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  :خدمات درمانی ایران مراکز ي اثربخش ادارههاي پشتیانی از تصمیم به مثابه ابزاري براي  سیستم
  بینی تقاضاي بخش اورژانس زمانی در پیش هاي کاربرد سري

 
  11ننمحمدرضا مهرگامحمدرضا مهرگادکتر دکتر 

  دانشگاه تهراندانشکده مدیریت  دانشیار .1
  یریت دانشگاه تهراندانشکده مد - تقاطع چمران و آل احمد  -پل گیشا  -تهران 

  141556311: کد پستی
mehregan@ut.ac.ir 

  

  22محمدرضا اخوان انوريمحمدرضا اخوان انوري
  تهران دانشگاه مدیریت دانشکده عملیات، در تحقیق مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوي. 2

  نشگاه تهراندانشکده مدیریت دا - تقاطع چمران و آل احمد  -پل گیشا  -تهران 
  141556311: کد پستی

mrakhavan@ut.ac.ir  
  

  33نادر سیدکاللینادر سیدکاللی
  ات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانتحقیق در عملی مدیریت دانشجوي کارشناسی ارشدي مهندسی صنایع و  آموخته دانش. 3

  انشکده مدیریت دانشگاه تهراند - تقاطع چمران و آل احمد  -پل گیشا  -تهران 
  141556311: کد پستی

nader_kalali@ut.ac.ir 
  

  چکیده
ته پرداخ هاي زمانی هاي سري میزان تقاضا در بخش اورژانس بیمارستان کودکان مفید با استفاده از تکنیکبه بررسی پژوهش حاضر، 

بینی تقاضاي بخش اورژانس  ي پیش هایی که در زمینه ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع، تکنیک ،ي پژوهش هبه منظور حل مسأل. است
بینی  هاي زمانی را مورد استفاده قرار داده و تقاضاي پیش هاي سري ؛ محققان تکنیکفتبررسی قرار گراند مورد  تاکنون به کار رفته

ي  گانه هاي سه ها با استفاده از شاخص بندي تکنیک اند؛ در نهایت رتبه مقایسه نمودهشده توسط هرکدام از آنها را با تقاضاي واقعی 
MAD ،MAPD  وMSE بینی تقاضا در بخش اورژانس بیمارستان کودکان مفید،  براي پیشکه  نشان داد پژوهشنتایج  .به دست آمد

متحرك موزون، هموارسازي نمایی تعدیل شده و  هاي نایو، رگرسیون خطی، هموارسازي نمایی ساده، میانگین به ترتیب تکنیک
بینی  هاي زمانی از قابلیت پیش هاي سري نتایج تحقیق گویاي آنند که تکنیک .میانگین متحرك ساده از دقت باالتري برخوردارند

ي متبوعشان از شود که در مدیریت واحدها هاي اورژانس پیشنهاد می ي تحقیق برخوردارند لذا به مدیران بخش باالیی در مسئله
  .برداري و استفاده کنند بینی به طور خاص بهره هاي پیش هاي تحقیق در عملیات به طور عام و تکنیک تکنیک
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هاي پشتیبانی از  سیستم”و “ سالمت ي انفورماتیک اداره” “)ED( بخش اورژانس” و “یهاي زمان سري”، “بینی تقاضا پیش” :ها کلید واژه
  .“تصمیم

  مقدمه. 1
، )e-Health(هاي سالمت الکترونیک  ترین حوزه مهم یکی از

 .است) Healthcare Informatics(انفورماتیک سالمت 
اي است که امکانات علوم  انفورماتیک سالمت دانشی میان رشته

گیرد  هاي درمانی را به خدمت می اطالعات، کامپیوتر و مراقبت
بهینه اخذ، برداري براي درمان را به شکل  تا اطالعات قابل بهره

تجزیه و تحلیل این اطالعات . ذخیره، بازیابی و استفاده کند
تواند در سه سطح فردي، بخشی و سازمانی به تقویت نظام  می

هاي پشتیبانی از  در سطح فردي، سیستم. سالمت بیانجامد
تصمیم پزشکان و پرستاران را در فرآیند درمان بیمار یاري 

ها  سازمانی، این سیستمخواهند داد و در دو سطح بخشی و 
ها و مراکز خدمات  امکان اداره اثربخش و کارآي بیمارستان

خوشبختانه در چند سال اخیر  . درمانی را فراهم خواهند آورد
اي از خطاهاي  این بینش حاصل شده است که طیف گسترده

پزشکی تنها با تقویت مدیریت بیمارستانی و در سطح 
هاي  ر پی این التفات، حوزهد. استراتژیک قابل حل و فصلند

اند که از جمله  جدیدي در دانش سالمت الکترونیک تقویت شده
 Health Administration(ها انفورماتیک اداره سالمت آن

Informatics (قابل ذکر است.  
هاي  کارگیري سیستم ت عبارت است از بهانفورماتیک اداره سالم

ها  ور بیمارستان هگیري در راستاي مدیریت بهر پشتیبانی تصمیم
ها،  هاي اصلی این سیستم یکی از ماژول. و مراکز خدمات درمانی

بینی است که در سطح عملیاتی ابزاري است براي  ماژول پیش
شامل پزشکان، (ریزي فهرست نیروي انسانی مورد نیاز  برنامه

تواند به منظور  و در سطح استراتژیک نیز می) پرستاران و غیره
هاي مالی  ریزي میمات مدیران ارشد و برنامهپشتیبانی از تص

هاي مختلف  در میان بخش]. 21[ مورد استفاده قرار گیرد

بیمارستانی، ضروري است تا ابزارهاي انفورماتیک سالمت در 
در . بخش اورژانس با پشتکار بیشتري به کار گرفته شوند
ها به  گزارش انستیتوي پزشکی، توصیه شده است که بیمارستان

ي خدمات خود به  ر افزایش کارایی و تسهیل در ارائهمنظو
هاي تحقیق در عملیات  بیماران، از فناوري اطالعات و تکنیک

بینی تقاضا از  افزاري پیش هاي نرم ماژول]. 3[کمک بگیرند 
بینی تقاضا در  توانند جهت پیش جمله ابزارهایی هستند که می

ت مدیران آن بخش اورژانس بیمارستان ها و پشتیبانی تصمیما
از نرم افزارهاي تحقیق  POM/QM. ها مورد استفاده قرار گیرند

اي در  هاي اخیر از کاربرد گسترده در عملیاتی است که در سال
در مقاله . پشتیبانی از تصمیمات مدیران برخوردار شده است

حاضر به کمک این نرم افزار، تقاضاي بخش اورژانس بیمارستان 
هاي مختلف،  من استفاده از تکنیککودکان مفید تهران، ض

ترین تکنیک قابل  بینی شده است و در پایان مناسب پیش
میزان ورود بیماران به بخش اورژانس  بینی پیشاستفاده براي 

و  گیري تصمیممعرفی شده است تا بتواند به تقویت توان 
هاي مدیران بیمارستان مذکور و نظام مدیریت  ریزي برنامه

  .جامدسالمت کشور بیان
براي ارائه  هاي متنوع اي از بخش از مجموعهمتشکل بیمارستان 

از انسجام  باید ءروابط بین این اجزا .به بیماران است خدمت
الزم برخوردار باشد تا این نهاد بتواند به نحو احسن به ایفاي 

ي که نقص در هریک از اجزا چراوظایف خود بپردازد 
خدمت به  ي ر روند ارائهبه ایجاد مشکل د آن ي دهنده تشکیل

هاي  اورژانس و بخش سوانح یا فوریت .]1[ انجامد بیمار می
جانبه  امدادرسانی و درمان سریع و همه ي پزشکی که وظیفه

کلیه بیماران اورژانس، مصدومین حوادث و سوانح را به عهده 
 .]2[ استهاي عمومی  بیمارستان ی از ارکان ضروريدارد یک
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بیماران از بیمارستان به بخش  ي بهنخستین تجر معموالً
شود و  مربوط می) ED( )Emergency Department( اورژانس

به درمان و  کنندگان به این بخش مراجعهبه علت آن که 
مراقبت فوري و خاص نیازمند هستند، الزم است در بخش 

شود تا با رفع آن آنان درك  ي مسأله ها ابتدا مشکل و فوریت
  .]52[ دکراد رضایت ها ایجبتوان در آن

از % 28 که تقریباًبه آن معتقدند نظر) 1999( تفت و هاستتلر 
هاي  در بخش بعدي ي در مرحله مراجعین به بخش اورژانس

به باید شوند به بخش اورژانس  گوناگون بیمارستان بستري می
اهمیت  .]48[ بیمارستان نگریستو نبض عنوان منبع حیات 

ز آن حتی با عنوان قلب بیمارستان اورژانس تا بدانجاست که ا
جایگاه اورژانس در بیمارستان و نظام  ]53[ یاد شده است

 کیفیت و مؤثر بهداشتی درمانی به دلیل لزوم انجام سریع، با
 جایگاهی حساس و استثنائی استفرآیندهاي متعدد و پیچیده، 

ترین،  ترین، متنوع این بخش به دلیل پذیرایی از پرحجم .]54[
اي  ترین گروه بیماران از اهمیت ویژه رترین و حساسگرفتا

  .]55[ برخوردار است
هاي دفتر حسابداري عمومی، کالج آمریکایی پزشکان  گزارش

که سیستم مراقبت  ندمؤید آن اورژانس و انستیتوي پزشکی
ي آمریکا گرفتار ازدحام و تأخیر در  ایاالت متحده اورژانس
 نده به بخش اورژانس استکن رسانی به بیماران مراجعه خدمت

که صنعت  آشکار است شدگونه که اشاره  همان .]3و  2، 1[
 انها و جان آن خدمات درمانی به دلیل سروکار داشتن با انسان

 2003تا  1993در آمریکا، از سال  .باشد حائز اهمیت فراوان می
افزایش % 26 ها بیمارستان ، مراجعات به بخش اورژانسمیالدي

هاي اورژانس  این در حالی است که تعداد بخش یافته است و
مشکل عدم در حال حاضر  .]4[ افزایش داشته است% 9تنها 

رسانی بیش از  خدمتتناسب میان عرضه و تقاضا منجر به 
به  ها هاي اورژانس بیمارستان ظرفیت واقعیِ بسیاري از بخش

میالدي  2002تحقیقی که در سال . ]5[ شده است مراجعین
گویاي آن صورت گرفت  آمریکا هاي من بیمارستانتوسط انج

هاي اورژانس بر این باورند که یا  دوسوم بخش که تقریباً است
تحقیقی که . ]7[ کنند به اندازه یا بیشتر از ظرفیتشان کار می

 که استاین نتیجه  گویايتوسط فارستر و دیگران انجام شد 
یشتر شود، ب% 90از  هاي بیمارستان تختزمانی که نرخ اشغال 

داري ااورژانس با افزایش معنبخش  انمدت زمان انتظار بیمار
طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و  .]8[ همراه خواهد بود

، نتایج 1384در سال  جمهوري اسالمی ایران آموزش پزشکی
هاي  هاي تابع دانشگاه هاي اورژانس بیمارستان ارزیابی بخش

که بیشترین مشکالت علوم پزشکی کشور حاکی از این است 
هاي اورژانس به ترتیب اولویت مربوط به زمان انتظار  بخش

هاي پزشکی و فضاي  طوالنی بیماران، عدم تعیین اولویت فوریت
  .]3[ فیزیکی نامناسب بخش اورژانس است

توان حدس زد که افزایش تعداد بیماران  با این اوصاف می 
هاي الزم  سازي متقاضی دریافت خدمات اورژانس اگر با ظرفیت

ي بیمارستانی همراه نشود منجر به افزایش  و مدیریت شایسته
که در صنعت  طول صف بیماران و زمان انتظار آنان خواهد شد

از . بسیار خطرناك و قابل تأمل است اي مسألهخدمات درمانی 
نیازمند  کننده به بخش اورژانس عموماً آنجا که بیماران مراجعه
تواند عواقب  هستند چنین تأخیري میدریافت خدمات فوري 

به . ها به همراه داشته باشداگواري براي سالمتی و حتی جان آنن
ي  یندهبیان دیگر، افزایش تقاضا در کنار کمیابی فزا

ي منابع کارابخش اورژانس، اهمیت تخصیص  رسانی در خدمت
در گزارش انستیتوي پزشکی، توصیه شده . سازد را دوچندان می

یی و تسهیل در کارابه منظور افزایش ها  مارستاناست که بی
از فناوري اطالعات و ي خدمات خود به بیماران،  ارائه

 )Operations Research (OR)( هاي تحقیق در عملیات تکنیک
هاي  روش ،ها تکنیکي این  از جمله. ]3[ کمک بگیرند
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توانند به  که می است) Demand Forecasting(بینی تقاضا  پیش
بینی تقاضا در بخش اورژانس  مد جهت پیشکاران ابزاري عنوا

دانشی  ،بینیبینی  پیشپیش .مورد استفاده قرار گیرندخدمات درمانی 
اي است که به منظور پشتیبانی  رشته کاربردي و چند

هاي اقتصادي، صنعتی و  سازي در بسیاري از حوزه تصمیم
مندي ابزار بسیار سود بینی پیش .]8[ رود ریزي به کار می برنامه

بندي  هاي مدیریت بیمارستانی شامل زمان در بسیاري از حوزه
  .است تأمین نیروي انسانیها و  ها، مدیریت تختخواب جراحی

 ادبیات تحقیق. 2
ها نقشی اساسی در  ها و اورژانس بیمارستان مراکز فوریت

گونه که  همان. کنند ها ایفا می تضمین سالمت جان انسان
 ،به بیمارستان بیماران ي ین مراجعهتر گفتیم بیشترین و جدي

چگونگی ارائه خدمت در این بخش  لذااست  اورژانسبه بخش 
خدمات در کل  ي دهنده وضعیت عمومی ارائه تواند نشان می

دلیل تغییرات  امروزه از یک سو به. بیمارستان باشد
افزایش میانگین سنی و مسائلی نظیر جوامع،  شناختی جمعیت

هاي مزمن و از سوي دیگر به  يوع بیمارامید به زندگی، شی
افزایش میزان آگاهی جوامع در ارتباط با حفظ و ارتقاي  سبب

ازدحام و عدم ارائه خدمات درمانی مناسب و  مسألهسالمتی، با 
هاي درمانی و به خصوص  در نتیجه نارضایتی بیماران در بخش

، اورژانسهدف اصلی  .]50 و 49، 47[ روبرو هستیم اورژانس
هاي پزشکی است پس توقف  خدمات و فوریت ي رائها

ت به سایر بیماران خدم ي امکان ارائه اورژانسدر مدت  طوالنی
هاي پزشکی را کاهش داده و موجبات  نیازمند به فوریت

 خواهد شدنارضایتی بیماران و افزایش تلفات ناشی از حوادث 
ي  شرایط بخش اورژانس با بقیهقابل توجه است که  .]51[
در . هاي بیمارستانی از برخی جهات متفاوت است خشب

ي پیش وقت  هاي دیگر، بیماران از چند روز یا چند هفته بخش
ریزي شده  گیرند؛ اما بیماران اورژانس کامالً غیر برنامه قبلی می

کنند و به این ترتیب ورود آنها  به بخش اورژانس مراجعه می
عوامل بسیاري بر  .براي مجریان بخش اورژانس غیرمنتظره است

 .کیفیت و کمیت ورود بیماران به بخش اورژانس تأثیرگذارند
 شناختی جمعیت- الگوهاي بیماري، وقت روز و تأثیرات اجتماعی

  ].22[ي عوامل قابل ذکرند  از جمله
و اثربخش بیمارستانی، کارا با این اوصاف به منظور مدیریت 

از اهمیتی  اورژانسبینی درست تعداد مراجعان به بخش  پیش
 بینی پیش اساسی برخوردار است چرا که از اطالعات حاصل از

 ي بیماران به بخش اورژانس یک بیمارستان ورود روزانه تعداد
نتایج  .در دو سطح خرد و کالن استفاده کرد توان می

ریزي  برنامه ها در سطح خرد ابزاري است براي بینی پیش
 جهتنیز می تواند ن نیاز و در سطح کال فهرست کارکنان مورد

  .]21[ مورد استفاده قرار گیردریزي استراتژیک و مالی  برنامه
تقاضا در  بینی پیشي  مقاالت منتشر شده در حوزهبررسی 

از  اي ي گسترده ، کاربرد مجموعهها بیمارستان بخش اورژانس
جمله  از؛ دهد را نشان میبینی تقاضا  پیشهاي مختلف  روش

سازي، تئوري  ک متغیري، شبیهتی هاي زمان مدلسازي سري
هاي یادگیري  و روش ]24و  23[ هاي مارکفی ، مدل]25[ صف

 به عنوان مثال .]15و  14، 13، 12، 11، 10، 9[ ماشین
- پیشامدسازي احتمالی  از شبیه ]26[ دیگران باگوست و

 چمپیون و دیگران. اند گرفته بهرهتقاضا  بینی پیشبراي  گسسته
 ]28[ ، رایس و مندلساده فصلیر نمو هموامدل ] 27[

هاي زمانی  هاي سري روش ]29[ و پریراس ARIMAهاي  مدل
بینی تقاضاي بخش اورژانس  در راستاي پیشتک متغیري را 

با این اوصاف، تنوع و  .اند مورد استفاده قرار دادهها  بیمارستان
بخش امور مرتبط با  بینی پیشهایی که به منظور  روشتعدد 

 ژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته سط پتو اورژانس
 .چشمگیر و قابل توجه است ست،ا
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توان  می ،بینی پیشي دانش  مد در حوزهکارآهاي  روشاز جمله 
معتقدند جملگی بسیاري از محققان . نام بردهاي زمانی  سرياز 

هاي   مدل به عنوان مثال(هاي زمانی  هاي سري که روش
 هاي بخشرفتار  بینی پیشسودمند در  ابزارهایی) رگرسیونخود

توان وضعیت  می هاي زمانی سريبه کمک . ندهستها  اورژانس
 بسیاري از متغیرها از جمله نرخ و حجم ورود بیماران و مدت

 .]20و  19، 18، 17، 16[ کرد بینی پیش زمان انتظار بیماران را
سطح میان : استکامالً واضح و روشن ها  فرض این مدل پیش

ي نزدیک با سطح کنونی  در آینده بخش اورژانسلیت یک فعا
نشان  مزبور مطالعات. وجود دارد همبستگی کاملفعالیتش 

هاي زمانی، تناسب  هاي سري دهند که در مجموع، روش می
آماري بهتري نسبت به بیشتر رویکردهاي سنتی مانند 

مرور  .دارند هاي تاریخی رگرسیون خطی چندگانه یا میانگین
ي ها سريدهد که تجزیه و تحلیل  نشان می ت موضوعادبیا

ي خدمات درمانی و به خصوص   ات در حوزهزمانی نیز به کرّ
به . جریان بیماران مورد استفاده قرار گرفته استبراي آنالیز 
 ARIMA ،VARMA )Vector هاي مدل ]30[ لین عنوان مثال

Autoregressive Moving Average(هاي نمو هموار ، و مدل 
ي خدمات درمانی مورد  در حوزه بینی پیشهلت وینترز را براي 

هاي  از مدل ]31[جونز و دیگران  .ه استاستفاده قرار داد
ARIMA  هاي  ي تخت وضعیت اشغال روزانه بینی پیشبراي

نیز از  ]32[ دیگران چانوف و. ندها کمک گرفت بیمارستان
خدمات ها با  میزان تماس بینی پیشبراي  ARIMAهاي  مدل

  .ندا هاستفاده کردها  بیمارستاناورژانس بخش پزشکی 
ی به منظور روشي مهمی که در هنگام کاربرد هر  نکته
ي  مسألهدر نظر داشت،  باید بخش اورژانسبینی تقاضا در  پیش

 تعدادترین بیان، اختالف میان  در ساده. بینی است خطاي پیش
استفاده، مقدار بینی شده توسط مدل مورد  پیش تعدادواقعی و 

معیار آزمودن یک روش . دهد بینی نشان می خطا را در پیش

هاي قابل  ي این خطاهاست و از میان مدل بینی اندازه پیش
بینی تقاضا، مدلی بهترین تناسب با واقعیت را  استفاده در پیش

  ].21[خواهد داشت که میزان خطا در آن در حداقل باشد 
به بخش اورژانس  رایط بحرانیبه دلیل ش ی کهبیمار یا مصدوم

براي برقراري مجدد تعادل و سازگاري به کمک کند،  مراجعه می
سایرین به خصوص افراد تیم درمانی نیازمند است و چنانچه 
بیمار نیازهاي خود را ارضا شده احساس کند و از خدمات ارائه 

 تر حاصل خواهد شد و شده رضایت داشته باشد بهبودي سریع
ناتمام و عقیم  اش یمار به جامعه وظایف اجتماعیبا بازگشت ب
آگاهی  ي جلب رضایت بیمار در حقیقت نشانه .]4[ نخواهد ماند

کارکنان شاغل در سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی از 
اهمیت پاسخگویی به نیازهاي انسان است؛ بیمار خوشنود و 

زار سپاسگکادر درمانی  توسطهاي ارائه شده  راضی از مراقبت
چنانچه بیمار از خدمات . ها اعتماد خواهد کردبه آنو  خواهد بود

بهداشتی درمانی ارائه شده احساس رضایت کند احتماال میل 
بیشتري به ارائه خدمت متقابل در نقش شغلی و اجتماعی خود 
خواهد یافت چرا که هنگام بیماري و نیازمندي از کمک کافی 

اشت، درمان و آموزش وزارت بهد .]5[ برخوردار شده است
پزشکی به عنوان متولی بهداشت و درمان، تدابیر خاصی در 

رسیدگی به بیماران اورژانس  ي مسألهجهت سامان بخشیدن به 
. گیرند برمیاین اقدامات گستره وسیعی را در. اتخاذ نموده است

هاي پزشکی، افزایش امکانات، تجهیزات و  گسترش مراکز فوریت
ها از  نیز تجهیز بخش اورژانس بیمارستان وسایل امدادرسانی و

عوارض ناشی از  هایی است که در جهت کاهش جمله فعالیت
گیري از ابزارهاي تحقیق  بهره. ]57[ استحوادث صورت گرفته 

هایی است که  از جمله دیگر روش بینی پیشدر عملیات و دانش 
 اًها و متعاقب EDتواند به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در  می

 ي مسأله با این اوصاف، .افزایش رضایت مشتریان بیانجامد
از میان  :بندي کرد توان به این شکل صورت تحقیق را می
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ها در عین سادگی  تکنیککدام یک از  بینی پیشهاي  تکنیک
 اورژانسدر بخش  ،تقاضا بینی پیشخطاي کمتري در 

  دارد؟ها به همراه  بیمارستان
تقاضا در بخش میزان تحقیق،  ي مسألهبه منظور بررسی  

هاي ریاضی  به کمک مدل کودکان مفیداورژانس بیمارستان 
میانگین متحرك، میانگین متحرك موزون، هموارسازي  ،نایو

 رگرسیون خطی و نمایی ساده، هموارسازي نمایی تعدیل شده
مورد تجزیه و تحلیل قرار  دقتنتایج از حیث . انجام گرفته است

هاي مورد آزمون بهترین مدلی که در  یان مدلتا از م اند گرفته
در بخش اورژانس قابل استفاده است، تقاضا  بینی پیشجهت 

  .شناسایی شود
  متدولوژي تحقیق. 3

هدف از پژوهش حاضر، معرفی ماژول پیش بینی نرم افزار 
POM/QM  به عنوان ابزاري براي پشتیبانی تصمیمات مدیران

رین تکنیک مبتنی بر بخش سالمت ایران و شناسایی بهت
بینی تقاضاي بخش اورژانس  هاي زمانی جهت پیش سري

پژوهش حاضر از نوع . باشد بیمارستان کودکان مفید می

تحقیقات توصیفی پیمایشی است و از چند گام تشکیل شده 
قرار گرفته و  بررسیگام اول، ادبیات موضوع مورد  در :است

تقاضا در  ینیب پیشکه تاکنون براي  ییها تکنیکمجموعه 
شناسایی اند  گرفته شدهها به کار  بخش اورژانس بیمارستان

هاي شناسایی  تکنیک یانمحققان از مدر گام دوم، . اند شده
اند مورد  هایی که قصد داشته تکنیکشده در گام پیشین، 

ام سوم اقدام به در گ. اند انتخاب کردهرا ارزیابی قرار دهند 
اي بخش اورژانس بیمارستان واقعی تقاضگردآوري اطالعات 

ها مورد تجزیه و  در گام چهارم داده .کودکان مفید شده است
مربوط  هاي اند؛ به این معنا که بر مبناي داده تحلیل قرار گرفته

به میزان تقاضاي واقعی بخش اورژانس بیمارستان کودکان 
هاي انتخابی،  تکنیکبا به کارگیري ، 1387سال مفید در 

مورد  1388در فروردین ماه سال  رژانستقاضاي بخش او
در گام پنجم نتایج حاصل از . قرار گرفته است بینی پیش

از نظر میزان خطا مورد مقایسه  ي مختلفها تکنیککارگیري  به
و  اند شدهمقایسه  دقتها از نظر  تکنیکیی کارااند و  قرار گرفته
  .اند بندي شده رتبهها  تکنیکدر نهایت 

  
  
  

  
  چارچوب اجرایی پژوهش .1ي  شکل شماره

 ها گردآوري داده .4
به بررسی و تجزیه و تحلیل آماري تعداد  پژوهشدر این 

درمانی و مرکز پزشکی آموزشی  اورژانسبخش مراجعان به 
در  .پرداخته شده است 1388و  1387ر سال دکودکان مفید 

جدول زیر تعداد کل مراجعین به بخش اورژانس مرکز در سال 
  :ده استآم 1387

1387آمار کل مراجعین به بخش اورژانس سال  .1ي  جدول شماره

هاي  انتخاب تکنیک
بینی توسط  پیش

 محققان

گردآوري 
هاي واقعی  داده

)تقاضاي واقعی(  

تجزیه و تحلیل 
 ها داده

بررسی نتایج و 
ها  بندي تکنیک رتبه

 از نظر دقت

بررسی ادبیات 
 موضوع
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کل مراجعین 
س 

ش اورژان
بخ

 درمانگاه

4098
  

نفر
 

3513
 

نفر
 

3736
 

نفر
 

11347
 

نفر
 

2550
 

نفر
 

2686
 

نفر
 

2539
 

نفر
 

7775
 

نفر
 

2688
 

نفر
 

3254
 

نفر
 

4307
 

نفر
 

10249
 

نفر
 

4168
 

نفر
 

3269
 

نفر
 

3742
 

نفر
 

11179
 

نفر
 

40550
 

نفر
 

دوره
 

ي زمانی
 

فروردین 
1387

 

اردیبهشت 
1387

 

خرداد 
1387

 

سه ماهه اول سال 
1387

 

تیر 
1387

 

مرداد 
1387

 

شهریور 
1387

 

سه ماهه دوم سال 
1387

 

مهر 
1387

 

آبان 
1387

 

آذر 
1387

 

سه ماهه سوم سال 
1387

 

دي 
1387

 

بهمن 
1387

 

اسفند 
1387

 

سه ماهه چهارم سال 
1387

 

 جمع کل

. پی برد یتوان به روند خاص آمار می در نگاهی گذرا به این
هاي  ي ویژگی دهدهن ها از روند خاصی که نشان یعنی داده

  از این رو در ادامه، . کنند است، حکایت میصنعت مورد بررسی 
در . نمودارهاي مربوط به این سري زمانی ارائه خواهد شد

 ها نمایش داده شده ، روند سالیانه براي داده1ي  نمودار شماره
  :است

 1387ها براي سال  ي داده روند سالیانه .1ي  نمودار شماره
  
 ها تجزیه و تحلیل داده .5

. است بینی پیشهاي زمانی  کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل سري
ها در طول زمان  بدیهی است چنانچه وابستگی خاصی بین داده
بتوان روند آید تا  وجود داشته باشد، فرصت مناسبی پیش می

یکی از وظایف اصلی . کرد بینی پیشاي را  پدیده ي آینده

سازمان  ي ذاري براي آیندهگیري و سیاستگ مدیران، تصمیم
 بینی پیشهاي زمانی و  پس تجزیه و تحلیل سري خویش است،

گیري مدیران  بی براي تصمیمتواند ابزار بسیار مناس ها می پدیده
که  بینی پیشمختلف هاي  تکنیکدر ذیل به بررسی  .]6[ باشد

  .خواهیم پرداخت ،اند حاضر مورد استفاده قرار گرفته ي در مقاله
  نایو تکنیک. 1.5

تواند به سادگی، استفاده از  بینی سري زمانی می یک پیش
ي آینده  بینی تقاضاي دوره ي جاري براي پیش تقاضاي دوره

انگارانه نیز  بینی ساده بینی گاهی اوقات پیش این نوع پیش. باشد
هاي زمانی  براي دوره تکنیکبر اساس این . ]7[ شود می نامیده

نفر  3742شود که  بینی می پیش 1388فروردین ماه سال 
 نمودار. وجود داشته باشداورژانس کننده به مرکز  مراجعه
 تکنیکبینی شده توسط  ي مقدار پیش به مقایسه 2 ي شماره

  .خواهد پرداختتقاضا و مقدار واقعی نایو 
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  1387تکنیک نایو براي سال  .2ي  هنمودار شمار
 

  میانگین متحرك ساده تکنیک .2.5
ي  میانگین متحرك ساده از چند مقدار تقاضا در گذشته تکنیک

 تکنیکاین . کند بینی استفاده می شنزدیک براي انجام پی
فقط از  ،بینی ی که براي پیشتکنیکافزایش یا کاهش تصادفی 

. کند اده یا هموار میکند را کاهش د یک دوره استفاده می
بینی تقاضایی مفید است که  میانگین متحرك ساده براي پیش

مثل روند و یا  گیرگونه رفتار، تقاضاي چشم با ثبات است و هیچ
ي  براي دوره لذا. ]7[ دهد را از خود نشان نمیالگوهاي فصلی 

، تکنیکین ابا توجه به  1388زمانی فروردین ماه سال 
 اورژانسکننده به مرکز  نفر مراجعه 3727 شود که بینی می پیش

بینی شده  مقدار پیش، 3ي  شمارهنمودار در . وجود داشته باشد
  .اند مقایسه شدهو مقدار واقعی  تکنیکتوسط این 

  
  1387براي سال ساده  میانگین متحرك تکنیک .3ي  شمارهنمودار 

  

  میانگین متحرك موزون تکنیک .3.5
ند جهت منعکس ساختن بهتر توا میانگین متحرك می تکنیک

در میانگین متحرك . ها، مورد تعدیل قرار گیرد نوسانات داده
. ]7[ شود ها وزن اختصاص داده می دهموزون، به جدیدترین دا

اوزان خاصی بنا بر تجربه  ،هاي خاص به دوره تکنیکدر این 
ها به  توجه داشته باشید که وزن]. 58[شود  اختصاص داده می

و  3/0 براي دوره ماقبل آخر ،5/0ین دوره برابر ترتیب از آخر
. در نظر گرفته شده است 2/0 براي دو دوره ماقبل از آخر

گونه که در ادبیات تحقیق اشاره شد، این اوزان ذهنی  همان
لذا براي فروردین ماه  .برابر یک شود بایدها  بوده و جمع آن

شود که  بینی می ، پیشالذکر فوق تکنیکبا توجه به  1388سال 
در  .وجود داشته باشداورژانس کننده به مرکز  نفر مراجعه 3686

و  تکنیکبینی شده توسط این  ، مقدار پیش4ي  نمودار شماره
  .اند مقدار واقعی مقایسه شده

  1387براي سال  میانگین متحرك موزون تکنیک .4ي  شماره نمودار
  

  هموارسازي نمایی تکنیک .4.5
گیري است که به  میانگین تکنیکک نیز ی هموارسازي نماییهموارسازي نمایی

 ،بینی پیش بنابراین، دهد؛ خیر وزن بیشتري میهاي ا داده
. واکنش شدیدتري نسبت به تغییرات اخیر تقاضا خواهد داشت

ها از یک تغییر مانند یک الگوي  اگر تغییرات اخیر در نتایج داده
 تکنیکجاي نوسانات تصادفی صرف پیروي کند، این  فصلی به 

هموارسازي نمایی به چند دلیل یکی  .]58و  7[ د استسودمن
. بینی است هاي پیش تکنیکترین  ترین و مورد استفاده از رایج
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فقط میزان . به کمترین میزان اطالعات نیاز دارد تکنیکاین 
ي جاري و  ي جاري، تقاضاي واقعی دوره ي دوره بینی شده پیش

مورد نیاز ي، یک عامل وزن داده شده به نام عامل هموارساز
براي مدیریت بسیار  تکنیک درك منطق ریاضی این. است

بینی، شامل  افزاري پیش هاي نرم تمام بسته. آسان است
تر از همه،  مهم. باشند هایی براي هموارسازي نمایی می ماژول
ها  هایش دارد و سال شواهد معتبري از موفقیت تکنیکاین 

گرفته است و آنها آن هاي بسیاري قرار  ي شرکت مورد استفاده
لذا . ]7[ شناسند  بینی می دقیق پیش تکنیکان یک را به عنو

، تکنیکین ابا توجه به  1388براي فروردین ماه سال 
وجود کننده به مرکز  نفر مراجعه 3665شود که  بینی می پیش

بینی شده توسط  ، مقدار پیش5ي  در نمودار شماره. داشته باشد
  .اند ی مقایسه شدهو مقدار واقع تکنیکاین 

براي سال  میانگین هموارسازي نمایی تکنیک .5ي  شمارهنمودار 
1387 

 مقدار آنست که آلفا مقداري ذهنی االزم به توضیح است که 
تعیین و خبرگان صنعت،  گیرندگان بر مبناي نظرات تصمیم

بینی در  مقادیر مختلف آلفا بیانگر اهمیت پیش. شود می
 0که بین (هرچه این مقدار . باشد رتر میهاي گذشته و دو دوره

تر شود گویاي این موضوع است که  به صفر نزدیک) باشد می 1و 
ري برخوردار است؛ و هرچه تهاي ابتدایی ما از اهمیت بیش داده

هاي  حیت داده، مؤید ارجش داشته باشداین مقدار به یک گرای

 و 1(در بازه   ممکن مقادیر ي همهپس از بررسی  .استاخیر 
  .]7[ در نظر گرفته شده است 5/0 مقدار آن )0

  تعدیل شده هموارسازي نمایی تکنیک. 5.5
نمو هموار (شده  بینی هموارسازي نمایی تعدیل پیش

شامل همان هموارسازي نمایی همراه با یک عامل ) شده تعدیل
بینی  عامل روند به همان ترتیب پیش. ]7[ باشد تعدیلی روند می
شود و در عمل یک مدل  ی محاسبه میهموارسازي نمای

، تکنیکنرخ آلفا و بتا براي این . بینی براي روندها است پیش
 1388لذا براي فروردین ماه سال  درنظر گرفته شده است؛ 5/0

نفر  3993شود که  بینی می ، پیشتکنیکین ابا توجه به 
، 6ي  در نمودار شماره. وجود داشته باشدکننده به مرکز  مراجعه

و مقدار واقعی مقایسه  تکنیکبینی شده توسط این  ار پیشمقد
  .اند شده

  
براي  شده میانگین هموارسازي نمایی تعدیل تکنیک .6 ي شماره نمودار

  1387سال 
  

  رگرسیون خطی تکنیک. 6.5
بینی است که در آن  ی براي پیشتکنیکرگرسیون خطی 

رفتار تقاضا  ریاضی بین تقاضا و دیگر عوامل موجدي  رابطه
را  روشنکه تقاضا روندي  به هر حال، هنگامی. گردد برقرار می

دهد، یک خط رگرسیون حداقل  در طول زمان نشان می
 کار رود بینی تقاضا به تواند براي پیش مییا خط روند مجذورات، 

با توجه به  1388براي فروردین ماه سال  رو از این. ]58و  7[
کننده به  نفر مراجعه 3551ود که ش بینی می ، پیشتکنیکین ا
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بینی  ، مقدار پیش7ي  در نمودار شماره. وجود داشته باشدمرکز 
  .اند و مقدار واقعی مقایسه شده تکنیکشده توسط این 

  
  تکنیک رگرسیون خطی براي سال  .7ي  نمودار شماره

1387  
  گیري و نتیجه بحث .6

به  1387مقدار واقعی تقاضا در طول سال  3ي  شماره جدولدر 
هاي مختلف  تکنیکشده توسط  بینی پیشهمراه مقادیر 

  :ارائه شده است بینی پیش
هاي  هاي مختلف سري ي مقادیر تکنیک مقایسه .3ي  جدول شماره

 زمانی
هاي  هاي مختلف سري تکنیکبینی شده با  مقادیر پیش    

  زمانی
ی 

زمان
ره 

دو
)

  )ماه

ن 
مارا

د بی
عدا

ت
)

عی
 واق

اي
اض

تق
(  

ایو
ن

  

ین
انگ

می
 

رك
تح

م
 3 

هه
ما

ون  
موز

ك 
حر

 مت
ین

انگ
می

  

زي
رسا

موا
ه

 
ی 

مای
ن

)5/0  =
(  

زي
رسا

موا
ه

 
یل

عد
ی ت

مای
ن

 
  شده

طی
ن خ

سیو
رگر

  

  3234  -  -  -  -  -  4098  فروردین
  3261 4098 4098 -  -  4098 3513 اردیبهشت

  3287  3660 3806  -  -  3513 3736 خرداد
 3314  3571 3771 3742 3783 3736 2550 تیر

 3340  2679 3161 3099 3267 2550 2686 مرداد
  3366  2302 2924 2856 2991 2686 2539 شهریور

 3393  2100 2732 2586 2592 2539 2688 مهر
 3419  2220 2710 2643 2638 2688 3254 آبان

 3446  2822 2982 2942 2827 3254 4307 آذر
  3472 4021 3645 3668 3417 4307 4168 دي

 3498 4588 3907 4027 3910 4168 3269 بهمن
  3525 4092 3588 3747 3915 3269 3742 اسفند
  3551 3993 3665 3686 3727 3742 -  1388فروردین 

شود  برداشت می نتایج حاصله و دیداري نمودارها ي مشاهدهاز 
اما  ،تقاضا است بینی پیشدر  تکنیکبهترین  نایو تکنیککه 

. یات اثبات کردمحک ریاض ااي را ب الزم است که چنین فرضیه
 هاي مختلف مقایسه تکنیکش میان در این بخ بدین منظور

ها از نظر میزان خطا با یکدیگر  تکنیکصورت گرفته است و 
براي بررسی یک مدل الزم به توضیح است که  .اند مقایسه شده

هاي مختلف  ن مدلمیاو یا انتخاب بهترین مدل از  بینی پیش
داریم که به کمک آن بتوان براي سري زمانی به شاخصی نیاز 

را اتخاذ  بینی پیشتصمیم الزم در خصوص قبول یا رد مدل 
به مقدار ) ( به طور کلی، هرچه مقدار واقعی سري. کرد

تر باشد، بر صحت بیشتر مدل  نزدیک) ( شده آن بینی پیش
خطاي بنابراین یک مدل با بررسی میزان . داللت دارد بینی پیش
در این راستا سه  .]6[ قابل ارزیابی است) -( بینی پیش

میانگین : شاخص جهت ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است
، )MAD (Mean Absolute Deviation(( قدرمطلق انحرافات

و  )MSE( Mean Square Errors(( میانگین مجذور خطاها
 MAPE (Mean Absolute(( خطاهامیانگین قدرمطلق درصد 

Percentage Errors.(  نحوه محاسبه مقادیر این خطاها به قرار
  :زیر است

  

  

  
بینی  د، پیشنکمتر باش MAPEو  MSEو  MADهرچه مقدار  

و  MAD ،MSEي مقادیر  براي محاسبه]. 7[تر است  دقیق
MAPE افزار  از نرمPOM/QM for Windows  استفاده شده

 .قابل مشاهده است 4ي  روجی آن در جدول شمارهاست که خ
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مورد بررسی در  هاي تکنیکبه بررسی خطاهاي  ذیل،جدول 
توان با بررسی خطاهاي  رو می از این. پردازد این مقاله می

ی که کمترین خطا را تکنیکهاي گوناگون، به انتخاب  تکنیک
  .اقدام نمود ،دارد

هاي  بینی از منظر شاخص هاي پیش مقایسه تکنیک .4ي  جدول شماره
MAD ،MSE  وMAPE 
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5
  

11/
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9
  

73/
58

4
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54

1
  

78/
62

2
  

97/
55
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MSE  
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61
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39
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45
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77

  

1/
63

17
44

  

8/
37
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06

  

MAPE  16%  

21%  

18%  

17%  

19%  

17%  

هاي  تکنیکاز میان  که گویاي آنست 4 ي شماره نتایج جدول
تقاضاي بخش اورژانس بیمارستان  بینی پیشمورد استفاده براي 

. است نایو تکنیکترین میزان خطا مربوط به  کم، کودکان مفید
را بخود  09/505مقدار  نایو تکنیک MADنظر شاخص م از

 ، کمترهاي دیگر تکنیک MADمقدار  ازگرفته است که 
را  8/379706مقدار  نایو تکنیکMSE  از نظر شاخص. باشد می

 ها تکنیکاز نظر دقت در مقایسه با سایر به دست داده است که 
در نهایت مقدار . است خود اختصاص دادهه رتبه دوم را ب

MAPE ها  از سایر تکنیکاست که  %16برابر با  نایو تکنیک
نایو در دو شاخص  تکنیکبا توجه به آن که . مقدار کمتري دارد

سنجش خطا امتیاز بهتري کسب نموده است به عنوان 
ي زمانی براي تقاضاي ها سري بینی پیش تکنیکترین  مناسب

از نظر دقت  نایو تکنیکپس از . شود بخش اورژانس معرفی می
رسازي نمایی واهمي ها تکنیکمتعلق به دوم  ي ، رتبهبینی پیش
در شاخص  تکنیکاین دو . و رگرسیون خطی است ساده

MAPE ؛ از نظر امتیاز مشابهی دارندMSE رگرسیون  تکنیک

 MADتري است و از نظر شاخص  در وضعیت مناسب خطی
با توجه به این . هموارسازي نمایی ساده است تکنیکبرتري با 

براي خطاها  MAD نسبت به شاخص MSEکه شاخص 
مورد بررسی  ي مسألهتري قائل است و در  بزرگ ي جریمه

ایجاد خطر براي جان یک انسان  ي کوچکترین خطا به منزله
. یابد اهمیت بیشتري می مسألهدر این  MSEشاخص  لذااست 

 تکنیکدر رتبه دوم و  رگرسیون خطی تکنیکبا این وصف 
 تکنیک. گیرند می تبه سوم قراردر ر هموارسازي نمایی ساده

 MAPEو  MAD ،MSEمیانگین متحرك در هر سه شاخص 
میانگین متحرك  تکنیکتري نسبت به دو  وضعیت مناسب

 ي ساده و هموارسازي نمایی تعدیل شده دارد؛ با این وصف رتبه
مربوط به تکنیک میانگین  بینی پیشچهارم از نظر دقت 
و تکنیک در نهایت در مقایسه میان د. متحرك موزون است

میانگین متحرك ساده و هموارسازي نمایی تعدیل شده 
هموارسازي نمایی تعدیل شده در  تکنیکشود که  مشاهده می
 تکنیکتري از  وضعیت مناسب MAPEو  MADدو شاخص 

 تکنیکپنجم به  ي میانگین متحرك ساده دارد لذا رتبه
 تکنیکششم به  ي هموارسازي نمایی تعدیل شده و رتبه

با توجه به مقادیر . یابد متحرك ساده اختصاص میمیانگین 
 بینی تقاضا هاي مختلف پیش تکنیکخطاهاي به دست آمده از 

 MAPEو  MAD ،MSEگانه  هاي سه که با استفاده از شاخص
ش تقاضا در بخ بینی پیش يها تکنیکبهترین ، محاسبه شدند

 تکنیک به ترتیب عبارتند ازاورژانس بیمارستان کودکان مفید 
ساده، میانگین  هموارسازي نماییرگرسیون خطی، نایو، 

میانگین و  تعدیل شدههموارسازي نمایی  متحرك موزون،
  .متحرك ساده

تر  ی هرقدر پیچیدهتصور عموم بر این است که یک تکنیک کم
تر است اما در کمال تعجب مشاهده شد که  باشد الزاماً دقیق

نایو  تکنیک. ستندنتایج حاصل در پژوهش مؤید چنین فرضی نی
ي جاري  آینده را معادل تقاضاي دوره ي میزان تقاضاي دوره

 بینی پیشترین تکنیک  کند و به این سبب ساده بینی می پیش
 تري دوم تکنیک پیشرفته ي البته در رتبه. شود محسوب می
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مانند رگرسیون خطی قرار گرفته است که درصدد ایجاد 
گر عوامل موجد رفتار تقاضا ي ریاضی میان تقاضا و دی ا رابطه
بندي دو تکنیک  نظر از اولویت با صرفحتی به هرحال . است

 تکنیکاي دیگر  به عنوان نمونهشود که  نخست مشاهده می
هموارسازي نمایی ساده در مقایسه با تکنیک هموارسازي نمایی 

ي باالتري کسب  رغم سادگی بیشتر رتبه تعدیل شده نیز علی
وصف ضروري است به این نکته توجه داشت با این  .کرده است

تر همبسته  که پیچیدگی تکنیکی الزاماً با بروز نتایج دقیق
مجریان بخش اورژانس تنها با به کارگیري تکنیک . نیست
اي مانند نایو و لحاظ کردن نتایج حاصل از آن در  ساده
چه در هرآنمدیریت ریزي نیروي انسانی، تجهیزات و  برنامه

وري را  بهرهتوانند  میانی به مشتریان است، رس جهت خدمت
ها  تري براي سالمت و جان انسان بهبود بخشند و ضامن مطمئن

  .باشند
  پیشنهادات .7

میزان تقاضا در بخش اورژانس بیمارستان  در پژوهش حاضر،
نایو، میانگین  بینی پیشي ها تکنیکبا استفاده از کودکان مفید 

هموارسازي نمایی ساده، متحرك، میانگین متحرك موزون، 
مورد هموارسازي نمایی تعدیل شده و رگرسیون خطی 

دقت هر تکنیک براساس . گرفته استقرار بینی پیش
محاسبه شده است و  MAPEو  MAD ،MSEهاي  شاخص
نتایج تحقیق . اند بندي شده از این حیث رتبه ها تکنیکنهایتاً 

اورژانس تقاضا در بخش  بینی پیشبراي که  حاضر نشان داد
رگرسیون  نایو، يها تکنیکبیمارستان کودکان مفید، به ترتیب 

هموارسازي نمایی ساده، میانگین متحرك موزون،  خطی،
هموارسازي نمایی تعدیل شده و میانگین متحرك ساده از دقت 

ي ها تکنیککارگیري  نتایج حاصل از به. باالتري برخوردارند
 بینی پیشاز قابلیت  ها تکنیکدادند که این نشان  بینی پیش

هاي اورژانس پیشنهاد  لذا به مدیران بخش ؛باالیی برخوردارند
هاي  تکنیکشود که در مدیریت واحدهاي متبوعشان از  می

هاي  تکنیک. برداري و استفاده کنند تحقیق در عملیات بهره
بینی تقاضا از جمله ابزارهاي دانش تحقیق در عملیات  پیش

بینی تقاضا و پشتیبانی از  پیش توانند جهت هستند که می
تصمیم در بخش اورژانس خدمات درمانی مورد استفاده قرار 

تر از  بینی وسیع هاي پیش کاربرد تکنیک ي البته گستره. گیرند
طور که پیش از این نیز  بینی صرف تقاضا هستند و همان پیش

هاي دیگري از مدیریت بیمارستانی مانند تأمین  اشاره شد، حوزه
ها را  بندي جراحی ها و زمان ي انسانی، مدیریت تختخوابنیرو

چه بیشتر از گزینش هر تکنیکی جهت به آن.گیرند نیز دربرمی
کارگرفتن در نظام مدیریت سالمت ایران قابل اعتناست این 

، بینی پیشحقیقت است که مجهز بودن به یک تکنیک علمی 
حدس و گمان به  ءهرچند ساده باشد، بهتر از بی برنامگی و اتکا

در دین مبین اسالم اهمیتی ویژه دارد به پزشکی  دانش .است
از این منظر،  ؛1دانسته شده استعلم دین اي که همسنگ  گونه

 اي که به گونه اخالقی است تعهديواجب کفایی و  علم پزشکی
مجرم داري کند قادر به معالجه باشد و از آن خودپزشکی که 

بایست با حداکثر توان  کان میبا این وصف پزش. 2شود تلقی می
بیماران تالش کنند چرا که هرگونه قصور در  ي در جهت معالجه

خود از مسببان  پزشکانبه این معنی است که  انآندرمان 
رو ضروري است تا مدیران نظام  از این !بیمارانندبیماري یا مرگ 

را بر  راه ،تر تر و عالمانه ریزي شایسته سالمت ایران با برنامه
 و با تمهید امکانات ضروري، هرگونه خطایی ببندند

تقاضاي ن ارائه دهند تا اي به مراجعا رسانی شایسته خدمت
دریافت خدمات اورژانس منجر به افزایش طول صف بیماران و 

  .نشودزمان انتظار آنان 

                                                   
بحار (» علم االدیان و علم االبدان: العلم علمان«: فرمود) ص(پیامبر گرامی اسالم . 1

  .علم دین و علم پزشکی: سم استیعنی دانش بر دو ق) 220/االنوار 
إن التارك شفاء المجروح من : اند فرموده) ع(به نقل از حضرت مسیح) ع(امام صادق .2

جرحه شَریک جارحه، المحاله و ذلک إن الجارح أراد فساد المجروح، و التارك 
از کسی که یعنی  ؛یشأ صالحه فقد شاء فساده إضطراراً الشفائه لَم یشاء صالحاً فاذا لم

جراحت وي شریک ایجادکنندگان  ناه باتردید در گ سرباز زند، بیمجروحی ه معالج
را  وي است و تارك شفاي مجروح، اصالح خواستهجارح، فساد مجروح را  زیرا. است

خواسته ، اضطراراً فساد مجروح را نخواهدهرگاه که اصالح وي را  و نخواسته است
  .)345: 8ج1413کلینی (است 
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هاي سري زمانی، از بستر فناوري  حاضر تکنیک ي در مقاله
ي بخش اورژانس مورد استفاده بینی تقاضا اطالعات، براي پیش

کمک POM/QM  افزار قرار گرفتند؛ و به این منظور از نرم
هاي  شود تا محققان دیگر در پژوهش پیشنهاد می. گرفته شد

بینی  هاي تحقیق در عملیات براي پیش آتی، از سایر تکنیک
هاي خود  تقاضا در بخش اورژانس استفاده کنند و نتایج پژوهش

هایی که  تکنیک. ا پژوهش حاضر مقایسه کنندرا از حیث دقت ب
گیرند  وسیعی را دربرمی ي اند دامنه به این منظور قابل استفاده

هاي مارکفی،  توانند شامل مدل که به عنوان نمونه می
. هاي عصبی و تئوري صف باشند ، شبکهARIMAسازي،  شبیه

گیري  هاي تصمیم افزارها و ماژول ها از بستر نرم این تکنیک
  .اند تنوعی قابل دسترس و استفادهم
  
  منابع و مآخذ. 8
هاي ویژه کودکان و  هاي مراقبت بررسی ساختار اورژانس و بخش. والی ل. 1

نوزادان و ارتباط آن با میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان در 
. ي کارشناسی ارشد نامه پایان. هاي تخصصی کودکان شهر تهران بیمارستان

 .1381سال . علوم پزشکی تهراندانشگاه . تهران
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Abstract 
 
In this study, demand in the emergency department of the Mofid Children Hospital has been forecasted by using 
time series techniques such as Naive, simple moving average, weighted moving average, simple exponential 
smoothing, adjusted exponential smoothing and linear regression. In order to solve the research problem, after 
reviewing the literature, the techniques, which have been used in demand forecasting of the emergency 
department, have been studied. The researchers used time series techniques and compared the results of the 
forecasts with actual results. Eventually the mentioned techniques have been ranked by using three indices of 
MAD, MSE and MAPE. The results of the research showed that respectively, Naive technique, linear 
regression, simple exponential smoothing, weighted moving average, adjusted exponential smoothing, and 
simple moving average, have higher accuracy for demand forecasting in the emergency department of the Mofid 
Children Hospital. The results indicate that time series techniques have high capability to forecast the research 
problem; so it is suggested that emergency department managers use and exploit operations Research techniques 
in general and forecasting techniques in particular for efficient administration of their departments. 
 
Key Words: "Demand Forecasting", "Time Series" and "Emergency Department (ED)", "Health Administration 
Informatics", "Decision Support Systems (DSSs)". 

 


