبية أو 
تعليمية أو حكوميـــة ...( وقناة تقدمي 
اخلدمـــة )إلكرتونية أم صالـــة(، وبدائل 
التصميم )الطابور الواحـــد أو الطوابري 
اخلدمة  ُمقدمي  وطبيعة  املتعددة(، 
العوامل. مـــن  وغريها  ونفســـياتهم، 


