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 لبحثاملخص 

وخصوصًا في حوض خرًا ؤ ها مإعداد ازدادتالتي  الحاوياتفي درجة خدمتها لسفن  الحاوياتتختلف محطات 
 خفاضأن مر الذي خلق مغكلة, األت الالزمة للمملية التغييليةالمدخال, كما تختلف في استخدامها لكمية البحر المتوسط

في حوض البحر  حاويات( محطة 21)أهم لذا قام الباحث بقياس كفاءة  .البحر المتوسط حاوياتلمحطات  الفنيةالكفاءة 
 يث, حData Envelopment Analysis (DEA) البياناتتحليل ميلف  أسلوب, وذلك باستخدام 1222لمام  المتوسط

 لة عبر المحطات.أو المتن الحاوياتت عدد أنت المدخالت: عدد روافع الرصيف, ومساحة المحطة أما المخرجات فكأنك
ممدل الكفاءة  أن%, بينما ك94 تأنك وفق نموذج عوائد الحجم الثابت الفنيةممدل الكفاءة  أننت النتائج المملية وقد بي  
فضل مستوى كفاءة تقنية وحجمية, أطنجة  حاوياتمحطة  حققتوقد , %94.3وفق نموذج عوائد الحجم المتيير  الفنية

كفاءة, لذا  أيفقط, أما بقية المحطات فلم تحقق  الفنيةمرسين, الجيسيراس, طرطوس, حققت الكفاءة  حاوياتأما محطات 
وتحقيق  فنية لهالمحطات اليير كفؤة بيية تحسين الكفاءة الفي ا المدخالت المستخدمةفي كمية ينصح بإعادة النظر 

 .الكفاءة

 

 

 .الفنية, الكفاءة البياناتتحليل ميلف , الحاوياتمحطات  :كلمات مفتاحية
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Abstract 

Container terminals are different in the degree of service for container ships, which 
increased recently and especially in the Mediterranean, also differ in use of the amount of 
inputs required for operational process, which create the problem of declining technical 
efficiency of container terminals Mediterranean. Therefore, the researcher measured the 
efficiency (12) a major container terminal in the Mediterranean in 2010, using the Data 
Envelopment Analysis (DEA). Where the inputs: Number of quay cranes, and space of 
terminal, and the output was the annual throughput of containers. The practical results 
showed that the rate of technical efficiency – (CRS) was 49%, while the rate of technical 
efficiency – (VRS) 69.3%. Tangier container terminal achieved the best level of technical 
and scale efficiency, While Mersin, Algeciras, and Tartous achieved the technical efficiency 
only, while remaining terminals did not achieve any efficiency, Therefore advisable to 
reconsider in their used inputs to improve their efficiency. 
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ممظم هذه  أنلوجدنا  الرئيسية حول المالم الحاويات سفنفي الخارطة اللوجستية الدولية لخطوط  ممنا النظرألو 

البحر  حوض حاويات محطات تمر عبر ربيةو األئ أنفي المالم مع المو  األضخمئ الصين أنوالتي تربط مو  الخطوط

حدة  وازدياد بالحركة المالحيةخيرين خالل المقدين األ ملحوظاً  حيث غهدت منطقة حوض البحر المتوسط تطوراً , المتوسط

 المحطاتالذي يتطلب من هذه  مراأل ليها,إالمنافسة بين المحطات على استجالب السفن الضخمة والخطوط المالحية 

ة الثالثة )الكفاءة, من عناصر المخاطر  أهمية األكثرالمنصر وتمتبر الكفاءة بكفاءة عالية.  سفنللتقديم الخدمات المناسبة 

تحتاج المملية التغييلية في محطات  .تهتم بها الغركات على مختلف نغاطاتها أنالمنافسة, رضاء الزبون( والتي يجب 

وساحات وممدات بيية  أرصفةاستخدام مجموعة من المدخالت تسمى مستلزمات المملية التغييلية من  إلى الحاويات

في تحديد الكميات المناسبة من  الحاويات, هذا وتختلف محطات والتي تسمى مخرجات الحاوياتمحددة من  إعدادل أو تن

 وقياس تحديد أن لها. Technical Efficiency (TE) الفنيةخفاض الكفاءة أنهذه المستلزمات مما يخلق مغكلة 

, لهذه المحطاتة بالنسبة له أهمية بالي هامة باعتبارها مراكز لوجستية حوض المتوسط حاوياتمستويات الكفاءة لمحطات 

بدقة في السلسلة اللوجستية للنقل  التنافسي تحدد موقمهاها تستخدم مواردها استخدامًا امثاًل و أنمن التأكد من يمكنها 

ية دالحدو  األساليبهذا وتطورت  رفع مستوى الكفاءة من خالل التوصيات التي سيقدمها هذا البحث. علىوتساعد  ,الدولي

في قياس كفاءة الغركات وقد طبقت على قطاعات واسمة بما فيها قطاع النقل  البرمجة الرياضية التي تمتمد على

هم هذه أمن  Data Envelopment Analysis (DEA) البياناتتحليل ميلف  أسلوب, ويمتبر الحاوياتومحطات 

 البحر المتوسط حاوياتمحطات  اهمفي قياس وتحليل  سلوباألعلى هذا في قياس الكفاءة, وقد أعتمد الباحث  األساليب

 .لها وتقديم التوصيات المناسبة

 :البحثهدف 

 البياناتتحليل ميلف  أسلوبباستخدام في حوض البحر المتوسط  الحاوياتقياس كفاءة محطات  إلىالبحث  يهدف

 وذلك بيية:

 حقق من المخرجات.قل قدر من المدخالت لتحقيق القدر المتأالتي استطاعت استخدام  الكفؤة المحطات تحديد .2
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تاج القدر أنالروافع ولم تستخدم في  أوالمحطات اليير كفؤة والتي يوجد لديها موارد ممطلة من الساحات  تحديد .1

 مخرجات.المتحقق من ال

 المقدار الواجب تخفيضه من مدخالت المحطات اليير كفؤة حتى تحقق الكفاءة. تحديد .3

  ر كفؤة. تحديد المحطات الكفؤة المرجمية لكل محطة غي .9

 أهمية البحث:

 :هأن أهمية البحث من خالل تتجلى

 .الحاوياتال وهو محطات إمهم من قطاعات النقل سلط الضوء على قطاع ي .2

دخال إوخصوصًا بيض المتوسط, حوض البحر األ حاوياتمحطات  عينة بحثية جديدة وهي يطبق على .1

 ل مرة.و الالذقية وطرطوس في هذا التحليل أل حاوياتمحطتي 

 .الحاوياتقدم التوصيات المناسبة بيية تحسين الكفاءة لمحطات ي .3

 الدراسات السابقة

Valentine and Gray (2001)1 - 

ت الملكية والهيكل أن, وتحديد ما إذا ك2441عالمية لمام  حاوياتمحطة  32ل أو مقارنة كفاءة  إلى الدراسةهدفت 

لتحليل  أسلوبك البياناتتحليل ميلف  أسلوبتخدمت الدراسة على مستويات الكفاءة, وقد اس أنالتنظيمي للمحطة يؤثر 

 Variable Return toوعوائد الحجم المتيير  ,Constant Return to Scale (CRS)مستويات الكفاءة وفق نموذج 

Scale (VRS) ت متييرات الدراسة من ناحية المدخالت )عدد روافع الرصيف, عدد األرصفة, طول األرصفة(, و أنوك

ت )ملكية الميناء, الهيكلية التنظيمية واإلدارية(, أنالمنتجة من ناحية المخرجات, أما المتييرات اإلضافية فك الحاوياتعدد 

 تاجيتها.أنوبين مستوى كفاءتها و  الحاوياتجابية بين الملكية الخاصة لمحطة أيوجود عالقة  إلىوقد توصلت الدراسة 

                                                           
1 Valentine, V. F؛ Gray, R. The Measurement of Port Efficiency Using Data Envelopment Analysis, Proceedings 

of the 9
th

 World Conference on Transport Research, Seoul, South Korea, 22-27 July. 
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Cullinane and Song and Gray (2002)
2
 - 

ميناء آسيوي للفترة  21ت عينة البحث مؤلفة من أنتحليل المالقة بين الملكية والكفاءة, وك  إلىهدفت الدراسة 

ت متييرات الدراسة من ناحية المدخالت هي طول األرصفة, مساحة المحطة, عدد ممدات أن, وك2441-2443الزمنية 

ت حجم الميناء, وملكية الميناء, وقد أنتييرات اإلضافية فك, أما المالحاوياتت عدد أنل, ومن ناحية المخرجات فكأو التن

وجود  إلىتحليلي وقد خلصت الدراسة  أسلوبية وفق الصيية اللوغاريتمية ليوب دوغالس كاإلنتاجاستخدمت الدراسة تابع 

 إلىه من المام الكفاءة تتحسن عندما ينتقل الميناء في ملكيت أنارتباط وثيق بين حجم الميناء وبين مستوى الكفاءة, و 

 الخاص. 

Lih-An (2005)3 -  &Lie 

(, وقد استخدمت 1221-2444دولية للفترة الزمنية ) حاوياتمحطة  12 ل الفنيةقياس الكفاءة  إلىهدفت الدراسة 

, DEA البياناتو تحليل ميلف  Stochastic Frontier Analysis (SFA)ي التحليل الحدودي المغوائي أسلوبالدراسة 

لة, مساحة المحطة, ومن أو , ممدات المناألرصفةب المدخالت عدد روافع الرصيف, طول أنييرات الدراسة من جت متأنوك

قد بليت  SFAممدالت الكفاءة وفق  أن إلىلة, وقد توصلت الدراسة أو المتن الحاوياتت عدد أنب المخرجات فكأنج

 DEAسلوغ( على التوالي, وبلغ ممدل الكفاءة وفق نأ( وفق التابمين اللوغاريتميين )غوب دوغالس, تر 2.1122, 2.2424)

 .SFAاقل منها وفق  DEAوفق ت أنك( على التوالي, والنتائج (CRS ,VRS( وفق نموذجي )2.9212, 2.2221)

 

- Cullinane & Teng (2007)4 

                                                           
2 Cullinane, K؛ Song, D؛ Gray, R. A stochastic frontier model of the efficiency of major container terminals in 

Asia: assessing the influence of administrative and ownership structures. Transportation Research Part A, No. 

36, 2002, pp. 743–762. 
3
 .Lie-Chien, L؛ Lih-An, T. Application of DEA and SFA on the Measurement of Operating Efficiencies for 27 

International Container Ports, the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 5, 2005, pp. 592 – 607. 
4
 Cullinane, K; Teng, W. Data envelopment analysis (dea) and improving container port efficiency, Elsevier 

Research of Transportation Economics, Volume 17,2007, p.p, 517–566 .  
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سة على , وطبقت الدراالبياناتتحليل ميلف  أسلوبباستخدام  الحاوياتتحسين كفاءة محطات  إلىهدفت الدراسة 

-2441, وسلسلة زمنية للفترة )1222ات أنعلى مستوى المالم وفق اخذ مقطع زمني لبي لىو األ حاوياتمحطة  32لا

, مساحة المحطة, عدد روافع الرصيف, عدد روافع األرصفةت متييرات الدراسة من ناحية المدخالت: طول أن(, وك2444

وجود كميات كبيرة  إلىلة بالسنة, وقد توصلت الدراسة أو المتن اتالحاويت عدد أنمن ناحية المخرجات فك إماالساحات, 

عدم تحقيق مستويات مثلى من الكفاءة وفق عوائد الحجم المتيير  إلى أدىالذي  األمرمن المدخالت اليير مستفاد منها 

كفاءة المنخفضة كي النظر في المدخالت اليير مستفاد منها للمحطات ذات ال إعادة بإجراءوالثابت, لذا نصحت الدراسة 

 بالمحطات الكفؤة. أسوةتحسن من كفاءتها 

- SoonHoo & JaeJon & Geon & Do-Kwan (2007)
5

 

 البياناتباستخدام سلوب ميلف , 1229سيا لمام آرئيسي غرقي  حاوياتميناء  24 لقياس  إلىهدفت الدراسة 

DEAة المحطة, عدد الممدات, ومن ناحية , مساحاألرصفةت متييرات الدراسة من ناحية المدخالت: طول أن, وك

ئ حصلت على مستويات مرتفمة أنية مو أنثم أن إلىلة سنويا, وقد خلصت الدراسة أو المتن الحاوياتت عدد أنالمخرجات ك

, أنئ الكورية )بوسأن(, بينما اثنين من المو 2والحجمية ) الفنيةافضلها ميناء هونغ كونغ حيث بلغ الكفاءة  أنمن الكفاءة وك

زيادة  أوكمية المدخالت من الممل وراس المال  تخفيض إلى إماغ( تظهر كفاءتهما منخفضة نسبيا وهي بحاجة أنغ ينأجو 

 سنويا دون تييير كمية المدخالت حتى تحقق الكفاءة. الحاوياتالمخرجات من 

 

 

- Carlos & Khader & Eraqi (2008)
6 

                                                           
5 SoonHoo, S؛ JaeJon, K ؛  Geon C؛ Do-Kwan K. Efficiency Analysis and Ranking of Major Container Ports in 

Northeast Asia: An Application of Data Envelopment Analysis , International Review of Business Research 

Papers, Vol.17, No.2, 2007, pp. 486 – 503. 

6 Carlos, B؛ Khader, A ؛ Eraqi, A. Efficiency of Middle Eastern and East African Seaports: Application of DEA 

Using Window Analysis. European Journal of Scientific Research, ISSN 1450-216X Vol.23 No.4 (2008), 

pp.597-612. 
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تحليل  أسلوب, باستخدام أفريقياوغرق  سطو األالغرق  ميناء بحري في منطقة 11قياس كفاءة  إلىهدفت الدراسة 

سنويا,  السفنت متييرات الدراسة من ناحية المدخالت: عدد أن(, وك1221-1222, للفترة الزمنية )DEA البياناتميلف 

 لة سنويا, وقد خلصتأو المتن الحاوياتت عدد أن, مساحة المحطة, عدد الممدات, ومن ناحية المخرجات كاألرصفةطول 

ئ حققت أنمو  4( وفق نموذج عوائد الحجم الثابت, و 2) الفنيةحققت الكفاءة  11ئ من اصل أنمو  2 أن إلىالدراسة 

( وفق نموذجي عوائد الحجم 2.121, 2.219ت ممدالت الكفاءة )أن( وفق عوائد الحجم المتيير, وك2) الفنيةالكفاءة 

 (.2.149ة الحجمية )ممدل الكفاء أنالثابت والمتيير على التوالي, بينما ك

- 7(3100) Cullinane & Teng 

, DEA البياناتميلف  أسلوبباستخدام  ربيةو األ الحاوياتعلى قياس كفاءة مجموعة من محطات الدراسة  ركزت

ت أنحيث كية سنويا, أو ح22222ل اكثر من أو والتي تتن ربيةأو  حاوياتمحطة  94مؤلفة من ت عينة البحث أنحيث ك

ت عدد أن, مساحة المحطة, عدد الممدات, ومن ناحية المخرجات كاألرصفةن ناحية المدخالت: طول متييرات الدراسة م

وبين كفاءة  الحاوياتهناك اثر بين الموقع الجيرافي لمحطة  أنل الدراسة فيما اذا كأو كما تنلة سنويا, أو المتن الحاويات

الثابت والمتيير على ( وفق نموذجي عوائد الحجم 2.91, 2.91) أنممدل الكفاءة ك أن إلىوقد توصلت الدراسة المحطة, 

ممدل كفاءة المحطات التي تقع بالقرب من الجزر  أنكما بينت النتائج , 2.11نمدل الكفاءة الحجمية  أنبينما كالتوالي, 

 فاءة اقل.با ذات ممدالت كو ر أو في اسكندنافيا وغرق بينما التي تقع  ,األخرىاعلى من المناطق ية ذات كفاءة أنالبريط

 

 

  Yongrok (2011)
8

 

                                                           
7 Cullinane, K; Teng, W. The efficiency of European container ports: A cross-sectional data envelopment 

analysis, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 9, No. 1, March 2006, 19–31. 

8 Yongrok, c. The efficiency of major ports under logistics risk in northeast Asia, Asia-Pacific. Journal of 

Operational Research, Vol. 28, No. 1 (2011) 111–123. 
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ميلف تحليل  باستخدام سلوب, (1222, 1221للفترة الزمنية ) آسيوي حاوياتميناء  23قياس  إلىهدفت الدراسة 

, مساحة المحطة, عدد الممدات, ومن ناحية األرصفةت متييرات الدراسة من ناحية المدخالت: طول أن, وكDEA البيانات

( على نحصل ميناء )غينزي 1221ه في عام أن إلىوقد خلصت الدراسة لة سنويا, أو المتن ياتالحاو ت عدد أنالمخرجات ك

ئ باستثناء غينزين تظهر عدم كفاءة بالمقارنة مع حجم أنممظم المو  أن إلىكما خلصت الدراسة  مستوى للكفاءة, اعلى

ئ الكورية, حيث أنئ الصينية افضل من المو أنت مستويات كفاءة المو أنالبنية التحتية المستخدمة في الميناء, ويغكل عام ك

بقي ميناء غينزين  أيضا 1229وفي عام وهو مستوى منخفض جدا.  2.249الكوري  غأنغ يأنجو بلغ مستوى كفاءة ميناء 

 1222في عام . الصافية الفنيةافضل من حيث الكفاءة  أنك أيغ هأنميناء غ المامة بينما من حيث الكفاءة األفضل

األعلى  المرتبة إلى تتقلأن, وهونغ كونغ, ونينيبو أيغنيه ت موتنئأنك في حيناءة المامة لميناء غينزين, تدهورت الكف

 كفاءة. األقلالكوريين  أنغ وبوسأنغ يأنالصافية, في حين بقي مينائي جو  الفنيةفي الكفاءة المامة والكفاءة 

 ةاالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقو  الشبه جهأو 

 التغابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: أوجه( 2رقم ) يبين الباحث من خالل الجدول التالي

 ( التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة0الجدول رقم )

االختالف            

 الدراسة

 اختالف الدراسة حسب

التحليل أسلوب جغرافية العينة مخرجاتال   المدخالت 

Valentine and Gray, (2001) مختلفة مشابهة مشابه مختلفة 

Cullinane and Song and Gray, (2002) مشابه = مختلف مختلفة 

Lie and Lih-An, (2005) مشابه مشابهة مشابه مختلفة 

Cullinane and Teng, (2007) = = = = 

SoonHoo and JaeJon and Geon and 

Do-Kwan, (2007) 
 = مشابهة = =

Carlos and Khader and Eraqi, (2008) = = = = 

Cullinane and Teng, (2011) = = = = 
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 الباحث إعدادالمصدر: 

الصهيوني,  أنالبحر األبيض المتوسط باستثناء ميناء الكي المتييرات في بيئة ستقوم الدراسة الحالية بدراسةوبذلك 

لهذه المنطقة اإلقليمية خصوصية مختلفة عن األقاليم األخرى  أنليمية السابقة من حيث وهي تختلف عن الدراسات اإلق

ع الجيرافي وبيئة ومناخ الممل. الالذقية  حاوياتتحديد موقع محطتي ستقوم ب أنها إلى باإلضافة من حيث التوض 

 المتوسط. أنبلد حاوياتوطرطوس على خارطة الكفاءة لمحطات 

 الحاوياتمحطات 

, الحاوياتالذي ترافق بظهور محطات  األمر, على مستوى المالم ملحوظاً  د قطاع النقل البحري تطوراً هغلقد 

بينما  ,تها في الميناء التقليديأيتكون نه الحاوياترحلة  أنننا نالحظ كو عن الميناء التقليدي,  الحاوياتتختلف محطة و 

المحطة تمكث لفترة قصيرة ومن ثم  إلىعند وصولها  الحاويات أن فنالحظ الحاوياتمختلف فيما يخص محطة  األمر

وهنا تظهر اهمية محطة  ميناء بلد المقصد. إلىتصل  أن إلىوهكذا  أخرىمحطة  إلى ارخىتنقل على وسيلة نقل 

 كونها الحلقة المهمة في سلسلة النقل الدولي المتمدد الوسائط. الحاويات

جميع الممليات  خاللهاوتجري , السفن: عمليات إلى فتصن   الحاوياتعمليات محطات  أن( NIL, 2008) (يرى و 

ب أنعلى ج خاللها , وتجريعمليات الرصيفو  بين الرصيف والباخرة. الحاوياتمن تحميل وتفريغ  السفنالخاصة ب

 الحاوياتعمليات التخزين, وتتمثل بتخزين و  .بين الرصيف وساحات التخزين وبالمكس الحاوياتالرصيف عمليات نقل 

تا في أماكن محددة لها حسب نوعها وحجمها ووجهتها لحين استكمال اإلجراءات الورقية والجمركية الخاصة بها العادة مؤق

لىالميادرة والقادمة من و  الحاوياتوتتمثل باستقبال وترحيل  وعمليات البوابة,وجهتها االخرى.  إلىغحنها  محطة  ا 

 التدقيق بالمستندات واستيفاء الرسوم. القطارات بمد أوبرًا بواسطة الغاحنات  الحاويات

 الفنيةالكفاءة 



10 
 

تحقيق مستويات مرتفمة من المخرجات بالمستويات  علىها المقدرة أنب الفنية الكفاءة (Farrell, 1957) فمر  ي

ثلى المخرجات الم إلىها نسبة المخرجات المغاهدة )الفملية( أنب الفنيةف الباحث الكفاءة المتاحة من المدخالت, ويمر  

 بالمالقة التالية:  Technical Efficiency (TE) الفنيةالكفاءة  تمطىوحسب التمريف . )الحدية(

TE =  
  

   
             (1) 

Yi أن  حيث
 البيانياتتحلييل ميليف  أسيلوب(, ويمتبير 2-2)قيما بيين  TEالحدية المظمى, وتأخذ  يةاإلنتاجتمثل  *

 .لغركاتل فنيةال كفاءةالمن اهم اساليب قياس 

 DEA البياناتتحليل مغلف 

الالمملمية التي تمتمد على البرمجة الرياضية في تقدير التابع الحدودي  األساليبمن  البياناتميلف  تحليليمتبر 

في عام  سلوبلهذا األ السس الملميةل من بدأ بوضع اأو  (Farrell, 1957) ويمتبر فاريل سمى بحدود المغاهدات.أيم أو

 ,Boles) ,(Afriat, 1972)لين من وضع االساسيات تطرق عدد قليل من الباحثين لها مثل و خالل المقدين األ, و 2412

هذه االفكار لم  أنالذين اقترحا طرق تمتمد البرمجة الرياضية لتنفيذ وتحديد المهام واالهداف لدى الغركات. اال  ,(1966

 .(DEA) البياناتالذين صاغوا ما يسمى بتحليل ميلف  ((Charnes et al., 1978من قبل  2421لور حتى عام بتت

بافتراض ثبات عوائد الحجم والذي  اإلدخاليللتوجيه  انموذج ((Charnes et al., 1978اقترح  2421 عامفي 

بتطوير  (Banker et al., 1984)قام  2419, وبمد ذلك وفي عام CRS Contestant Return to Scaleعرف ب 

 .VRS Variable Return to Scaleالكفاءة في ظل عوائد الحجم المتيير, والذي عرف ب  نموذجهم الذي يحلل

لمجموعة مدخالت ومخرجات  األمثلتستخدم البرمجة الخطية لتحديد المزيج  أداةه أنب سلوبف هذا األيتمر  ويمكن

  ف السابقيمن التمر الفملي لهذه الوحدات. ويالحظ  األداءوذلك بناء على  اإلنتاجالغركات المتغابهة في 

 :هما أساسيين مفهومين على البيانات ميلف تحليل أسلوب ويمتمد

  وحدة اتخاذ قرار تمطى كما يلي: أيتمريف الكفاءة الذي وضمه فاريل والذي حدد فيه كفاءة 
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الكفاءة =    (                1)              
∑        

 
   

∑        
 
   

 

i= 1,2,3,….,m                               r= 1,2,3,…….,t                                     

 Jمن الوحدة  r: كمية المخرج yrj                 عدد المخرجات: t            عدد المدخالت: m :أنحيث 

Xij كمية المدخل :i  من الوحدةJ        urص للمخرج : الوزن المخصr      vi الوزن المخصص للمدخل :i 

 إذا ؤةكفي غيير تكيون قيرار اتخياذ وحيدة أي"  أن عليى تينص والتيي, باريتو بأمثلية الممروفة االقتصادية النظرية 

 أقل بكمية الوحدة هذه تنتجها التي المخرجات من األقل على الكمية نفس تاجأن أخرى إدارية وحدة استطاعت

 ."المكس تحقق إذا كفؤءة الوحدة وتكون األخرى, المدخالت من أي في زيادة ونوبد المدخالت لبمض

 تحصل حيث تحليلها, يتم تنظيمية قرار وحدة لكل النسبية للكفاءة عددي مقياس باستنتاج البيانات ميلف تحليل ويقوم

 فتحصل التامة غير النسبية الكفاءة ذات اإلدارية الوحدات أما ,2 = مقياس على التامة النسبية الكفاءة ذات اإلدارية الوحدات

نموذج عوائد الحجم المتيير و  CRSنموذج عوائد الحجم الثابت  هما  نموذجان, ولهذا المقياس واحد عن يقل مقياس على

VRS. 

 CRSنموذج عوائد الحجم الثابت 

 - DEAباستخدام  ارقر ال وحدةكفاءة , حيث يتم حساب رودس و وكوبر غارنز من كل ج النموذ اهذ بوضمه قام

CRSنسبحساب من خالل يتم  غركة يراد قياس كفاءتها أوقرار  , بواسطة نماذج الممدالت والنسب, فكل وحدة اتخاذ 

 لجميع المباغرة بالمقارنة المنفرد المقياس هذا ويسمح (,1)السابقة  المالقةجميع المدخالت وفق  إلىجميع المخرجات 

 .دارسةال تحت اإلدارية القرار وحدات

 

 

  VRSنموذج عوائد الحجم المتغير 
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 من كثير توجد الواقع في أحجامها المثلى, لكن يطبق فقط عندما تممل الغركات في مستوى CRSافتراض  أن

نسبة الزيادة في  أن أي, وغيرها التمويل التامة وقيود كالمنافسة غير األحجام هذه تحقيق من الغركات تمنع الموائق

ا وضع م (Banker et al., 1984). لذا اقترح ترافقها نفس نسبة الزيادة في المخرجات أنلضرورة المدخالت ليس با

, وهو اإلنتاجتممل الوحدات بمستويات مثالية من  عندما ال VRSويستخدم نموذج  .سمى نموذج عوائد الحجم المتييري

 .Scale Efficiencies (SE)يسمح لنا بقياس ما يسمى بالكفاءة الحجمية 

 الكفاءة الحجمية

ل و تتألف من مركبين, األ  CRSوفق عوائد الحجم الثابتة  المحسوبة TE الفنيةدرجات الكفاءة  أنيمكن القول 

وفق  DEAالصافية, ويحسب ذلك عن طريق تطبيق  الفنيةعدم الكفاءة  إلىيمود  يانوالثعدم الكفاءة الحجمية  إلىيمود 

CRS ,VRS  ويرى . البياناتعلى نفس(Bichou, 2008) ذلك  أنللغركة, ف الفنيةوجد فرق بين درجتي الكفاءة ه اذا أن

وفق عوائد  الفنيةللغركة عدم كفاءة حجمية. ويمكن حساب عدم الكفاءة الحجمية عن طريق النسبة بين الكفاءة  أنيمني 

 CRSو  VRSمنحنيات  (2)الغكل  ويبين .CRSوفق عوائد الحجم الثابت  الفنيةو الكفاءة  VRSالحجم المتيير  

 .محطاتلمجموعة  وذلك وفق المؤغر اإلدخالي ,y ومخرج واحد x باستخدام مدخل واحد

 VRS - CRSمنحنيات ( 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (Coelli, 1996) المصدر:                     
 



13 
 

موذجين, وعلى غير كفؤة وفق الن محطة, فهي VRSو  CRS تقع تحت  P المحطة أن من الغكل السابق الحظي

 أن, بالتالي فCRSمسقطها على  P2, و VRS)المؤغر هنا استخدامي( على  اً أفقي P المحطةمسقط  P1 أناعتبار 

عدم الكفاءة تتمثل بالمسافة  أنف VRS, بينما بحسب نموذج PP2يمبر عنه بالمسافة  CRSمقدار عدم الكفاءة وفق 

PP1 والفرق بين الوضمين ,P1P2 ة الحجمية والمسافة يمثل عدم الكفاءP1P2  .تمثل قيمة عدم الكفاءة الحجمية 

 كما يلي: بالمالقات التالي ويمكن التمبير عن هذه النسب السابقة

TEI,CRS = AP2/AP            (3) 

 

TEI,VRS = AP1/AP           (4)  

 

SEI = AP2/AP1                   (5) 

 . 2-2 القيم بين تأخذوجميع المؤغرات السابقة 

 متغيرات البحث

وهما: عدد روافع الرصيف, ومساحة محطة  الحاوياتمحطات  من مدخالت أساسيينمدخلين لقد تم اختيار 

مأخوذة  البياناتوهذه  .الحاوياتلة سنويا عبر محطة او المتن الحاوياتمن ناحية المخرجات فتم اختيار عدد  أما, الحاويات

ه احدث عام تمكن الباحث من الحصول على نأل 1222جات, وقد تم اختيار المام بالنسبة للمدخالت والمخر  1222لمام 

 أساسية. حاوياتمحطة  21المتوسط, والتي غملت  األبيضمحطات حوض البحر مجممة ألهم  بيانات

 منهجية البحث

على  الحاوياتمخرجات محطات  االختالف الكبير فيفي توصيف ظاهرة  المنهج االستقرائييمتمد البحث على 

تم التمبير عن الظاهرة تمبيرًا كميًا بإعطائها وصفًا رقميًا وضح مقادير استخدامها لمدخالت متغابهة, حيث  الرغم من

, المواقع المجممة سابقاً  البيانات من مصادر مختلفة: الحصول تموية انات ثانجممها هي بي تمالتي  البياناتاالختالف, و 

 .(YEARBOOK, 2011) ريات السنوية الممتمدة, الدو ]22[ المتممدة اإللكترونية
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 مجتمع البحث

حسب  ووه في حوض البحر األبيض المتوسط, أساسية حاوياتمحطة  21يتكون مجتمع البحث من و 

(Cullinane et al., 2007) المينة الخاص بتحليالت  قانونق حقيDEA والذي يحدد الحد االدنى لحجم المينة ,

 كما في المالقة التالية: 

N         (6)           ≥ MAX [m x s, 3(m + s)] 

 يمثل عدد المخرجات. s يمثل عدد المدخالت.    m المحطات.    لحجم المينة من  األدنىالحد  N :أن حيث

21 ≥ [2 x 1, 3(2+1)]   .وهذا محقق 

 .المدخالت والمخرجات قيمل اإلحصائيةالمواصفات  (1) رقم ويبين الجدول

 لمتغيرات البحث اإلحصائيةالمواصفات ( 3) رقم جدول

 حراف المعيارينال  اكبر قيمة اصغر قيمة الوسيط الوسط الحسابي المتغيرات
Y 1262260.75 1195109.5 38043 2810242 784250.1927 

X1 11.83333333 8.5 2 27 8.189054039 

X2 63.91916667 52.5 25 162.2 40.33612017 

 SPSSالباحث, باستخدام  إعداد المصدر: 

 والمناقشة جالنتائ

وفق نموذجي  )خيار تثبيت المخرجات والتحكم بالمدخالت( اإلدخالي, واختيار المؤغر DEAPبرنامج  مباستخدا

(CRS(و )VRS يبين الجدول ,)(3)  قيم الكفاءة  إلى باإلضافة الحاوياتوفق النموذجين لمحطات  الفنيةنتائج قيم الكفاءة

 وصفة غلة الحجم. SE حجميةال

 , وصفة غلة الحجمSE, والكفاءة الحجمية CRS ,VRSوفق نموذجي  الفنية( نتائج قيم الكفاءة 2جدول رقم )
 صفة الغلة TE CRS TE VRS SE الحاوياتمحطة  تسلسل

 متزايدة 0.796   1.000   0.796 مرسين 1

 متزايدة 0.841   0.459   0.386 دمياط 2

 متزايدة 0.854   0.364   0.310 بيريوس 3

 متزايدة 0.865   0.875   0.757 ال سبيزا 4

 متزايدة 0.961   0.323   0.311 جنوا 5
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 متزايدة 0.985   0.367   0.361 برشلونة 6

 ثابتة   1.000   1.000   1.000 طنجة 7

 متناقصة 0.696 1.000   0.696 الجيسيراس 8

 متزايدة 0.779   0.789   0.615 بيروت 9

 متزايدة 0.600   0.581   0.349 الالذقية 10

 متزايدة 0.074   1.000   0.074 طرطوس 11

 متزايدة 0.405   0.556   0.226 ليماسول 12

 - 0.738   0.693   0.490  المعدل

 DEAPالباحث, باالعتماد على  إعدادالمصدر: 

 تحليل النتائج

من  حاوياتسيتم اختيار محطة و  ,ثالث مجموعات إلىالباحث بفرز المحطات  سيقوم (3)الجدول السابق رقم  من

 محطات المجموعة. التحليل علىوتمميم  تحليلها بحث يتمكل مجموعة 

 ها تحقق الكفاءة الفنية والحجمية ممًا.أنطنجة فقط حيث  حاويات(: وتغمل محطة 2المجموعة )

 فقط., طرطوس(, والتي تحقق الكفاءة الفنية (: وتغمل محطات )مرسين, الجيسيراس1المجموعة )

 , وهي ال(ليماسول, الالذقية, بيروت, برشلونة, جنوا, ال سبيزا, بيريوس, دمياط(: وتغمل محطات )3المجموعة )

 الحجمية. أونوع من الكفاءة الفنية  أيتحقق 

 (:0المجموعة )محطات تحليل 

وفق عوائد الحجم الثابت والمتيير وبالتالي فهي  الفنيةلكفاءة طنجة تحقق ا حاوياتمحطة  أن( 9يبين الجدول رقم )

, وتمثل مثاال لممل جميع تتم االستفادة منها ال راكدة أومدخالت فائضة  أيوجد لديها  يتحقق الكفاءة الحجمية, وال

 لزيادة في المخرجات.زيادة في المدخالت سترافقها نفس نسبة ا أي نسبة أن أيخرى, وغلة الحجم لديها ثابتة المحطات األ

 ( نتائج محطة طنجة4جدول رقم )
 اإلدخالينموذج التوجيه 

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغير عوائد الحجم الثابت 

%100 درجة الكفاءة   100%  100%  

 غلة الحجم القيمة المستهدفة القيمة المستهدفة األساسيةالقيمة  المتغيرات

 ثابتة 025.4328222 025.4328222 025.4328222 ) المخرجات( الحاوياتعدد 

 8222. 8222. 8222. (1عدد الروافع )المدخل 

 428222 428222 428222 (2المساحة )المدخل 

  ديوج ال ديوج ال المزج بين( % أوالمحطات الواجب اتباعها ) 

 DEAPالباحث, باالعتماد على  إعدادالمصدر: 
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 (:3المجموعة )محطات تحليل 

ها تحقق الكفاءة الفنية دون الحجمية, وسيتم اختيار محطتي الجيسيراس أنبمحطات هذه المجموعة تتميز  أن

 وطرطوس.

 الجيسيراس: حاوياتمحطة  -

 2الجيسيراس تحقق الكفاءة الفنية وفق عوائد الحجم المتيير وكفاءتها =  حاوياتمحطة  أن( 1يبين الجدول رقم )

وذلك  % ,94.9قق الكفاءة الفنية وفق عوائد الحجم الثابت حيث بليت كفاءتها فقط تح ها الأن إال%, 222بنسبة  أي

(, كما تستخدم فائض في استخدام 21.221=  22.411 – 13ها تستخدم فائض في استخدام الروافع بمقدار )نأل

% 94.9 -% 222في التوسع بمقدار ) إمكانيةلديها  أنوهذا يمني  (.13.342=  19.924 – 21المساحات بمقدار )

 أي( 21.221وذلك من خالل تخفيض استخدام الروافع بمقدار ) ,اإلنتاجمن  األمثلتى تحقق الحجم %( ح32.9= 

 في حال عوائد الحجم الثابتوالمحطة المرجمية   ( هكتار.13.342( رافمة, وتخفيض استخدام المساحات بمقدار )21)

كل نسبة زيادة في المدخالت ستترافق بنسبة اقل  أنة وهذا يمني غلة الحجم متناقص أنطنجة. كما  حاوياتهي محطة 

 في المخرجات.

 ( نتائج محطة الجيسيراس5جدول رقم )
 اإلدخالينموذج التوجيه 

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغير عوائد الحجم الثابت 

%6.86 درجة الكفاءة   100%  6.86%  

 غلة الحجم القيمة المستهدفة تهدفةالقيمة المس األساسيةالقيمة  المتغيرات

 متناقصة 0.020408222 0.020408222 0.020408222 ) المخرجات( الحاوياتعدد 

         038222 028.00         038222 (1عدد الروافع )المدخل 

        0.8522 .54862        0.8522 (2المساحة )المدخل 

  وجديأل %022 – طنجة % - بين( المزج  أوالمحطات الواجب اتباعها ) 

  DEAPالباحث, باالعتماد على  إعدادالمصدر: 

 :طرطوس حاوياتمحطة  -

. متزايدةصفة غلة الحجم فيها  أن إالالجيسيراس  حاوياتطرطوس مغابه لتحليل محطة  حاوياتتحليل محطة  أن

 أي 2ق عوائد الحجم المتيير وكفاءتها = طرطوس تحقق الكفاءة الفنية وف حاوياتمحطة  أن( 9حيث يبين الجدول رقم )

ها ن, وذلك أل%2.9تحقق الكفاءة الفنية وفق عوائد الحجم الثابت حيث بليت كفاءتها فقط  ها الأن إال%, 222بنسبة 
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(, كما تستخدم فائض في استخدام المساحات بمقدار 2.111=  .2804 – 1تستخدم فائض في استخدام الروافع بمقدار )

تى %( ح41.9= %2.9 -% 222في التوسع بمقدار ) إمكانيةلديها  أنوهذا يمني  (.19.192=  .2803 – 11)

استخدام  عدم تخفيضو  ( هكتار,19.192بتخفيض استخدام المساحات بمقدار ) , وذلكاإلنتاجمن  األمثلتحقق الحجم 

هي  في حال عوائد الحجم الثابترجمية والمحطة الم .األساسيةقريبة من القيمة  للروافع القيمة المستهدفة نألالروافع 

في  اكبركل نسبة زيادة في المدخالت ستترافق بنسبة  أنوهذا يمني  متزايدةغلة الحجم  أنطنجة. كما  حاوياتمحطة 

 .طرطوس حاوياتمغابه لمحطة ( 1بيريوس في المجموعة ) حاوياتوتحليل محطة  المخرجات.

 ( نتائج محطة طرطوس6جدول رقم )
 اإلدخاليوجيه نموذج الت

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغير عوائد الحجم الثابت 

%084 درجة الكفاءة   1.000   084%  

 غلة الحجم القيمة المستهدفة القيمة المستهدفة األساسيةالقيمة  المتغيرات

 متزايدة 3.243 3.2438222 3.243 ) المخرجات( الحاوياتعدد 

    0 .2804    0 (1عدد الروافع )المدخل 

 05 .2803 05 (2المساحة )المدخل 

  وجديأل %.08 طنجة المزج بين( % أوالمحطات الواجب اتباعها ) 

  DEAPالباحث, باالعتماد على  إعدادالمصدر: 

 (:2المجموعة )محطات تحليل 

 حاوياتسيتم اختيار محطة الكفاءة الحجمية, و  أوالكفاءة الفنية  ال تحققها أنمحطات هذه المجموعة تتميز ب أن

الكفاءة الفنية وفق عوائد الحجم الثابت حيث  ال تحققالالذقية  حاوياتمحطة  أن( 2حيث يبين الجدول رقم ) .الالذقية

ها أن(, كما 3.429=  1.249 - 9ها تستخدم فائض في استخدام الروافع بمقدار )ن%, وذلك أل39.4بليت كفاءتها 

في حال عوائد الحجم والمحطة المرجمية (, 19.132=  .02846 - 92احات بمقدار )تستخدم فائض باستخدام المس

الكفاءة الفنية وفق عوائد الحجم المتيير حيث  ال تحقق الالذقية حاوياتمحطة  أنكما  .طنجة حاوياتهي محطة  الثابت

ها أن(, كما 1.123=  3.912 - 9ها تستخدم فائض في استخدام الروافع بمقدار )ن%, وذلك أل11.2بليت كفاءتها 

في التوسع بمقدار  إمكانيةديها بذلك ل(. و 31.111=  11.221 - 92تستخدم فائض باستخدام المساحات بمقدار )

طرطوس بنسبة  حاويات في حال عوائد الحجم المتيير هي محطالمرجمية  اتوالمحط, %(92.4=%58.1-222%)

  .متزايدة فيها لة الحجمغ أنكما  ,%19.1طنجة بنسبة  حاويات% ومحطة 21.1
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 ( نتائج محطة الالذقية7جدول رقم )
 اإلدخالينموذج التوجيه 

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغير عوائد الحجم الثابت 

 60.0%   58.1%   34.9% درجة الكفاءة 

 غلة الحجم القيمة المستهدفة القيمة المستهدفة األساسيةالقيمة  المتغيرات

 متزايدة 53.065 53.0658222 53.065 ) المخرجات( اتالحاويعدد 

 384.0 082.4 6 (1عدد الروافع )المدخل 

 .0.800 .02846 60 (2المساحة )المدخل 

  %0580طرطوس  % 26.2طنجة  المزج بين( % أوالمحطات الواجب اتباعها ) 

 %.048طنجة 

 DEAPالباحث, باالعتماد على  إعدادالمصدر: 

 اجات والتوصياتاالستنت

% وهي نسبة تدل على وجود 94.3ممدل الكفاءة الفنية وفق عوائد الحجم المتيير بليت  أننت نتائج البحث بي  

% وهي نسبة منخفضة 94ممدل الكفاءة الفنية وفق عوائد الحجم الثابت بليت  أنعدم استفادة مثلى من المدخالت, كما 

مقدار  (1) من خالل الجدول التالي رقم لزيادة حجم أعمالها, وندرج يةإمكانلديها  الحاوياتمحطات  أنوتدل على 

 .تحقق الكفاءة وفق عوائد الحجم الثابت والمتييرو  تحسن كفاءتها حتى حاوياتكل محطة التخفيضات التي ينصح بها 

 ( مقدار التخفيض الواجب في مدخالت المحطات8الجدول رقم )

 
 المحطة

الواجب مقدار التخفيض 

 نموذج  الكفاءة وفقق لتحقي

CRS 

 الواجب مقدار التخفيض

 نموذج  لتحقيق الكفاءة وفق

VRS 
 المساحة عدد الروافع المساحة عدد الروافع

 2 2 .5800 0820 مرسين 1

 308450 08503 368.30 8360. دمياط 2

 508005 8546. 668006 028343 بيريوس 3

 .4800 38043 8200. 48225 ال سبيزا 4

 0048004 ..048 0508.00 058064 اجنو 5

 65860 0.8300 .6680 .0.843 برشلونة 6

 2 2 2 2 طنجة 7

 2 2 0..038 .00820 الجيسيراس 8

 080.4 08065 008556 083024 بيروت 9

 3.80.0 08503 568530 38.26 الالذقية 10

 2 2 048060 08.50 طرطوس 11

 .0.8.5 38256 3.8030 48646 ليماسول 12

 الباحث إعدادالمصدر:             
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