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اإلدارية  لوحداتة لاستخدام أسلوب حتليل مغلف البياانت يف قياس الكفاءة النسبي
ابململكة  ظة جدةحافابلتطبيق على الصناعات الكيماوية واملنتجات البالستيكية مب

 السعودية  ةالعربي

 
 خالد بن منصور الشعييب 

 زيز قسم اإلدارة العامة، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبدالع
 ( هـ16/9/1424هـ ؛ قبل للنشر في 18/1/1424قدم البحث للنشر في )

ام استخدتهدف هذه الدراسة إلى قياس كفاءة الوحدات اإلدارية بملخص البحث . 

ع بالتطبيق على مجموعة من المصانع في قطا DEAأسلوب تحليل مغلف البيانات 
ة إن لدراس. فقد وجدت هذه االمواد الكيماوية والمنتجات البالستيكية بمحافظة جدة

وقد  مصنعاً.23مصنعاً من اصل حجم العينة البالغة  13عدد المصانع الكفء هو 
د وكذا تحديتم تحديد نسبة عدم الكفاءة في كل مصنع من المصانع غير الكفء 

ً تلك ا لتي الكميات التي يمكن تخفيضها من مدخالت المصانع غير الكفء وأيضا
كل عية لات تلك المصانع. وأخيراً تم تحديد المصانع المرجيمكن زيادتها في مخرج

لرغم امصنع من المصانع غير  الكفء التي استطاعت تحقيق الكفاءة النسبية على 
  من أنها تعمل في نفس الظروف التنافسية للمصانع غير الكفء.
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 مقدمة 
ر إن قياااس الكفاااءة النساابية للوحاادات اإلداريااة كااان ومااازال ماان أهاام العناصاا

الرئيسية التي تقايس نجااا المنظماات. فقاد ظهار االهتماام بقيااس الكفااءة مان 

[. إال أنا  فاي 2[ ،  1خالل استخدام مجموعة كبيرة من  األسااليب التقليدياة  

م ظهاار أساالوب حااديث لقياااس الكفاااءة النساابية للوحاادات اإلداريااة 1978عااام 

سالوب بالعدياد عرف بمسمى "أسلوب تحليل مغلاف البياناات". وتمياز هاذا األ

من المزايا التي من أهمها تحديد نسبة عدم الكفاءة ومصاادرها باإلضاافة إلاى 

سهولة االستخدام. لاذا تهادف هاذه الدراساة إلاى تطبياق أسالوب تحليال مغلاف 

البيانااات علااى قطاااع المااواد الكيماويااة والمنتجااات البالسااتيكية بمحافظااة جاادة 

ل هاذا القطاااع الحياوق لالقتصاااد لالساتفادة مان مزايااا هاذا األساالوب فاي تحلياا

   *السعودق . 

  البحث أمهية 
أن موضوع قياس الكفاءة النسبية للوحدات اإلدارية هو موضوع لايس 

 بجديد فاي مضامار البحاث العلماي. فهنااك مجموعاة مان األسااليب التقليدياة

سايولة، مثل مقايس اإلنتاجياة )الكلياة والجزئياة (، المقاايس المالياة )نساب ال

لوب يل، الربحياة (، المقاايس اإلحصاائية، مقاايس أمثلياة بااريتو، وأسااالتشاغ

 سلوب ل فاريل. يتمثل الجديد في قياس الكفاءة النسبية في هذا البحث في األ

اياا عدة مزايا مقارنة باألساليب التقليدياة وهاذا ماساوف يتضا  مان خاالل ثن

 ي محافظاةهذا البحث. وقد تم تطبيق هذا األسلوب على القطاع الصناعي فا

 ل .  جدة بالمملكة العربية السعودية وتعتبر هذه أول دراسة في هذا المجا

 ويمكن تلخيص جوانب األهمية األخرى في النقاط التالية : 
أن كفاااءة الوحاادات اإلداريااة هااي أحااد أهاام العناصاار التااي تقاايس  -1

أن الكفااءة هاي [ Blanchard   3نجاا المنظماات. ففاي دراساة حديثاة ذكار  
حااد عناصاار المخاااطرة  الرئيسااية الثالثااة ) والعنصاارين ا خاارين همااا أ

                                                           
 العلمي جبامعة امللك عبدالعزيز لدعمه هلذا البحث .  البحث يتقدم الباحث ابلشكر إىل جملس *
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المنافسة ، ورضاء المستهلك ( التي يجب علاى متخاذق القارار أن يهتماوا 
 بها لضمان تحقيق النجاا. 

جااال ميمثاال هااذا البحااث لبنااة فااي اسااتخدام األساااليب الكميااة فااي  -2

 هذا المجال .  اإلدارة، حيث تعاني المكتبة العربية من نقص شديد في

ووفقااا لمااا تقاادم تتضاا  أهميااة البحااث فااي حفااز الاادافع لاادى ماادراء 

المصانع الستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات لمعرفاة ماواطن الضاعف 

 في المدخالت الصناعية والمخرجات الفائضة . 

 
 البحث أهداف 

يهاادف هااذا البحااث إلااى قياااس كفاااءة الوحاادات اإلداريااة باسااتخدام 

مغلاااف البياناااات باااالتطبيق علاااى الصاااناعات الكيماوياااة  أسااالوب تحليااال

ساهام والمنتجات البالستيكية بمحافظاة جادة بالمملكاة العربياة الساعودية لإ

 في تحديد مايلي : 

 لمصانع الكفء وفقا الستخدام أقل كمية من المدخالت . ا -1

الكاافء ومعرفااة األسااباب الكامنااة خلااف ذلااك ماان  المصااانع غياار -2

 ارد المستخدمة أو انخفاض في اإلنتاجية أو كالهما . زيادة في المو

يجب تخفيضها مان مادخالت المصاانع غيار  الكافء  الكمية التي -3

 حتى تحقق الكفاءة المطلوبة . 

يجااب زيادتهااا ماان مخرجااات المصااانع غياار الكاافء  الكميااة التااي -4

 حتى تحقق الكفاءة المطلوبة . 
 

 أسلوب البحث 
 وبين من الدارسة هما: يعتمد هذا البحث على أسل
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د أوالً : أساالوب الدراسااة المكتبيااة : وفااي نوعيااة هااذه الدراسااة إعتماا

الباحاااث علاااى  اإلطاااالع علاااى عااادد مااان المراجاااع والبحاااوث المتعلقاااة 

 بموضوع البحث . 

حليال تثانياً : أسلوب الدراسة التطبيقية : قام الباحث بتطبياق أسالوب 

 في قطاع الصناعات الكيماويةمغلف البيانات على مجموعة من المصانع 

  .والمنتجات البالستيكية في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية 

 اإلطار النظري للبحث 
 نشأة ومفهوم أسلوب حتليل مغلف البياانت 

 Data Envelopment Analysis( DEAإن أسلوب تحليل مغلف البيانات )
ج األمثل لمجموعة هو "أداة تستخدم البرمجة الخطية لتحديد المزي
 Decision Making( DMUsمدخالت ومجموعة مخرجات لوحدات إدارية )

Units   ص 4متماثلة األهداف وذلك بناء على األداء الفعلي لهذه الوحدات،
 Edwardo Rhodes[ . ولقد كانت بداية هذا األسلوب مع طالب الدكتوراه  31

مقارنة أداء مجموعة من الذق كان يعمل على برنامج تعليمي في أمريكا ال
طالب األقليات )السود واألسبان( المتعثرين دراسياً في المناطق التعليمية 
المتماثلة. وكان التحدق الذق واج  الباحث يتمثل في تقدير الكفاءة الفنية 
للمدارس التي تشمل مجموعة من المدخالت ومجموعة من المخرجات 

على هذه المشكلة قام الباحث  بدون توفر معلومات عن أسعارها. وللتغلب
[. ويعود سبب CCR  5ومشرفية بصياغة نموذج عرف فيما يعد بنموذج 

تسمية هذا األسلوب بهذا األسم إلى أن الوحدات ذات الكفاءة اإلدارية 
تكون في المقدمة وتغلف الوحدات اإلدارية غير الكفء، وعلي  يتم تحليل 

 [ . 6البيانات التي تغلفها المقدمة  
يعتمد أسلوب تحليل مغلف البيانات في جوهرة على أمثلية باريتو و

Parcto Optimality  والتي تنص على أن "أق وحدة اتخاذ قرار تكون غير
كفء إذا استطاعت وحدة أخرى أو مزيج من الوحدات اإلدارية األخرى 
إنتاج نفس الكمية من المخرجات بكمية مدخالت أقل وبدون زيادة في أق 

[. وتكون الوحدة اإلدارية لها كفاءة باريتو إذا 93،ص 7"    مورد آخر
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بإيجاد معدل  Relative efficiencyتحقق العكس . وتحسب الكفاءة النسبية 
مجموع المخرجات الموزونة إلى مجموع المدخالت الموزونة. وتعتبر 

[ هي األساس لكل من أمثلية 8م  1957في عام  Farrellدراسة فاريل 
وب تحليل مغلف البيانات. إال أن  يعاب على أسلوب فاريل باريتو وأسل

قياس  للكفاءة الفنية لمخرج واحد ومدخل واحد فقط، بينما يتميز أسلوب 
تحليل مغلف البيانات بتعامل  مع مجموعة من المخرجات ومجموعة من 

 المدخالت . 
وفي هذا المقام يجب أن نفرق بين ثالثة مصطالحات مهمة هي 

، 2  لبحث الفعالية واإلنتاجية وذلك نظراً الرتباطها الوثيق باالكفاءة و 

هي حسن استغالل الموارد المتاحة   Efficiency[. فالكفاءة  9-12

 .  Doing things right)المدخالت( ، وهذا يعني أداء األشياء بطريقة صحيحة 
هي قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها  Effectivenessبينما الفعالية 

  . وعليDoing things right لمخرجات(، وهذا يعني أداء األشياء الصحيحة)ا
ها فقد تحقق المنظمة أهدافها أق تكون فعالة لكنها ال تكون كفء ألن

فهي  Productivityاستخدمت موارد كثيرة والعكس صحي . أما اإلنتاجية 
قياس العالقة بين المخرجات والمدخالت. أو بمعنى آخر، هي قدرة 

د نظمة على تحقيق أكبر قدر ممكن من األهداف باستخدام أقل موارالم
ً  اليةممكنة ) الفعالية/الكفاءة (. و إذا تحقق للمنظمة الكفاءة والفع فهي  معا

 منظمة منتجة . 
 

 جماالت تطبيق أسلوب حتليل مغلف البياانت

الرغم من أن أسلوب مغلف البيانات لم يعرف إال في عام على 

من قبل األكاديميين  –االهتمام الكبير بهذا األسلوب  م، إال أن1978

ً من خالل األبحاث الكثيرة التي تم أنجازها   –والممارسين  بدى جليا

[ . فقد شملت هذه األبحاث معظم المجاالت إال أ،ها تكاد شحيحة في 13 

مجال القطاع الصناعي. أما في حدود خارطة الوطن العربي فيعتبر 

البيانات حديثاً في مضمار البحث العلمي. وفيما يلي أسلوب تحليل مغلف 
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استعراض ألهم الدراسات التي تتحدث عن تطبيقات أسلوب تحليل مغلف 

 البيانات . 

لقد كانت البداية في تطبيق أسلوب تحليل مغلف البيانات في القطاع 

العام إال أن النجاا المنقطع النظير لنتائج هذا األسلوب ومزاياه المتعددة 

جع على تطبيق  في القطاع الخاص. ففي مجال التعليم وهو أول قطاع ش

حكومي يطبق في  أسلوب تحليل مغلف البيانات أجريب العديد من 

 Chakraborty et al.                      15 ]Ruggiero and[14 الدراسات . 

Vitaliano   16 ]Seigel et al   17 ];;Tomkins and Green          18 ]Bessent 

et al  وفي جميع هذه الدراسات تمكن الباحثين من قياس كفاءة البرامج .

 التعليمية في المدارس وأقسام الجامعات. 

وأجريت في مجال الصحة الكثير من  الدراسات الحديثة لقياس 

 -Sola and Prior    20 ]Garcia et al   21 ]Al[ 19كفاءة المستشفيات  

Shammari    21 ];Bahormoz    22 ]; Parkin and   23 ]Hollingswoth  وقد  .

توصل الباحثون في هذه الدراسات إلى نتائج جيدة تمثلت في تحديد مواقع 

 عدم الكفاءة النسبية في هذه المستشفيات . 

 سلوبأأما المجال البنكي فقد أستحوذ على اهتمام الباحثين لتطبيق 

[ 24  ;مت  لالقتصاد الوطنيتحليل مغلف البيانات وذلك نظراً أله

Athanassopoulos and Giokas   25 ]Golany and Storbeck  26 ]Thanassoulis 

 27 ]; Drake and Howcroft            28 ];al-Faraj et. Al.  وخي الشد

 [ .29وباهرمز  

وهناك دراسات أخرى حديثة أجريت لقياس كفاءة الوحدات اإلدارية 

[ 30مثل منهجية أسلوب تحليل مغلف البيانات  في مجاالت مختلفة 

Jenkins and Andersn   31، الغاز ]Hollas et. al.  االتصاالت ،Uri   32 ، ]
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الطاقة  توليد ،.Husain et. al[ 34، المواصالت   .Noulas et. al[ 33التأمين  

 . .Lewin et. al[ 36، والمحاكم    .Athanassopoulos et. al[ 35  الكهربائية

 وفي مجال الصناعة والخدمات تم إنجاز بعض الدراسات إال أنها

ركة ش 18تعتبر غير كافية . ففي دراسة لقياس كفاءة قسم المشتريات في 

[  37من شركات البترول باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات ، وجد  

Murphy et. al. يات أن أهداف المنظمة، ومسئوليات األقسام، وأنواع المشتر

تؤثر على األداء. وأوض  الباحثان أن هذا األسلوب استطاع تحديد 

وصنفت  %100شركات من شركات القطاع ذات كفاءة عالية بلغت 6

ب على أنها " األفضل في القطاع الصناعي " إال أن هذا األسلوب يعا

رية علي  عدم تقديم  لطريقة للتمييز بين الشركات ذات الكفاءة اإلدا

 مثل هذه الحاالت. العالية في 

 .Narasimhan et.al[ 38وفي دراسة ميدانية لتقويم أداء الممولين ، قام  

، ( HEمجموعات : ممولين ذو أداء عالي وكفء ) 4بتقسيم الممولين إلى 

(، وممولين ذو أداء منخفض وكفء HIوممولين ذو أداء عالي وغير كفء )

(LEوأخيراً ممولين ذو أداء منخفض وغير كفء ،) (LI وبناًء على ذلك تم .)

 Effective( كمعيار فعال )مجموعة مرجعية ( HEاستخدام المجموعة األولى )

Benchmarks    . لتحسين أداء المجموعات الثالث األخرى 

بدراسة   .Chebat et.al[ 39وباستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات، قام  

توزيع الموارد على األرباا. في شركة كندية في مجال التسويق لتقيم تأثير و

قطاعات هي : المواد الغذائية  5وقد تم أجراء هذه الدراسة على 

والخضراء، المواد الغذائية الخاصة بالعصيرات، الصناعات المعدنية، السلع 

التجارية ، والمطاعم والفنادق. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الرب  يتأثر 

بشرية. وأن التوزيع الفعال للموارد بتوزيع كل من الموارد المالية وال
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البشرية يتفاوت من قطاع إلى أخر بينما هو غير متفاوت بالنسبة لتوزيع 

 الموارد المالية . 

 وفي دارسة لتحديد مواقع لشركات الخدمات باستخدام أسلوب تلحيل

طبيق باقتراا مجموعة من القواعد لت .Metters et.al[ 40مغلف البيانات قام  

واقع ي السلوب. ويعتقد الباحثون أن هذه القواعد التطبق بشكل جيد فهذا األ

هو  العملي. وأشار الباحثون بوضوا إلى أن أسلوب تحليل مغلف البيانات

 غير البداية وليس النهاية في عملية التحليل، وان  يجب إيقاف الوحدات

 الكفء إذا ثبت استمرار عدم كفاءتها . 

 –دراسة تطبيقية لمجموعة من المصانع في  – Sueyoshi[  41وقام  

 كتشفابإجراء عدة مقارنات لتقويم األداء في فترات زمنية مختلفة. وقد 

ً جديداً للفعالية أطلق علي  مسمى "الفعالية الكل  "لوقت ية لالباحث مفهوما

Overall Time Efficiency  4لى إ. ثم بعد ذلك قام الباحث بتجزئة هذا المفهوم 

وفعالية  ،الفعالية الكلية ، فعالية السعر ، فعالية المعيار  مفاهيم هي :

لية لفعااالوقت وقد تم استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات لقياس مفاهيم 

 الجديدة.

ليل وفي دارسة لقياس كفاءة الوحدات اإلدارية باستخدام أسلوب تح

 مغلف البيانات بالتطبيق على فروع أحد مطاعم المأكوالت السريعة

ً في محافظة جدة ، وجدت الباحثة أن13المحلية البالغ عددها   فرعا

[. وقد أوضحت الباحثة مقدار 42فروع من هذه المطاعم غير كفء  3

لذق ار اعدم الكفاءة في كل مطعم من المطاعم الثالثة باإلضافة إلى المقد

ن يجب تخفيض  من مدخالت هذه  الفروع، والمقدار الذق يجب زيادت  م

 تها حتى تحقق الكفاءة المطلوبة . مخرجا
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-Al[ 43شركة صناعية أردنية ، وجد   55وفي دراسة شملت 

shammari 12 ألسلوب تحليل مغلف البيانات. وقد ً شركة فقط كفء وفقا

 أوض  البحاث مصادر ونسب عدم الكفاءة في الشركات غير الكفء . 

حدة ت المتفندقاً في الواليا 48وفي دراسة في مجال الخدمات شملت 

ً لنظام التصنيف العالمي، وجد   [ 44األمريكية من درجات مختلفة وفقا

Anderson et.al. 58%  من هذه الفنادق غير كفء. وأوض  الباحثون أن

ى د إلالسبب في أنخفاض عدد الفنادق في مجال الكفاءة النسبية إنما يعو

أن  ائجرت النتاستخدام الباحثين لمقايس شاملة للكفاءة النسبية. فقد أظه

بينما  ذاء،تنفق أكثر على المشروبات والغ الفنادق التي تتمتع بكفاءة نسبية

ر كبي الفنادق غير الكفء تنفق أكثر على عمليات الفندقة مثل توظيف عدد

من الموظفين، ووجود عدد كبير من الغرف. وبناًء على ذلك، أوصى 

يع توز طي أكبر لعمليةالباحثون بأن على اإلدارة في مجال الفندقة أن تع

ً الموارد بدالً من عملية إدارة الموارد والتي هي جل اهتمامهم حا  . ليا

  

 تطبيق منوذج أسلوب حتليل مغلف البياانت 
دام منت بين نماذج أسلوب تحليل مغلف البيانات األربعة، تم استخ

والنماذج  -لقياس كفاءة الوحدات اإلدارية لعينة البحث BCCنموذج 
والنموذج  Multiplicative Model، النموذج اللوغاريتمي CCRهي  األخرى
 .Additive Model  47 ، ]46 ];Charnes et. al.  45 ];Banker et. alالتجمعي 

 7 ]Charnes et. al.  . 
)عام  Banker, Charnes, & Cooper;ينسب إلى كل من  BCCوالنموذج 

) النسبة بين   Technical Efficiencyم( ، وهو يفرق بين الكفاءة الفنية 1984
المخرجات إلى المدخالت( والكفاءة المرتبطة بحجم معين من العمليات 

Scale Efficiency  ًوقد تم استخدام هذا النموذج ألن  يعطي عائداً متغيرا .
على حجم اإلنتاج ويمكن من معرفة ما إذا كان هذا العائد متغيراً على 
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ً أو متزايداً أو حجم اإلنتاج ويمكن من معرفة  ما إذا كان هذا العائد ثابتا
 متناقصاً وهذا يماثل الواقع الفعلي . 

ونظراً ألن العالقة خطية بين المدخالت والمخرجات وهو ما 
خالت توج  النموذج نحو تقليل المد ، فقد تم اختيار BCCيفترضة نموذج 

(input Orientation وهو ما يعرف بالتوج  المدخلي. وقد تم )وج  الت أختيار
التحكم ألن  يمكن من  –الهدف هو تقليل المدخالت  –المدخلي 

ا تم ذا مبالمدخالت وهي تمثل تكلفة بالنسبة للمصنع وهذا اختيار منطقي إ
  ليهامقارنت  بالمخرجات ) التوج  المخرجي ( التي ال يمكن السيطرة ع

Charnes et. al.  13] ويمكن صياغة نموذج .BCC التالي :  على النحو 
Min Zo 
Supject:  

         m,..,1i                         0XZX 0ij0

n

j

ijj 


 

 

          .s,..,1r                                       0rj

n

1j

rjj YY 


 

 
                                                                          

1
n

1j

j 


 

 
         n,..,1j                                                       

0j  

 
 ن : إحيث 

Zo  مؤشر الكفاءة النسبي للوحدة : 

j    األوزان المعطاة للمدخالت والمخرجات الخاصة بالوحدة :j  
Xij     لمدخل : كمية اi  للوحدةj  

Xijo   كمية المدخل :i  للوحدةjo   
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Yrj     كمية المخرج :r  للوحدةj   
Yrjo   كمية المخرج :r  للوحدةjo   

m       عدد المدخالت : 
s          عدد المخرجات : 
n         عدد الوحدات الداخلة في التقييم : 

jo         الوحدة محل القياس : 

 
 جمتمع البحث 

إن مجتمع البحث الخااص بهاذه الدراساة هاو قطااع الماواد الكيماوياة 

والمنتجااات البالسااتيكية وهااو أحااد ثمانيااة قطاعااات ماان القطاااع الصااناعي 

السااعودق . وقااد تاام اختيااار القطاااع الصااناعي بشااكل عااام نظااراً ألهميتاا  

نتجاات بالنسبة لالقتصاد الوطني . وتم اختيار قطاع لماواد الكيماوياة والم

ساااتيكية بشاااكل خااااص نظاااراً لتواجاااد مصاااانع ذات أحجاااام مختلفاااة البال

صانيع. وقاد تكبيرة ( لديها خبرة عالية في مجاال ال-متوسطة  -)صغيرة 

تيكية في قطاع الصناعات الكيماوية والمنتجات البالس بلغ إجمالي التمويل

 %62.93مليااار و وهااذا يشااكل  151.1م 2000حتااى منتصااف عااام 

ة للقطاعااات الصااناعية الثمانيااة فااي المملكااة العربيااماان إجمااالي التموياال 

ذا السعودية. كما بلاغ عادد المصاانع فاي المملكاة العربياة الساعودية فاي ها

مان  %20.28مصنعاً وهذا يمثال 693القطاع خالل نفس الفترة الزمنية 

ثلث [. ولتحجيم م48إجمالي عدد المصانع في المملكة العربية السعودية  

فاإن  المال( وباالضاف  إلى طبيعاة هاذا البحاث، -لجهد ا -التكلفة )الوقت 

هذا البحث سوف يقتصر تطبيق  على محافظة جدة. ويبلاغ عادد المصاانع 

 فاي القطااع المشااار إليا  آنفاا بمنطقااة مكاة المكرماة )محافظااة جادة إحاادى

    مصنعاً في محافظة جدة . 111مصنعاً ، منها 196مدنها الرئيسة ( 
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 عينة البحث 
نة البحث من مصاانع قطااع الماواد الكيماوياة والمنتجاات تتكون عي

. وقااد تاام اختيااار Plant Sizeالبالبسااتيكية بمحافظااة جاادة بمختلااف أحجامهااا 
جميااع أحجااام المصااانع نظااراً ألن كفاااءة الواحاادات اإلداريااة هااو مطلااب 
أساسي في جيمع المصاانع بغاض النظار عان حجمهاا. ونظاراً ألن قطااع 

نتجااات البالسااتيكية تتكااون منعاادة قطاعااات صااغيرة المااواد الكيماويااة والم
Sub sectors  مختلفة في أنشاطتها غيار متسااوية فاي عادد مصاانعها، فقاد تام

 Disproportionalاستخدام أسالوب العيناة الطبقياة غيار المتسااوق الحصاص 

Stratified Sampling   وعليا  فقاد تام اختياار عادد 49الختيار عيناة البحاث .]
ماان كاال قطاااع ماان القطاعااات الصااغيرة فااي قطاااع  محاادد ماان المصااانع

الصناعات الكيماوية وفقاً لنسبة تواجدها الطبيعي. وقد أشترط في اختيار 
سانوات علاى األقال كعمار تشاغيلي لضامان مساتوى 3هذه المصانع تاوفر 

عااادل فااي األداء بااين المصااانع. ووفقاااً ألساالوب العينااة المختااار والمعيااار 

دليل قائماة المصاانع المنتجاة ومن خالل  -كلفة السابق ومراعاة لمثلث الت

وتشاااجيع المصاااانع الوطنياااة ونظاااام المااارخص لهاااا تحااات نظاااام حماياااة 
[ ودلياال مصااانع محافظااة جاادة لعااام 50م  2000االسااتثمار األجنبااي لعااام

مصانعاً وهاذا 60فقد تقرر أن يكاون حجام عيناة البحاث  -[ 51م  1998

حجم العيناة مناساباً نظاراً من حجم مجتمع البحث. ويعتبر  %54.1يمثل 
ألن البيانات المطلوبة في هذه الدراسة هي بيانات فعلية تتطلاب االتصاال 
المباشر والمستمر بمدراء المصانع. وقد تام الحصاول علاى هاذه البياناات 
وفقاً لنموذج محدد عن طريق زيارات ميدانية. وبنااًء علاى ذلاك تام جماع 

م ) 2001تمبر ماان عااام البيانااات الالزمااة خااالل شااهرق أغسااطس وسااب
نموذجااً مان عيناة البحاث،  23م( . وقد تم اساترجاع 1999البيانات لعام 

وتعتبر هذه النسبة مقبولاة نظاراً  %38.3وهذا يمثل معدل استجابة قدرة 
    ألن طبيعة البيانات المطلوبة فيها جانب كبير من السرية . 

 حتديد املدخالت واملخرجات 
لمجموعااة الماادخالت والمخرجااات مرتكاازا يعتباار االختيااار األمثاال 

هاما في تطبيق أسلوب تحليل مغلف البيانات الن ذلك يؤثر على النتاائج. 
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أفضال الطارق فاي عملياة االختياار لعوامال المادخالت والمخرجاات ومن 
[. لااذا قااام 36هااي مشاااركة مجموعااة ماان عينااة البحااث فااي هااذا المجااال  

خرجات التي تم اختيارها الباحث بعرض مجموعة عوامل المدخالت والم
 في هذه الدراسة على مجموعة من عينة البحث . 

ومن الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها أيضا عند تطبيق أسلوب 
ت تحليل مغلف البيانات هاو عملياة التاوازن باين العادد اإلجماالي للمادخال

والمخرجااات ماان جانااب وعاادد الوحاادات الداخلااة فااي التقاايم ماان الجانااب 
يم ويتطلب هذا التاوازن أن يكاون عادد الوحادات الداخلاة فاي التقاا خر . 

[. وقاد تااوفر 13ثالثاة أضاعاف العاادد اإلجماالي للمادخالت والمخرجااات  
مصاانعاً 60فااي هااذه الدراسااة عاماال التااوازن المطلااوب حيااث تاام زيااارة 

ت ) عدد الوحدات فاي التقايم ( والعادد اإلجماالي للمادخال23تجاوب منها 
 مخرجات ( . 3مدخالت، 3) 6والمخرجات هو 

وبعد دراسة مستفيضة لمصاانع قطااع الماواد الكيماوياة والمنتجاات 
البالسااتيكية واستشااارة مجموعااة ماان عينااة البحااث واسااتنادا إلااى بعااض 

غلاف مالدراسات التطبيقية في قياس الكفااءة النسابية وفقااً ألسالوب تحليال 
لمخرجااات [ توصاال الباحااث إلااى تحديااد الماادخالت وا22،43البيانااات  
 التالية : 

  Inputأوال: املدخالت 
 Fixed Assets االصول الثابتة )و سعودق (-1

 Current Assets  االصول المتداولة -2

  Number of employees عدد العاملين )شامال رجال االدارة (  -3

   Outputاثنياً : املخرجات 
 Net Incomeصافي الدخل )و (   -4

  Net Salesات  صافي المبيع -5

 Market Shareالحصة السوقية  -6
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وقد تم تطبيق أسلوب تحليل مغلف البياناات علاى عيناة البحاث باساتخدام 
 IDEAS  52 ]Consulting Inc. 1(Integrated Data Envelopment Analysis براناامج

System )  

 
 نتائج الدراسة التطبيقية 

 DEAل مغلاف البياناات ألسالوب تحليا IDEASتم تطبيق برناامج  لقد 
ة على البيانات التي تم الحصول عليهاا مان مصاانع قطااع الماواد الكيماويا

 ( هذه1مصنعاً. ويوض  الجدول رقم )23والمنتجات البالستيكية وعددها 
 مدخالت )األصول الثابتة، األصاول المتداولاة، عادد3البيانات في صورة 

عات، الحصة الساوقية مخرجات )صافي الدخل، صافي المبي3العاملين ( و
 .) 
 

 حتديد املصانع غري الكفء 
وفقااااً ألسااالوب تحليااال مغلاااف البياناااات، تعتبااار الوحااادة اإلدارياااة  

لاديها أقال  Efficiencyإذا كاان مؤشار الكفااءة  Inefficient)مصنع( غير كفء 

(. ويفسر مؤشر كفاءة الوحدة على أنا  أقصاى مقادار مان Z. 1) 1من  
ار مكن أن تستخدم  الوحادة اإلدارياة لتحقياق المقادمزيج المدخالت الذق ي

[. ومان خاالل 6الحالي من المخرجات أو أكثر حتى تكون الوحدة كافء  
ماان أصاال عنيااة  %43.48مصااانع أو 10( يتضاا  أن 1الجاادول رقاام )

. 1مصاانعاً حصاالت علااى مؤشاار كفاااءة أقاال ماان 23البحااث البااالغ حجمهااا 
 وهذا يعني أن هذه المصانع غير كفء. 

 يد نسبة عدم الكفاءة يف كل من املصانع غري كفءحتد
( المصانع غير الكفء ونسبة عادم الكفااءة 2يوض  الجدول رقم ) 

يشاير 19في كل منها. فيالحظ من الجدول أن مؤشر الكفاءة للمصنع رقام 
إلاااى أن المصااانع يجاااب أن يكاااون قاااادراً علاااى إنتااااج القااادر الحاااالي مااان 

 المخرجات 
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 الكفاءة املدخالت واملخرجات للمصانع حمل الدراسة ومؤشر (.1اجلدول رقم )

رقم 
 املصنع

 املدخـــــالت املخرجــــــــات
مؤشر 
 1 خ الكفاءة

(100000) 
 2خ

(100000) 
 3خ

% 
 1م

(100000) 
 2م

(100000) 
 3م

1 4.50 35 10 10 11 50 1.000 
2 15 40 15 50 20 130 1.000 
4 18 200 25 30 37 45 1.000 
6 100 360 75 450 250 75 1.000 
7 175 1005 62 973 468 70 1.000 
8 9.50 937 20 649 364 97 1.000 
9 13.60 55.90 16 51 34.70 21 1.000 
10 61 215 42 144 150 74 1.000 
14 219 806.20 27 450 255 30 1.000 
15 256 930 35 366 375 42 1.000 
17 100 349.30 13 172 150 25 1.000 
18 37 115 6 92 100 20 1.000 
21 353 677 30 490 456 35 1.000 
20 15 73 11 65 86 22 0.906 
16 115 303.70 24 195 212 37 0.888 
22 260 410 25 458 388 40 0.852 
12 247 713 38 570.22 670.30 60 0.709 
13 154 437 33 565 421 55 0.629 
11 143 778.15 53 660.40 520.24 110 0.562 
5 2.50 9.73 7 45 53.50 65 0.561 
3 26 93 20 890 540 42 0.515 
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23 1.80 20 2 275 300 46 0.395 
19 24 640 20 260 247 57 0.299 

 :األصول الثابتة   1م   : صافي الدخل )لاير سعودي(  1خ

:األصووووووووووووووووووووووول 2م                :صافي المبيعات 2خ

 المتداولة 

 : عدد العاملين 3م                صة السوقية الح:3خ

ة فقط أو أقل من المدخالت الحالية المستخدم %29.88أو أكثر باستخدام 
حتااى يكااون كاافء. وبمعنااى أخاار، يمكاان تخفاايض الماادخالت )المااوارد( 

 مع الحصول على القدر الحالي من المخرجات .  %70.12بنسبة 
لمصاااانع فاااي هاااذا ومااان خاااالل فحاااص  مؤشااار الكفااااءة لجمياااع ا 

هااو أكباار المصااانع انخفاضاااً فااي 19الجاادول، يتضاا  أن المصاانع رقاام 
ي فهو أقل الصانع انخفاضاً 20مستوى الكفاءة بينما وجد أن المصنع رقم 

يشاير إلاى أن المصانع 20مستوى الكفااءة . فمؤشار الكفااءة للمصانع رقام 
أكثاار يجااب أن يكااون قااادراً علااى إنتاااج القاادر الحااالي ماان المخرجااات أو 

المساتخدمة حتاى فقاط أو أقال مان المادخالت الحالياة  %90.63باستخدام 
ماااع   %9.37يكاااون كااافء، أو تخفااايض المااادخالت )الماااوارد( بنسااابة 

 المحصول على   القدر الحالي في المخرجات . 

 .ا(. املصانع غري الفء ونسبة عدم الكفاءة يف كل منه2اجلدول رقم )
 % عدم الكفاءة مؤشر الكفاءة % رقم المصنع 

19 29.88 70.12 

23 39.50 60.50 

3 51.54 48.46 

5 56.07 43.82 

11 56.18 43.82 

13 62.89 37,11 

12 70.88 29.12 

22 85.19 14.84 

16 88.82 11.18 

20 90.63 9.37 
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 ديد مصادر وكميات عدم الكفاءة يف املصانع غري الكفءحت
انااات أناا  يااوفر مجموعااة ماان ماان مزايااا أساالوب تحلياال مغلااف البي 

 المعلومااات المفياادة. إلااى أن هااذا األساالوب يحاادد الوحاادات اإلداريااة غياار
الكفء ونسبة عادم الكفااءة فيهاا، ياوفر هاذا األسالوب أيضااً مصاادر عادم 
الكفاءة في كل من المدخالت والمخرجات الخاصة بالوحدات غير الكافء 

 . كل وحدة لكي تصب  كفءوكميات عدم الكفاءة فيها والكميات المقترحة ل

( يالحااظ أن 3فماان خااالل التحلياال الااذق يعرضاا  الجاادول رقاام ) 

تتمثاال فاي األصااول  Slackلدياا  ماوارد )ماادخالت( راكادة 19المصانع رقام 

علاى  13.26،12.60،16الثابتة، المتداولة، وعدد العاملين وهي بمقادار 

تااج المخرجاات التوالي وهذه القيم تمثل موارد مهدرة لم يستفد منها فاي إن

الفعليااة الحاليااة للمصاانع. لااذلك يمكاان تخفاايض هااذه الماادخالت مقاادار هااذا 

الركااود لكااي يرتقااي المصاانع إلااى مسااتوى الكفاااءة المطلااوب. وعلياا  فااإن 

. وبالمثاال يمكاان 246.74إلااى 260األصااول الثابتااة يمكاان تخفيضااها ماان 

،وعاادد العاااملين ماان 234.40إلااى 247تخفاايض األصااول المتداولااة ماان 

. وعلااى الاارغم ماان هااذا التخفاايض، يسااتطيع المصاانع أن ينااتج 41لااى إ57

نفااس المقاادار الحااالي ماان المخرجااات ولكاان بكفاااءة أفضاال. أمااا بالنساابة 

( فيالحظ من الجادول أن لديا  مخرجاات 19لمخرجات هذا المصنع )رقم 

فائضااة باادون زيااادة فااي الماادخالت حتااى يصااب  المصاانع كاافء. فصااافي 

أق بزيااااادة قاااادرها  %30.39إلااااى  %24الاااادخل يمكاااان أن يزيااااد ماااان 

. ويالحااظ أن األنخفاااض فااي كاال ماان صااافي الاادخل والحصااة 10.39%

السوقية هو مقدار كبير جاداً ويجاب علاى اإلدارة دراساة األساباب الكامناة 

جااراء التخفاايض الااالزم فااي الماادخالت الراكاادة أو خلااف ذلااك . ونتيجااة إل

لاى مساتوى الكفااءة الزيادة فاي المخرجاات الفائضاة لكاي يصال المصانع إ

المطلااوب يصااب  كاال ماان الماادخالت والمخرجااات يساااوق صاافر. وعلااى 

نفاااس المناااوال يمكااان شااارا بقياااة األرقاااام فاااي الجااادول لمعرفاااة الكمياااات 
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المطلااوب تخفيضااها ماان الماادخالت نظااراً لكونهااا مااوارد مهاادرة ال يمكاان 

 االستفادة منها والكميات المطلوب زيادتها في المخرجات . 

 ( . مصادر وكميات عدم الكفاءة يف املصانع3) اجلدول رقم
رقم 
 املصنع

املخرجـــــــــــــــــــــــــــــــات 
 3م 2م 1م 3خ 2خ 1خ واملدخالت

 57 247 260 20 640 24 القيم الفعلية  19

كميااااة الماااادخالت 
 الراكدة 

   -13.26 -12 .
60 

-16 

كيماااااة المخرجاااااات 
 الفائضة 

137.79 - 10.39    

 41 234.40 246.74 30.39 640 161.79 القيم المقترحة 

 46 300 275 2 20 1.80 القيم الفعلية  23

كميااااة الماااادخالت 
 الراكدة 

   -183 -200 -27 

كيماااااة المخرجاااااات 
 الفائضة 

62.29 235.74 -    

 24 114.81 196.15 20 328.74 88.29 القيم المقترحة 

 42 540 890 20 93 26 القيم الفعلية  3

كميااااة الماااادخالت 
 الراكدة 

   -693.8 -425.1  

كيماااااة المخرجاااااات 
 الفائضة 

62.29 235.74 -    

 24 114.81 196.15 20 328.74 88.29 القيم المقترحة 

 65 53.50 45 7 9.73 2.50 القيم الفعلية  5

كميااااة الماااادخالت 
 الراكدة 

   -18.46 -32.96 -27 

كيماااااة المخرجاااااات 
 الفائضة 

5.66 33.68 5.41    

 38 20.54 26.54 12.41 43.41 8.16 ترحة القيم المق

 110 520.24 660.40 53 778.15 143.34 القيم الفعلية  11

كميااااة الماااادخالت 
 الراكدة 

   -131.3 -161.1 -52 

كيماااااة المخرجاااااات 
 الفائضة 

47.99 - -    

 58 359.12 529.06 53 778.15 191.33 القيم المقترحة 

 55 421 565 33 437 154.50 القيم الفعلية  13
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كميااااة الماااادخالت 
 الراكدة 

   -196.2 -211.7 -52 

كيماااااة المخرجاااااات 
 الفائضة 

2.21 139.69 -    

 36  209.25 368.31 33 576.69 156.71 القيم المقترحة 

       ( . 3اتبع  اجلدول رقم ) 
 60 670.30 570.22 38 713 247.80 القيم الفعلية  12

كمياااااة المااااادخالت 
 راكدة ال

   -162.2 -314.6 -17 

كيمااااااة المخرجااااااات 
 الفائضة 

- - -    

 43 355.64 407.94 38 713 247.80 القيم المقترحة 

 40 388 458 25 410 260 القيم الفعلية  22

كمياااااة المااااادخالت 
 الراكدة 

   -65.44 -55.44 -6 

كيمااااااة المخرجااااااات 
 الفائضة 

- 168.96 1.08    

 34 332.56 392.56 26.08 578.96 260 القيم المقترحة 

 37 212 195 24 303.70 115 القيم الفعلية  16

كمياااااة المااااادخالت 
 الراكدة 

   -19.59 -45.72 4- 

كيمااااااة المخرجااااااات 
 الفائضة 

- 45.08 -    

 33 166.28 175.41 24 348.78 115 القيم المقترحة 

 22 86 65 11 73 15 القيم الفعلية  20

لمااااادخالت كمياااااة ا
 الراكدة 

   -3.38 -35.76 -1 

كيمااااااة المخرجااااااات 
 الفائضة 

4.89 - 2.86    

 21 50.24 61.62 13.86 73 19.89 القيم المقترحة 

 :األصول الثابتة   1م                     : صافي الدخل 1خ

:األصووووووووووووووووووووووول 2م                :صافي المبيعات 2خ

 المتداولة 

 : عدد العاملين 3م                :الحصة السوقية 3خ
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 حتديد املصانع املرجعية لكل من املصانع غري الكفء
، تااام تقسااايم المصاااانع إلاااى فئاااات وفقااااً لعااادد IDEASبواساااطة برناااامج /

المنافسااين بحيااث يااتم مقارنااة كاال مصاانع بالمصااانع التااي تعماال معاا  فااي نفااس 

فء مجموعااة الظااروف التنافسااية. ونتيجااة لااذلك أصااب  لكاال مصاانع غياار كاا

يقااارن بهااا لمعرفااة مااواطن الضااعف.   Reference Plantsمصااانع مرجعيااة كاافء 

تعمااال فاااي نفاااس   Benchmarkingوبمعناااى أخااار، فاااإن هاااذه المصاااانع المرجعياااة 

 الظروف التنافسية أو أسوء واستطاعت أن تحقق الكفاءة النسبية . 

( يوضااا  المصاااانع غيااار الكااافء 4ووفقااااً لاااذلك فاااإن الجااادول رقااام )

ل مصانع المرجعية لها. ويالحظ أن هناك مجموعة المصانع المرجعياة مثاوال

قاااد تكاااررت أكثااار مااان بقياااة المصاااانع المرجعياااة  9،14، 4المصاااانع رقااام 

لياة األخرى. وهذا يعني أن هذه المصانع هي ذات كفاءة فعلية وليس نتيجاة  

حل البرنامج الخطي ) في بعض الحااالت ياتم إعطااء أوزان منخفضاة ألحاد 

ماادخالت أو المخرجااات فيظهاار المصاانع علااى أناا  ذو كفاااءة نساابية وهااو ال

دة خالف ذلك (. لذلك فإن هذه المصاانع المرجعياة المتكاررة تمثال نمااذج جيا

 [.7لالسترشاد بها  

 

 ( املصانع غري الكفء واملصانع املرجعية هلا.4اجلدول رقم )
 املصانع املرجعية  رقم املصنع 

19 4  ،14  ،15 ،21 

23 14  ،18 

3 14 ،18 ،9 

5 9  ،1  ،4 

11 6 ،7 ،15 

13 14 ،9 ،6 ،10 

12 15  ،21  ،6  ،9  ،14 
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22 21  ،4  ،1  ،9  ،14  

16 21  ،9  ،4  ،15  

20 9  ،17  ،18  

( مقارنة لعينة من المصاانع غيار الكافء 5ويوض  الجدول رقم ) 
وهو غيار كافء ماع  19مع المصانع المرجعية لها. فمقارنة المصنع رقم 

يالحاظ أن نسابة الحصاة الساوقية  4أحد المصانع المرجعياة لا  وهاو رقام 
( %20)19( من تلك التي للمصنع رقم %25هي أعلى ) 4للمصنع رقم 

هي أقال مان تلاك  4. هذا باإلضافة إلى أن كل من مدخالت المصانع رقم 
اً . ونظارالذق يعاني من عادم تاوافر الكفااءة النسابية 19التي للمصنع رقم 
هي أعلى أيضا أحد المصانع المرجعية للمصنع رقم  14ألن المصنع رقم 

( %27هاي أعلاى أيضاا )14فإن نسبة الحصة السوقية للمصانع رقام  19
( . وباااإجراء مقارنااااة أخاااارى %20)19مااان تلااااك التاااي للمصاااانع رقاااام 
مع تلك الخاصة بالمصنع المرجعي 20لمخرجات ومدخالت المصنع رقم 

هاي أعلاى 9يالحظ أن نسبة الحصة السوقية للمصنع رقام ، 9ل  وهو رقم 
( على الرغم مان أن جمياع %11)20( من تلك التي للمصنع رقم 16%)

هااي أقاال ماان تلااك التااي للمصاانع رقاام 9ماادخالت المصاانع المرجعااي رقاام 
وبالمثااال يمكااان إجاااراء مقارناااات ماااع بقياااة  المصاااانع غيااار الكااافء 20

الموجاودة فااي الجااداول )  ومصاانعها المرجعيااة ماان خاالل فحااص األرقااام
( .حيااث يالحااظ أن جميااع المصااانع المرجعيااة قااد حققاات الكفاااءة 5، 1،4

       النسبية على الرغم من انخفاض مدخالتها .   
 

 املصانع الكفء
( أرقاااام المصاااانع ذات الكفااااءة النسااابية 6يوضااا  الجااادول رقااام ) 
 1= مصنعاً . وجميع هذه المصانع حصلت على مؤشر كفااءة13وعددها 

ها . و يعود السبب الرئيسي فاي كفااءة هاذه المصاانع إلاى أنا  ال يوجاد لادي
موارد )مدخالت( راكدة أو مخرجات فائضة. وهذا يعني أن هذه المصانع 
اساااتهلكت جمياااع مواردهاااا المتاحاااة إلنتااااج القااادر الحاااالي الفعلاااي مااان 

 المخرجات.  

 ا*ملرجعية هلااملصانع  (. مقارنة لعينة من املصانع غري الكفء مع5اجلدول رقم )
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 املدخــــــالت املخرجـــــات رقم املصنع
 3م 2م 1م 3خ 2خ 1خ

  املصانع غري الكفء

19 24 640 20 260 247 57 

23 1.80 20 2 275 300 46 

3 26 93 20 890 540 42 

20 15 73 11 65 86 22 

   املصانع املرجعية 

4 18 200 25 30 37 45 

9 13.60 55.90 16 51 34.70 21 

14 219 806.20 27 450 255 30 

18 37 115 6 92 100 20 

 :األصول الثابتة   1م   : صافي الدخل )لاير سعودي(  1خ

:األصووووووووووووووووووووووول 2م                :صافي المبيعات 2خ

 المتداولة 

 : عدد العاملين 3م                :الحصة السوقية 3خ

 

 لكفاءة النسبية (. املصانع ذات ا6اجلدول رقم )
 21،  18،  17،  15،  14،  10،  9، 8،  7،  6،  4،  2،  1 أرقم املصانع

 ئضة لكل مصنع = صفر، املدخالت الراكدة واملخرجات الفا 1مؤشر الكفاءة لكل من هذه  املصانع =
 

 
 
 
 

 التوصيات
بعااد أن تاام إجااراء الدراسااة التطبيقيااة ، يقاادم الباحااث التوصاايات  
 التالية : 
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 أوأل : التوصيات العامة 
أن تسعى الغرف التجارية إلى تنظايم برناامج تادريبي متخصاص  -1

لمادراء الشاركات  DEAفي مجال تطبيقاات أسالوب تحليال مغلاف البياناات 
 والمصانع .

أن علااى ماادراء الشااركات والمصااانع مالحظااة أن أساالوب تحلياال  -2

 (لربحية ادية )مثالً نسب التقليمغلف البيانات ليس بديالً عن معايير األداء 
 وإنما هو  البداية وليس النهاية في عملية  التحليل .

أن يعماال ماادراء الشااركات والمصااانع علااى قبااول نتااائج أساالوب  -3

 تحليل مغلف البيانات. 

أن يسااااعى ماااادراء الشااااركات والمصااااانع إلااااى التخطاااايط الجيااااد  -4

عادد ولمتداولاة ، األصاول الثابتاة، األصاول ا - لالستغالل األمثل للموارد

 وأن تعطى اإلدارة العليا هذا المجال جل اهتمامها.  -العاملين 

إعطاااء جاال االهتمااام بزيااادة الحصااة التسااويقية بشااتى الوسااائل  -5

 التسويقية في مجال دراسة التسويق . 

مراعاااة االهتمااام بااالتخطيط المسااتمر لزيااادة المبيعااات وصااافي  -6

 الدخل .

يقات على أسلوب تحليل مغلف البيانات فاي إجراء مزيد من التطب -7

قطاعااات صااناعية مختلفااة مااع التوسااع كااذلك فااي تطبيقاا  علااى قطاعااات 
دمها أخرى كالصحة والبنوك والتعليم. وذلاك نظاراً للنتاائج الجيادة التاي يقا

 مثل معرفة مصادر وكميات عدم الكفاءة النسبية . 

 
 اثنياً : التوصيات اخلاصة 

النسابية  صانع الذين لم تحقاق مصاانعهم الكفااءةأن يقوم مدراء الم -1
ول دون ذلااك لمعرفااة المطلوبااة )غياار كاافء( بدراسااة األسااباب التااي تحاا

مااواطن الضااعف فااي الماادخالت والمخرجااات حتااى يتمكنااوا ماان اسااتغالل 
 الموارد المتاحة لهم بشكل جيد.
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اء المصانع الذين لم تحقاق مصاانعهم الكفااءة النسابية أن يقوم مدر -2
لوبااة بدراسااة األسااباب التااي أدت بالمصااانع المرجعيااة إلااى تحقيااق المط

لتاي االكفاءة النسبية وأن تكون نتاائج المصاانع المرجعياة بمثاباة األهاداف 
 ( . Benchmarkingتسعى إلى تحقيقها )

اء المصانع الذين لم تحقاق مصاانعهم الكفااءة النسابية أن يقوم مدر -3
ياة أو إغالقها عند ثبات عادم إمكان المطلوبة بدمج هذه المصانع مع أخرى

تحقيااق الكفاااءة النساابية . وذلااك ألن هااذه المصااانع لااديها مااوارد مهاادرة 
 واستمرارها بهذا الشكل يولد مزيداً من الخسائر المالية . 

اء المصااانع التااي حققاات الكفاااءة النساابية المطلوبااة أن يقااوم ماادر -4
لياال مغلااف البيانااات بااإجراء مزيااد ماان التطبيقااات السااتخدامات أساالوب تح

خااالل فتاارات زمنيااة متتاليااة مااع مجموعااة أخاارى ماان المصااانع المنافسااة 
تااع خاصااة الحديثااة منهااا للتأكااد ماان االسااتغالل الجيااد المواردهااا وأنهااا تتم

 بكفاءة نسبية . 
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Abstract. The objective of this study is to measure the efficiency of decision-making units by using Data 
Envelopment Analysis (DEA). It was applied on the Saudi chemical and plastic industry in Jeddah. Out of 

23 plants, only 13 of them were found to be efficient, and 10 were found to be relatively inefficient. For 

the second group, the inefficiency percentage for each plant was determined. In addition, the amount of 
input that should be reduced as well as the amount of output that should be increased were pointed out. 

Also, reference plants for inefficient plants were determined. 
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