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 اإلدارة اللوجستية 

 الجديد دراسة تطبيقية على ميناء شرق بورسعيد

 

 
The Role of Information Technology in Improving the Performance of 

Egyptian Maritime Ports from Logistics management perspective  

Empirical Study on the East PortSaid Port 

 

 

ةإعداد الباحث  
 علي محمد يريهان محمد عليش

 كلية النقل الدولي واللوجستيات –مدرس مساعد إدارة األعمال 
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 



176 
 

 الملخص:

في تحسين أداء الموانئ المصرية  تكنولوجيا المعلوماتيهدف هذا البحث إلى التعرف على دور  
 تكنولوجيا المعلوماتتصميم إطار مقترح لدور  إلىمع محاولة الوصول اللوجستية  ةمن منظور اإلدار 

مجموعة من  إلى، وتوصل الجديد ميناء شرق بورسعيدفي تحسين أداء الموانئ البحرية بالتطبيق على 
في تحسين أداء الموانئ  تكنولوجيا المعلوماتداللة احصائية  وجود عالقة معنوية ذوالنتائج أهمها: 

أنظمة االنتظار(، وجود وقت  الحاويات،عدد  البضائع،حركة  السفن، )عددمن حيث المصرية  البحرية
 ضرورة  من التوصيات أهمها: ما قدم مجموعة، كإلكترونية متوسطة بالميناء وتحتاج إلى تطوير مستمر

، تطبيق المصريةاستخدام الميناء لتكنولوجيا المعلومات في العمليات المختلفة داخل الموانئ البحرية 
 .عن طريق تكنولوجيا المعلومات المصريةالبحرية ن أداء الموانئ يالمقترح الذي يسهم في تحس إلطارا
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Abstract: 
The objective of this research is to identify the role of logistics management from 

the information technology perspective in improving the performance of 

Egyptian ports while trying to reach the design of a proposed framework for the 

role of IT in enhancing maritime ports with the application on east portsaied port. 

The importance of information technology in refining the performance of 

Egyptian maritime ports terms of (number of vessels, traffic of cargo handling , 

number of containers, waiting time), the presence of medium electronic systems 

in the port and need continuous development. The research came out with the 

following contribution: the importance of using information technology in the 

different operations inside the Egyptian maritime ports, the application of the 

proposed framework that facilitates the improving the performance of the 

Egyptian maritime ports via information technology and systems. 
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 مقدمة البحث:

عدد  أصبحكما  القومي،وزيادة الدخل  االقتصاديةالتنمية  فيدورًا هامًا الموانئ البحرية  تلعب
ومدى كفأتها وحجم الصادرات والواردات المتداولة بها أحد المؤشرات األساسية للحكم على مدى  الموانئ
طة صناعية توليد أنـش فيتعد من العوامل الهامة والمؤثرة  2018عام الدولة، وفى  اقتصاد وازدهارقوة 

والبنية  وتكنولوجيا المعلومات لفنية والنظم اللوجستية، ويعتبر مدى تقدم الخدمات اوتجارية جديدةومهنية 
 .مواجهة التنافسية العالمية فيالبحرية أحد العوامل الرئيسية  الموانئاألساسية داخل 

على جميع العاملين بالموانئ أن  ، أصبح لزاماً وفي خالل العقد الثاني من القرن الواحد والعشرون
كمفـهوم حديث فـي إدارة المـوانئ البحريـة حتـى يتمكنـوا  ودورها الحيويتكنولوجيا المعلومات يدركوا أهمية 

 مـن العمـل كفريـق واحـد وتوحيـد جهـودهم لتحقيق النجاح لمؤسساتهم

تكنولوجيا عمليات  أنه على الرغم من تزايد الدراسات التي تناولتعلى ما سبق تري الباحثة  وتأسيسا  
واألجنبية، وانه في حدود علم الباحثة لم تناول الدراسات العربية من قبل في الدراسات العربية  المعلومات

من خالل  هذا البحثما تتناوله  وهوالمصرية البحرية في تحسين أداء الموانئ  تكنولوجيا المعلومات دور
 كما يلي وسيتم تقسيم البحث إلى أجزاء ،جديد بورسعيد يناء شرقمالتطبيق على 
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 الجزء األول

 الدراسات السابقة

تكنولوجيا اثنين ) على محورينتتمثل أهم الدراسات السابقة التي تمكنت الباحثة من االطالع عليها 
 أداء الموانئ( وتبين التالي: –المعلومات 

 –من محور )النقل  لتكنولوجيا المعلوماتهناك أثر  إلى أن )7Gregory.N ,201)توصلت دراسة 
 (Baker,P 2015) التخزين( على جودة الخدمات المقدمة في الموانئ واتفقت معها دراسة  –التوريد 

 في تحقيق ميزة تنافسية. 

 اللوجستية يحتلكأحد األنشطة  تكنولوجيا المعلوماتأن ( (Cooper.C , 2014كما توصلت دراسة   
في أن ( Eriksson.E, 2012)، واتفقت معها دراسة فيها وله القدرة على تحسين األداء األولياألهمية 

وأن  المعلوماتالقدرات اللوجستية ثالثة ابعاد وهي القدرة العملية والقدرة على المرونة والقدرة على تكامل 
( 2015، )موسي. بينما توصلت دراسة األداءتحسين القدرة العملية هي ذات األهمية االكثر تأثيرًا على 

ألهمية إحداث التكامل بين والربط الوظيفي الرأسي واألفقي ما بين مستويات وأنماط المراكز اللوجستية 
واإلقليمي بالتطبيق على ميناء  المستوي القومي علىبوظائفها وأدوارها المختلفة في تكوين منظومة لوجستية 

داء بميناء دمياط ساهم في ( لبناء نموذج لقياس األ2012)السقطي ، دمياط، في حين توصلت دراسة 
وجود عالقة (  2017شلبي ، المساعدة في اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة العليا بالميناء، وتناولت دراسة )

ضعف المصرية و معنوية ذات داللة إحصائية لإلدارة اللوجستية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية 
 االستثمارات بالموانئ الحديثة.

 الثاني الجزء

 اإلطار العام للبحث       

 أوال : مشكلة البحث: 

ميناء في  المتعمقة لموضوع البحث التي قامت بها الباحثةالمقابالت الدراسة االستطالعية و ومن خالل   
المرتبطة بها تعاني  لتكنولوجيا المعلومات فإن الموانئ البحرية والخدمات اللوجستية الجديد بورسعيد قشر 

 ظواهر المشكلة ما يلي:ومن  السياسات،من بعض القصور في القواعد التنظيمية لها وفي مجال 
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 مما يقتضي اتخاذ إجراءات ترمي إلى تحويل جزء منهم نحو  :العمالةفي عدد  ارتفاع
  أخرىوظائف 

 في نقل : لقد أصبح التوجه الستعمال الحاويات تأخر في عملية تداول الحاويات
 .البضائع عاما، ومشاكل معدالت النقل بالحاويات ترتفع بشكل كبير ومتسارع

 لياًل، توقف أنشطتها  كبير،والذي يساهم فيه بشكل  معدالت أداء الموانئ انخفاض
 والبضائعوخاصة ما يتعلق بمناولة السلع 

 وجود خطة منسقة لتوقيت االستيراد لدى بعض الهيئات  عدم: اختناق الموانئ
، من والمعدات المستوردةالمستوردة مما يؤدي إلى وصول كميات كبيرة من السلع 

 واحدطرف هيئات مختلفة في وقت 
 حتى في معامالتهم مع المتعاملين  يظهر تقصير بعض المسئولين في الموانئ

 األجانب
 وما  تحديدًا،في اإلجراءات المتعلقة بتفريغ البضائع : وتتمثل طول اإلجراءات اإلدارية

ثم إجراءات الرسوم الجمركية  البيطري،فالحجر  الزراعي،يتبعها من إجراءات الحجر 
  ..خ.... إل

تعاني منها الموانئ البحرية المصرية من العديد من مشاكل  التي على الظواهر السابقة للمشاكلبناءًا     
دارية والتي يمكن إرجاعها إلى عدم توافر األسس العلمية الالزمة إلدارة التخزين والنقل والتكنولوجيا  فنية وا 

مشكلة  صياغة للباحثةلذا يمكن  ،األرصفةالمناسبة لذلك فضالً عن طول أوقات االنتظار للسفن على 
 لي:التا لالتساؤالبحث في 

موانئ الفي تحسين أداء  تكنولوجيا المعلوماتمن زاوية ُبعد  ما مدي تأثير اإلدارة اللوجستية -
 ؟البحرية المصرية

 ثانيا : اهمية البحث:

  األهمية العلمية -1

المجال  النظرية والتطبيقية في هذا المعرفةزيادة  اسهام هذه الدراسة فيتتمثل األهمية العلمية في 
تنبع األهمية من إمكانية وضع متخذي القرارات في الموانئ البحرية محل كما ، الهام من مجاالت اإلدارة

 تسهم في مساعدتهم في تطوير أداء الموانئ البحرية. وتوصيات،إليه الدراسة من نتائج  توصلت الدراسة فيما
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 األهمية العملية -2

وهو قطاع النقل البحري حيث يعد من أنسب القطاعات لتطبيق المفاهيم اللوجستية  تناولها لقطاع حيوي
األمر الذي كان حافزا لهذه الدراسة  الشركاتمن حيث حجم الخدمات التي يقدمها لشريحة كبيرة من  الحديثة

توفرت لهذا القطاع المقومات األساسية السليمة، كلما تزايد تأثيرها اإليجابي  القطاع وكلماالختيار مثل هذا 
 على بقية القطاعات االقتصادية واالجتماعية.

 هداف البحث:أا : ثالث

في تصميم إطار مقترح لدور اإلدارة اللوجستية في تحسين أداء بحث الهدف الرئيسي للتمثل ي
ولتحقيق هذا الهدف يستلزم األمر التوصل ، بورسعيد شرقميناء الموانئ البحرية بالتطبيق على 

  -إلى ما يلي: 

 .تكنولوجيا المعلوماتجانب بورسعيد في  ميناء شرقتحليل أنشطة  -أ
 ا.منه المطلوبةبورسعيد في مجال تقديم الخدمات البحرية  ميناء شرققياس كفاءة  -ب
 .فترة البحث بورسعيد في يناء شرقنشاط م تعرف علىال -ج
 . مجال النقل البحري الوصول إلى إطار تنظيمي للمستويات اإلدارية العاملة فيمحاولة  -د
تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة تساهم في تحسين أداء الموانئ  -ه

 البحرية داخل جمهورية مصر العربية.
 

 البحث: فروضرابعا : 

 التالي:الرئيس تقوم الدراسة على الفرض 

في تحسين أداء  تكنولوجيا المعلوماتال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لإلدارة اللوجستية من زاوية ُبعد " 
  " المصرية الموانئ البحرية

ويتفرع الفرض الرئيس أربع فروض فرعية تم تحديدها في ضوء مشكلة البحث وأهدافه، وقد تمت صياغة 
 الفروض على النحو التالي:

 
في  تكنولوجيا المعلوماتال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لإلدارة اللوجستية من زاوية ُبعد "  -

 السفن." وعدد  تحسين أداء الموانئ البحرية
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في  تكنولوجيا المعلوماتال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لإلدارة اللوجستية من زاوية ُبعد "  -
 " وحركة البضائع. تحسين أداء الموانئ البحرية

 
في  تكنولوجيا المعلوماتال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لإلدارة اللوجستية من زاوية ُبعد "  -

 .الحاوياتعدد و "  تحسين أداء الموانئ البحرية
 

في  تكنولوجيا المعلوماتال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لإلدارة اللوجستية من زاوية ُبعد "  -
 .االنتظارقت و و "  تحسين أداء الموانئ البحرية

 

 

  الجزء الثالث

 المقترح للبحثاإلطار        

تكنولوجيا ( اإلطار المقترح للبحث لدور 1في ضوء مشكلة البحث وأهدافه والفروض يوضح شكل رقم )
البحرية المصرية في تحسين أداء الموانئ المعلومات  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

 

  

 

  المتغير المستقل

   

  تكنولوجيا المعلومات 

 

 لتابعالمتغير ا

 البحرية  الموانئ 

 د السفنعد 
  حركة البضائع 
 عدد الحاويات 
 وقت االنتظار 
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 (1)جدول رقم 

 وصف متغيرات البحث

 المصدر: من إعداد الباحثة

 

 

 

 

 

 

 الفروض توصيفها متغيرات البحث

تكنولوجيا 
 المعلومات

 )متغير مستقل (

استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات الميناء المختلفة 
 لتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة.

رة ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لإلدا
تكنولوجيا اللوجستية من زاوية ُبعد 

في تحسين أداء الموانئ  المعلومات
 البضائع،حركة  السفن، عدد). البحرية
  .االنتظار(وقت  الحاويات،عدد 

  السفن عدد
 ) متغير تابع (

لجميع أنواع السفن التي مدي توافر معايير األمن والسالمة 
  الميناء وتقديم جميع التسهيالت والخدمات تتردد على

 الالزمة لنقل البضائع من األرصفة.
 

 البضائعحركة 
 ) متغير  تابع  ( 

 )شحنتعامل الميناء بكفاءة وفعالية في عملية تداول البضائع 
ومدي توافر القيادات والكوادر اإلدارية والفنية  السفن(وتفريغ 

 إلدارة وتوجيه حركة البضائع.  
 

 عدد الحاويات
 ) متغير تابع (

توافر البنية التحتية األســــــــــــاســــــــــــية الالزمة الســــــــــــتيعاب عدد 
الحاويات داخل الميناء ومدي توفر وجود أراضـــــــي احتياطية 

 الستيعاب الطلب في المستقبل.  
 

 وقت االنتظار
 ) متغير تابع (

عند انتظار السفن أو اقترابها من  ةتوافر المساعدات المالحي
الميناء، وتوافر الشمندورات والفنارات ومحطات االتصال 
الالسلكي والتوجيه بعالمات إرشادية كافية من المخاطف إلي 

 األرصفة أو العكس
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 الجزء الرابع

 منهجية البحث       

 منهج البحث -1

التحليلي،  الوصفييعتمد على األسلوب  الذي االستنباطيلمنهج ا اعتمدت الباحثة على 
ة بالدراس الدراسة، والقياميقوم على جمع البيانات من خالل األدبيات المتعلقة بموضوع  والذي

ة مدى صح اختبارباالعتماد الدراسة تحقق أهداف  التيالعوامل والمتغيرات  الستنباطالميدانية 

 من بهدف الوصول إلى معرفة دور اإلدارة اللوجستية البحثعليها  قام التيأو خطأ الفروض 
 ، ويتم ذلك من خاللالمصرية في رفع كفاءة الموانئ البحرية زاوية بعد تكنولوجيا المعلومات

غير اإلدارية واإلحصائيات المنشورة و البيانات التي سيتم جمعها من قوائم االستقصاء للقيادات 
المنشورة التي يتم الحصول عليها من عدة مصادر، أهمها هيئة قناة السويس، والموانئ محل 
الدراسة، ومن خالل المقابالت الشخصية المتعمقة لبعض رؤساء القطاعات والمسئولين لميناء 

 .الجديد شرق بورسعيد
 مجتمع البحث  -2

كما يوضحها جدول وهي  (1)البحرية بجمهورية مصر العربيةالموانئ  جميعيتمثل مجتمع الدراسة في 
  كالتالي(  2رقم ) 

 (2جدول رقم )

 تعريف هيئات الموانئ المصرية

الموانئهيئات  مسلسل  الميناء 
الدخيلة ( –ميناء )اإلسكندرية  هيئة ميناء اإلسكندرية 1  
شرق بورسعيد الجديد ( –العريش  –ميناء ) بورسعيد  هيئة ميناء بورسعيد 2  
رم ش –نويبع  –سفاجا  –األدبية  –السويس ميناء )  هيئة مواني البحر األحمر 3

( نةشمال السخ –لغردقة ا –الشيخ   
 ميناء دمياط هيئة مواني دمياط 4
 http://www.emdb.gov.eg/ar/content/56 وزارة النقل / قطاع النقل البحري المصدر:

  

                                                           
 . 2018ميناء طبقاً ألخر تعديل لهيئة الموانئ البحرية في نوفمبر  13يوجد في جمهورية مصر العربية  ( 1)
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 عينة البحث  -3

 األتية:تتمثل عينة الدراسة في ميناء شرق بورسعيد الجديد لألسباب  

 ميناء شرق بورسعيد ميناء حاويات  -أ
 ال تقوم السفن بالبيات داخل الميناء فهي انتظار فقط. -ب
يقع الميناء في موقع فريد شرق المدخل الشمالي لتفريعة قناة السويس الشرقية وفى ملتقى  -ج

البحر المتوسط ،حده  الشماليثالثة قارات وعلى الطريق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب حده 
الجنوبي المنطقة الصناعية ،حده الشرقي بحيرة المالحة ،حده الغربي التفريعة الشرقية لقناة 

كيلو متر  72س داخل النطاق الجغرافي لمحافظة بورسعيد، وتبلغ مساحة الميناء الحالية السوي
كيلو متر كما توجد منطقة صناعية جنوب  25مربع والميناء مخطط إلنشاء أرصفة بطول 

، كما يوجد خط سكة حديد داخل الميناء ولكن لم يتم (2)كيلو متر مربع 92الميناء على مساحة
 .2018مبر العمل به حتي نوف

 سهولة مقابلة القيادات اإلدارية والحصول على المعلومات الالزمة للدراسة. -د
 

 تصميم قائمة االستقصاء -4

 فروض الدراسة. الختبارُصممت  االستقصاءجمع البيانات على قائمة  في اعتمدت الدراسة 
 وحدة المعاينة: 

 ذية(التنفي –الوسطي –اإلدارية )العليا اختيار مفردات من المستويات تتمثل وحدة المعاينة في   
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة -5

دى بهدف الوصول إلى مقامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة في تحليل البيانات 
 بحث التي تتناسب مع طبيعة البيانات المتاحة لهذهصحة أو خطأ الفرض الرئيس والفروض الفرعية لل

 وهي كما يلي:الدراسة، 

 Statistical Package for the) اختصاراتوالحروف هي "   )Spss.V.22(برنامج   -أ
Social Sciences و معناها الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية "  و هو ُيعتبر من أكثر )

                                                           
2 http://www.emdb.gov.eg/ar/content/35/ 1/11/2017- وزارة النقل - قطاع النقل البحري 

http://www.emdb.gov.eg/ar/content/35/%201/11/2017-وزارة
http://www.emdb.gov.eg/ar/content/35/%201/11/2017-وزارة
http://www.emdb.gov.eg/ar/content/35/%201/11/2017-وزارة
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من قبل الباحثين في مجاالت العلوم المختلفة   اإلحصائية المعلوماتلتحليل  استخداماالبرامج 
 كما ُيستخدم أيضا لتحليل االستبيانات .

 Structural Equation Modeling (SEM) أسلوب نمذجة المعادالت الهيكلية ستخداما  -ب
وهو عبارة عن  Analysis Of Moment Structures (AMOS.V.20.0)بواسطة برنامج 

مع  Exogenous Variable Manifestعالقة المتغيرات الخارجية الظاهرة )الصريحة( 
ويطلق عليها أحياناً  النموذج التوكيدي  Latent Variableالمتغيرات الضمنية 

(Confirmatory)   ًففي حالة وجود معلومات ُمسبقة لدي الباحث عن هيكل البيانات بناءا ،
إمكانية تجميع بعض  الختبارالتحليل العاملي التأكيدي  استخدامث سابقة يمكن علي نتائج أبحا

تمثيل البيانات للهيكل  اختبارالبيانات وتمثيلها بعامل أو عدة عوامل وبالتالي يكون الهدف هو 
 - على النحو التالي : خالل المؤشرات التالية من  (3)المتوقع 

  بحثالالختبار ثبات وصدق أداة جمع بيانات  :كرو نباخ(. )ألفامعامل ثبات.  
   و أويفيد في معرفة مدى تشـــتت  بحثإلجراء التحليل الوصـــفي لمتغيرات ال المعيارية:االنحرافات

حيث أنه  المرجح،كما يسـاعد في ترتيب العبارات مع المتوسـط  المبحوثين،عدم تشـتت اسـتجابات 
إن العبارة التي انحرافها المعياري أقل تأخذ ف المرجح،في حالة تســــــــــــــاوى العبارات في المتوســــــــــــــط 

 الترتيب األول. 
 معامل مةيمن خالل قالعالقة بين المتغيرات المســـــــــتقلة والتابعة : وذلك لمعرفة اسلللللللوب االنحدار 

اًل عن فض التابع المتغير في نيالمستقلة من التبا ها المتغيراتتفسر  التيالنسبة  نيبي الذي التحديد
 .Fاختبار  نتيجةنموذج االنحدار من خالل  تحديد معنوية

  لى عبين كل ُمتغير من ُمتغيرات الدراسة وذلك للتعرف  البسيط لبيرسون االرتباطحساب ُمعامل
  قوة معنوية العالقة بين المتغيرين في صورتها البسيطة.

  الحســابيباســتخدام المتوســط بحث، إلجراء التحليل الوصــفي لمتغيرات ال :الحسللابيةالمتوسللطات 
 - التالي:كما في الجدول 

 

                                                           
3 Hair, J.F.; Jr, Black, W. C.; Babin, B. J. and Anderson, R.E. (2010), "Multivariate data analysis" (7 

Eddition). Upper Saddle River: Prentice Hall. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6&action=edit&redlink=1
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 ( 3جدول رقم )

 معاني قيم المتوسطات الحسابية

 مستوي منخفض جدا 1.8:  1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين    

 مستوي منخفض 2.6:  1.8إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين   

 مستوي متوسط 3.4:  2.6البعد بين   إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو 

 مستوي مرتفع 4.2:  3.4إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين   

 مستوي مرتفع جدا 5:  4.2إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين    

 من إعداد الباحثة باالعتماد على األساليب اإلحصائية المستخدمة  المصدر:
                         

 االستقصاء:قياس صدق قوائم  -6
 قياس الصدق الظاهري: -أ

ائمة على عدد من المحكمين والخبراء وعدد من مفردات قامت الباحثة بعرض الق
 البحث بهدف التأكد من سالمة الصياغة اإلجرائية للعبارات.

 قياس الصدق والثبات لقوائم االستقصاء:  -ب
تم حساب معاملي الصدق والثبات ألسئلة االستقصاء في كل فئة وتبين أنها مقبولة   

 (0.05)ألسئلة االستبيان ككل، ألن جميع قيمة معاملي الصدق والثبات تجاوزت 
ذات داللة جيدة ألغراض البحث، ويمكن االعتماد  إنها معامالتوبالتالي يمكن القول 

 عليها في التحليل مع عدم استبعاد أي عنصر من عناصر المتغيرات محل الدراسة.
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 الجزء الخامس

 التحليل اإلحصائي ونتائج اختبارات الفروض       

 أوال : التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية:

خصائص عينة البحث -1      

 (4) رقم جدول
 التابع لها اإلدارة توزيع مفردات عينة البحث حسب 

االستمارات الصحيحة  العدد  اإلدارة التابع لها 
 والمقبولة 

% 
 %34.2 132 135 اإلدارة العليا 
 %32.9 127 135 اإلدارة الوسطي
 %32.7 126 130 اإلدارة التنفيذية

 100 385 400 اإلجمالي

   Spss* المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 
 (5)رقم جدول 

 لنوعتوزيع مفردات عينة البحث حسب ا
 % العدد  العمر
 57.1 220 ذكر 
 42.8 165 أنثي

 100 385 اإلجمالي
 

   Spss* المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 
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 (6) جدول رقم

 توزيع مفردات عينة البحث حسب المستوي التعليمي 
 % العدد  المستوي التعليمي

 6.04 25  دكتوراه

 36.8 142 ماجستير

 17.6 68 دبلوم دراسات عليا

 26.4 102 مؤهل جامعي
 فوق المتوسطمؤهل 

 
31 8.05 

 4.41 17 متوسطمؤهل 
 100 385 اإلجمالي

   Spssالمصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي * 

 
 (7) جدول رقم

 توزيع مفردات عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة
 % العدد  عدد سنوات الخبرة

 3.8 15 سنة أقل من 
 15.5 60 سنة 5أقل من   – سنةمن  

 16.88 65 سنة 10أقل من   – 5من 
 13.2 51 سنة 15أقل من   – 10من 
 35.06 135 سنة 20أقل من   – 15من 

 15.3 59 سنة 20أكثر من 
 100 385 اإلجمالي

   Spssالمصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي * 
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 تيةساللوجلإلدارة  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط  -2

 (8) رقمجدول 
 لإلدارة اللوجستية المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط 

  ألداء الموانئ.المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -3

 (9) جدول رقم
 أداء الموانئلمتغير  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط  

المتوسط  العبللللللللللارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عد تكنولوجيا املعلومات( 
ُ
 )ب

يستخدم الميناء تكنولوجيا المعلومات من اجل تقديم خدمات مختلفة ذات 
 جودة عالية .

3.16 1.31 

تتم عملية تدفق المعلومات بين الشركات والميناء بناء على أنظمة 
 الكترونية حديثة .

3.18 1.23 

الميناء تكنولوجيا المعلومات في العمليات المختلفة داخل الميناء يستخدم 
. 

3.33 1.37 

يسعي الميناء إلدخال تحسينات مستمرة علي نظام تكنولوجيا المعلومات 
 لزيادة كفاءة العمليات المقدمة.

3.28 1.45 

المتوسط  العبللللللللللارات
 الحسابي 

 
االنحراف 
 المعياري

 عدد السفن( ُبعدالبعد األول )
لجميع أنواع السفن التي  ةالمناسبالسالمة  من واأل معاييرقوم الميناء بتوفير ي .1

 1.54 2.06 .تترد عليه
التسهيالت والخدمات الالزمة لعملية تداول البضائع من األرصفة  الميناء وفري .2

 1.19 3.4 والمعدات



191 
 

   Spssالمصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي * 

، ويبدو أداء الموانئيتضــح من الجدول الســابق موافقة معظم أفراد العينة على جميع فقرات متغير 
 ( وقد جاء ترتيب أهم تلك الفقرات كما يلى:3)أكبر من  الحسابيارتفاع قيم الوسط  فيذلك 

 1.3 3.3 عدد السفن المتداولة يتماشى مع امكانيات و خدمات الميناء المقدمة   .3
 1.45 2.9 عدد السفن المتداولة مناسب بالنسبة لحركة التجارة العالمية  .4

 (البعد الثاني )بعد حركة البضائع      

خصوصًا عمليات تداول  بكفاءة عالية و يتم التعامل مع السفن الواردة للميناء .5
 1.34 3.2 البضائع )شحن وتفريغ السفن(.

عمل الميناء على توفير جميع وسائل الصيانة الالزمة لألصول الرأسمالية ي .6
مما يساعد علي زيادة كفاءة  والمنشآت من أرصفة ومساعدات مالحية وغيرها

 1.48 3.18 حركة البضائع  
عاملة على مستوى عالي من التدريب والكفاءة  يتوفر كوادر إدارية وفنية وقو ت .7

 1.24 3.22 داخل الميناء إلدارة و توجيه حركة تداول الحاوياتواألداء المتميز 
   عدد الحاويات( ُبعدالبعد الثالث )

 1.31 3.02 داخل الميناء  المستمرة لحركة السفن والبضائعو المتابعة لرقابة تتوفر ا .8
 لتناسب حجم الطلب المتوقع على مرافق الميناء سيةتطوير مرافق البنية األسايتم  .9

 1.31 3.11 و خاصة عدد الحاويات المتداولة
التصال بجميع العمالء وأصحاب المصالح المرتبطة بنشاط ل تتوفر البنية التحتية  .10

 1.26 3.1 الميناء
 1.21 3.25 الميناء باستمرار على تطبيق هيكل متوازن لتكاليف ورسوم الخدمات يعمل  .11
الالزمة ألنشطة الميناء والمحافظة على وجود أراضي  األراضيتوفر مساحات ي .12

 1.25 3.18 احتياطية للتوسع المستقبلي
   (البعد الرابع )بعد وقت االنتظار

المالحية لضمان سالمة المالحة عند اقتراب السفن أو توفر المساعدات ت .13
 1.11 4.23 االنتظار خارج الميناء

وفر جميع الشمندورات البحرية والفنارات الساحلية ومحطات االتصال الالسلكي تت .14
 1.18 3.56 والتوجيه

 1.40 3.52 يوجد إرشاد داخلي من مناطق االنتظار على المخاطف إلى األرصفة أو العكس .15
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 الميناء عند اقتراب الســفن أو االنتظار خارج توفر المســاعدات المالحية لضــمان ســالمة المالحة ت
 (.4.23)الوسط الحسابى:

 

 وفر جميع الشـــــــــمندورات البحرية والفنارات الســـــــــاحلية ومحطات االتصـــــــــال الالســـــــــلكي والتوجيهتت 
 (3.56)الوسط الحسابى:

 

  الوســــــــــــط  يوجد إرشــــــــــــاد داخلي من مناطق االنتظار على المخاطف إلى األرصــــــــــــفة أو العكس(
 (.3.52الحسابى:

 التســهيالت والخدمات الالزمة لعملية تداول البضــائع من األرصــفة والمعدات )الوســط  الميناء وفري
 (. 3.4الحسابى:

 
 ثانيا : اختبار صحة الفروض:

تكنولوجيا المعلومات إلدارة اللوجستية من زاوية بُعد يوجد تأثير ذو داللة احصائية ل ال: الفرض الرئيس

 .السفن، حركة البضائع، عدد الحاويات، وقت االنتظار( )عددالمصرية  البحريةفي تحسين أداء الموانئ 
 (10) رقم دولج

  رئيسال نتائج الفرض
 

 Amosنتائج مخرجات برنامج *
 يتضح مما سبق ما يلي:

تكنولوجيا ُبعد والمتغير التابع اإلدارة اللوجســــــــــتية بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغير المســــــــــتقل  -
 .بين المتغيرينقوي وتدل على وجود ارتباط (، 0.05) المعلومات

إلى معنوية نموذج االنحدار، وبلغت قيمة  (F=16.148 , Sig=0.00)تشــــــــــير نتيجة اختبار ف  -
أداء الموانئ  في(% من التغيرات 5.4تفســر )اإلدارة اللوجســتية ( ، أي أن 0.054معامل التحديد )

 د تكنولوجيا المعلومات.البحرية من زاوية ُبع

المتغير 
 المستقل

 تابعالمتغير ال

 معامل االنحدار 
Estimate 

 (ت)اختبار 
T-Test 

(C.R) 
 

 (ف)اختبار 
F-Test 

(P) 

 معامل االرتباط
R 

Estimate)) 

 المعنوية القيمة المعنوية القيمة المعنوية القيمة
اإلدارة 

 اللوجستية
ُبعد تكنولوجيا 

 المعلومات
0.222 4.027 0.00 16.148 0.00 0.239 0.057 
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إلى أن تأثير المتغير المســـتقل على  (T=4.018/4.027 , Sig.=0.00)تشـــير نتيجة اختبار ت  -
 (.0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) والمتغير التابع يعتبر تأثيرًا معنويًا وذ

يوجد تأثير ذو داللة احصائية لإلدارة ال ينص على أنه "  رفض الفرض العدم الذيفإنه تم يه وبناًء عل

 عدد)المصرية البحرية في تحسين أداء الموانئ  تكنولوجيا المعلوماتاللوجستية من زاوية بُعد 
يوجد  ينص على أنه " الذي الفرض ، وقبولالسفن، حركة البضائع، عدد الحاويات، وقت االنتظار(

في تحسين أداء  تكنولوجيا المعلوماتية بُعد تأثير ذو داللة احصائية لإلدارة اللوجستية من زاو

 .السفن، حركة البضائع، عدد الحاويات، وقت االنتظار( )عددالمصرية  الموانئ البحرية

 
  اإلدارة اللوجستية على أداء الموانئتأثير لالتحليل العاملي 

 
باستخدام طريقة المكونات  اإلدارة اللوجستية على أداء الموانئتأثير ل( التحليل العاملي 11)رقم جدول 

 األساسية
Principal Components Method 

 ( 385)ن=                                          

 Component المتغير م

Matrix 

 0.659  اإلدارة اللوجستية 1

 0.519 عدد السفن ُبعد 2

 0.823 ُبعد حركة البضائع 3

 0.820 عدد الحاويات ُبعد 4

 0.865 وقت االنتظارُبعد  5

 السابق:يوضح الجدول 
على  اإلدارة اللوجســـــتيةتأثير أبعاد  التي تتضـــــمن Component Matrixمصـــــفوفة المكونات 

 .Principal Components Methodباســــــتخدام طريقة المكونات األســــــاســــــية  أداء الموانئ البحرية
حيث أن التشبع هو عبارة عن معامل االرتباط البسيط بين المكون )أو العامل( والمتغير، وعلى ذلك فنجد 

 ( هو ُبعدأداء الموانئ البحرية علىاإلدارة اللوجســتية أن أقوي المتغيرات ارتباطًا بالمكون األســاســي )تأثير 
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حيث أن  حركة البضائع، يليه ُبعد (0.865حيث أن تشبع المتغير بالمكون األساسي هو ) وقت االنتظار
حيث أن تشـــبع المتغير بالمكون  عدد الحاويات (، يليه ُبعد0.823تشـــبع المتغير بالمكون األســـاســـي هو )

  (.0.519حيث أن تشبع المتغير بالمكون األساسي هو ) بعد عدد السفنوأخيرًا (، 0.820األساسي هو )

باســـــــــــتخدام طريقة  أداء الموانئ البحريةعلى  اإلدارة اللوجســـــــــــتية تأثير أبعاد وعلى ذلك نجد أن تشـــــــــــبعات
 أداء الموانئ.على  اإلدارة اللوجستيةتأثير مرتفعة مما يشير إلى المكونات األساسية 

 لجزء السادسا                                    

 النتائج والتوصيات

 أوال : النتائج:

 نتائج اختبارات الفروض  -1
 .وقبول الفرض البديل للفرض الرئيس والفروض الفرعية األربع مالفرض العدتم رفض    

 نتائج اختبارات اإلطار المقترح: -2
يتبين من خالل نتائج اختبار صحة الفروض، وما تم التوصل إليه من تحليل فقرات قائمة     

 طار المقترح حيث تبين االتي:استقاء المستويات اإلدارية بالميناء، قبول اإل
من زاوية ُبعد التكنولوجيا  وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين اإلدارة اللوجستية -
 الموانئ البحرية المصرية أداء وتحسين
للميناء من حيث عدد  دية بين اإلدارة اللوجستية وُبعد تكنولوجيا المعلوماتوجود عالقة طر  -

 السفن والحاويات وحركة البضائع ووقت االنتظار.
 االعتماد على اإلطار مع إمكانية تعميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة. إمكانية -

 نتائج الدراسة الميدانية: -3
 تكنولوجيا المعلومات في العمليات المختلفة داخل الميناءذلك على يتوقف  تكنولوجيا المعلومات: ُبعد -

كفاءة العمليات المقدمة لتدفق إدخال تحسينات مستمرة على نظام تكنولوجيا المعلومات لزيادة وذلك ب
 المعلومات بين الشركات والميناء بناء على أنظمة الكترونية حديثة.

 .لميناء شرق بورسعيد الجديد وبعيدة عن التكدس السكني لوجستيةقة طوجود من -
االعتماد على أنظمة تكنولوجية متوسطة الجودة وتحتاج إلى تطوير لمواكبة التطورات المالحية  -

 العالمية.
 ثانيا : التوصيات:

تكنولوجيا على متابعة تطبيق  اللوجستية وتعملضرورة تخصيص إدارة مستقلة متخصصة باإلدارة  -1
 .مع تحديثها باستمرار الموانئ البحرية المصرية المعلومات داخل

 .لموانئاألداء لالهتمام بمـداخل تحسـين ا -2
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 ء الموانئ المصرية.ن أدايالمقترح الذي يسهم في تحسطار تطبيق اإل  -3
العمل على زيادة المعـارف والمهــارات لكــل المســتويات اإلداريــة للحفاظ على رأس المال البشرى  -4

 مستمر.وتطويره بشكل 
 .اإلداريةلكافـة المستويات  واالبتكاريسمح باإلبداع  تنظيميضرورة توفير مناخ   -5
 .مستمراالهتمام بدرجة رضا العمالء ومحاولة رفع تلك الدرجة وتحسينها بشكل  -6
تكنولوجيا ذات اكتفاء ذاتي مع اتباع مبدأ تخفيض التكلفة واالهتمام بالجودة العالية في أداء   -7

 داخل الموانئ البحرية المصرية. المعلومات
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