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  دا التوريد على األ سالسلأثر مستوى تعقيد 
 *في الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية

 العضايلة رعبد القادمحمد جميل د. 
 مساعد  أستاذ
دارةو  اإلداريةقسم نظم المعلومات   نتا اإل ا 

 جامعة القصيم 
 العربية السعودية المملكة

 :الملخص
العربيدددة  المملكدددةفدددل الادددركات الصددناعية فدددل  دا تعقيدددد س سدددر التوريددد علددد  اأر أثددد قيددا  إلددد  تهددده هدددذر الدراسدددة

النتددا.جو وتدددم تمددوير مقيددا  لدراسدددة  إلدد  التحليلدددل للوصددول سددلو اسددتمدمت الدراسددة اأ ،ولتحقيدده هددذا الهدددده ،السددعودية
مفدردةو  (051)ض والقصديم بلغدت الع قة بين متغيرات الدراسدةو وتدم امتيدار عيندة مدن الادركات الصدناعية مدن منمقدة الريدا

وهددذر ااثددار السددلبية نا عددة مددن المهددر  دا وجددود اثددار سددلبية لايددادة التعقيددد فددل سلسددلة التوريددد علدد  اأ إلدد  النتددا.ج أاددارتو 
قددمت  ،والتقلد  فدل الملد و وفدل هدو  هدذر النتدا.ج ،ر.ي الد نتدا السدتقرار فدل مممدل اإلعددم او  ،الامنية المويلة للمدوردين

: أن تقدوم الادركات المصدنعة بتحقيده التكامدر الملفدل تجدار المدوردين لتجند  أهمهدامجموعة من التوصيات كان مدن ة الدراس
ا  ادكر يهدمن عددم يكدون مسدتقر   لإلنتدا التركيدا علد  وهدخ مممدل  أمدر  ومن جهة  ،هذا من جهة ،التأمير فل الملبيات

فين غل عل  الاركات تكثيف جهودها فل تصميم المنتجات التدل  ،وفيما يتعله بتقل  المل  ،يةنتاجالتاتت فل العمليات اإل
اسدددتمدام و  ،مددن مددد ل الجهدددود التسدددويقية التددل تايدددد مدددن عدددد العمددد   المتجانسدددين ،تحددد مدددن التقلددد  الحقيقددل فدددل التصدددميم

حدداالت عدددم  ( والددذي يتدديت اسددتيعا Lean Production) نتددا التركيددا علدد  الت سدديل لنظددام اإلأو  ،تكنولوجيددا المعلومددات
والتقلددد  فدددل  ،بتقليدددر وتمفددديض التقلددد  والتغيدددر فدددل العمددد   والمدددوردين الهدددياع()الفاقدددد  إاالدددةمدددن مددد ل  ،االسدددتقرار البي.دددل

 العمليات الداملية  اكر متاامنو

 :المقدمة
والمددددددمات  ،(Outsourcing)والتوريدددددد عدددددن مريددددده المدددددار   ،(OM)العمليدددددات  إلدارةالمجددددداالت التقليديدددددة  أصددددد حت

هددذر المجدداالت  تاددغر أنا للاددركات لددم يعددد كافي ددو  ،(SCM) سلسددلة التوريددد إدارة  اسددمفددل حقددر واحددد معددروه  تدددار اللوجسددتية
نما  ،غير دقيقةأو  قويةغير  مريقة  التدفقات المادية والع قات التل تدربل هدذر المجداالت و  ،تدفه المعلومات إدارةيج  عليها وا 

 و(Upstream and Downstream) المن خ والمص  أسواقالاركا  اامرين فل  وربل هذر المجاالت مخ ،عهها ب

وأن هندا  العديدد  ،بإدارتهدا تقدوم التدل عمدالاأ أنادمةيخ نمداق سلسدلة التوريدد مدن الادركات توسد إدارةيتمل  منظور 
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تت الجغرافدددل لادددركا  تقصدددير دورة حيددداة المندددتج وتنويدددخ المنتجدددات وايدددادة مسدددتويات التمصدددي  والتاددد) مثدددر ،نادددمةمدددن اأ
دد أصدد حتسلسددلة التوريددد  إدارةفددإن مهمددة  ،(فددل سلسددلة التوريددد عمددالاأ ا  سددب  تعقددد تعقيددد   أكثددرا مهمددة صددع ة للغايددة ونظام 

ندد  الجا إلدد  ال دداحثين  ددالنظرالعديددد مددن بدددأ  وقددد  ،(Swafford et al., 2006)واتسدداع نماقهددا وعمقهددا فيهددا المجدداالت 
التدددفه )تددأثير المصددادر الممتلفددة للتعقيددد  تحدداول هددذر الدراسددة استكادداهو  ،(Hool, 2006) لتوريدددسلسددلة التعقيددد  السددلبل
علد   (صد  مدن المصدنخالمالتدفه المدارجل/ و  ،التعقيد الداملل فل العمليات التصنيعية ،التوريد المن خ فل سلسلة الداملل/

ث تسددمت لنددا النتددا.ج  ددالتعره علدد  مصددادر التعقيددد التددل و حيددالعربيددة السددعودية المملكددةفددل  فددل الاددركات الصددناعية دا اأ
 نهداإ كمدا ،ت مدن المصدانخ مدن ممتلدف الصدناعاتعبدر مجموعدة كبيدرة مدن البياندا دا .ل مهم عل  اأإحصاتأثير يكون لها 
دا السيئ فل الصناعةو وتساعد نتدا.ج ال حدث  دا اأ تفسروهل التل  ،مصادر معينة للتعقيد تركا عل  الهدو    إلقدافدل أيه 

 واأمر  يات اأول من ادون غيره معينة إنتا  م ادئد فل التركيا عل  لمدرا  س سر التوري المهمةيات اأول عل 

يد   اهتمدام مدا  إمخ  ،فل مجال تعقيد النظم دبياتاأقمنا  استعراض  وال  أوقد تم تنظيم الدراسة عل  النحو التالل: 
التعقيددد الددداملل فددل بي.ددة  :ةالث ثدد مكوناتدد و  ،فددل سلسددلة التوريددد لتعقيدددا عرهددنا لمفدداهيمومددن ثددم ت و مسددتويات لمفدداهيم التعقيددد 

  امت ددارر –كددذل   –قمنددا و  ،سلسددلة التوريددد نمددوذ  لتعقيدددقمنددا بوهددخ و  ،التعقيددد فددل المصدد و  ،د فددل المن ددخالتعقيدد ،التصددنيخ
و وفددل العربيددة السددعودية المملكددةفددل  يم والريدداضفددل منمقددة القصدد الاددركات الصددناعية اسدتمدام البيانددات التددل جمعناهددا مددن 

ا إل وتم وهخ التوصيات  ،النتا.جنهاية الدراسة قمنا  مناقاة    حداثاأأجر  توجيهات منوقمنا بتقديم  ،نتا.ج التحلير استناد 
 المستقبليةو

 وأسئلتها:مشكلة الدراسة 
تعقيددد التدددفه الدددامر/ )فددل سلسددلة التوريددد  قيدددتددأثير المصددادر الممتلفددة للتع إدرا تكمددن ماددكلة الدراسددة فددل هددعف 

فدددل  فدددل الادددركات الصدددناعية دا والتعقيدددد فدددل عمليدددات التصدددنيخ الدامليدددة( فدددل اأ ،تعقيدددد التددددفه المدددار / المصددد  ،المن دددخ
د ا.ي  إحصدا اتدأثير  مدن هدذر المصدادر يمتلد   أيمعرفدة و  ،المملكة العربية السعودية  ،الامندل  الجددول اإليفدا ) دا علد  اأ امهم 

 :التساؤل التالليمكن مرح  ،وبنا  عل  ما تقدم و(التنافسل دا اأ ،رها العم   ،عل  مستو  وحدة التصنيخ التكاليف

 في الشركات الصناعية؟ دا ما هي العالقة بين التعقيد في سلسلة التوريد واأل

 :الدراسة أهمية
 مريقدة  نادمةهدذر اأ إدارةمدن الهدروري  وأصد ت ،اتحددي   رأكثدومعقددة و  مهمدة صدع ة سلسلة التوريدد مهمة إدارةتعتبر 
السلسدلةو وتن دخ  أعهدا الع قدات التدل تدربل الادركة مدخ  قيدة و  ،التددفقات الماديدةو  ،تدفه المعلومات إدارة ناحيةمترا مة من 

د إدارةهذر الدراسة من محاولتها توهيت الجوان  التل تجعدر مدن  أهمية وتوهديت ااثدار السدلبية  ،اا معقدد  سلسدلة التوريدد نظام 
 ،فدل السدعودية فدل الادركات الصدناعية دا المصدادر الممتلفدة للتعقيدد علد  اأأثدر  وقيدا  ،لايادة التعقيدد فدل سلسدلة التوريدد

 ودا فل اأ إحصا.ل مهموالتعره عل  تل  المصادر التل يكون لها تأثير 
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 :الدراسة أهداف
 :ليةالتا هداهتحقيه اأ إل  تسع  هذر الدراسة

 عام ونموذ  مفاهيمل للتعقيد فل سلسلة التوريدو إمارتقديم  -0
 فل سلسلة التوريدو الممتلفة المدرا  وصناع القرار فل الاركات الصناعية لمصادر التعقيد إدرا قيا  مستو   -2
عقيد التددفه المدار / ت المن خ،تحلير الع قة بين المتغير المستقر وهو التعقيد  مصادرر الممتلفة )تعقيد التدفه الدامر /  -5

التكدداليف  ، الجدددول الامنددل اإليفددا ) دا المتغيددر التددا خ وهددو اأوبددين  والتعقيددد فددل عمليددات التصددنيخ الدامليددة( ،المصدد 
 (والتنافسل دا اأ ،رها العم   ،عل  مستو  وحدة التصنيخ

ه التدواان فيمدا بدين المجداالت االيجابيدة لمدرا  س سر التوريد فل التركيا علد  تحقيد همةماليات اأول الهو  عل  إلقا  -4
 ودا وبين تأثير هذر الايادة عل  اأ ،جرا  ايادة التعقيد فل سلسلة التوريد اإليراداتوالتل تحقه 

تعقيدددد التددددفه  ،التعقيدددد  مصدددادرر الممتلفدددة )تعقيدددد التددددفه الددددامر / المن دددخ :الدراسدددة وهدددل أ عدددادتمدددوير مقيدددا  يتنددداول  -3
 ، الجدددول الامنددل اإليفددا ) دا تعقيددد فددل عمليددات التصددنيخ الدامليددة( وبددين المتغيددر التددا خ وهددو اأوال ،المددار / المصدد 

ا (و التنافسل دا اأ ،رها العم   ،التكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخ  ونفس  فل المجال دبياتعل  اأاعتماد 
ت الم حوثدة ل سدتفادة منهدا فدل التركيدا علد  توصيات مبنيدة علد  نتدا.ج الدراسدة لمتمدذ القدرار فدل الادركا إل  الوصول -6

 دا وفهم واستيعا  التأثيرات المحتملة لمستويات التعقيد المرتفعة عل  اأ ،التقلير من مصادر التعقيد فل سلسلة التوريد
 والتل تفرهها الهرورات االستراتيجية والتنافسيةو

 :فرضيات الدراسة
لة التوريدد )تعقيدد .ية لتعقيدد سلسدإحصداذو داللدة أثدر  ال يوجدد :ة القا.لدة.يسدر امت دار الفرهدية ال إل  تسع  هذر الدراسة

 الجددول  اإليفدا اأدا  )والتعقيدد فدل عمليدات التصدنيخ الدامليدة( فدل  ،تعقيد التددفه المدار / المصد  المن خ،/ التدفه الدامر
 و(التنافسل دا اأ ،رها العم   ،التكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخ ،الامنل

 :الفرهية السا قة يمكن صياغة الفرهيات الفرعية التاليةعل   وبنا 
 ،تعقيددد التدددفه المددار / المصدد  المن ددخ،/ لة التوريددد )تعقيددد التدددفه الدددامر.ية لتعقيددد سلسددإحصدداذو داللددة أثددر  ال يوجددد -0

  الجدول الامنلو اإليفا والتعقيد فل عمليات التصنيخ الداملية( فل 
 ،تعقيددد التدددفه المددار / المصدد  المن ددخ،.ية لتعقيددد سلسددلة التوريددد )تعقيددد التدددفه الدددامر/ إحصدداة ذو داللددأثددر  ال يوجددد -2

 والتعقيد فل عمليات التصنيخ الداملية( فل التكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخو

 ،لمددار / المصدد تعقيددد التدددفه ا المن ددخ، /.ية لتعقيددد سلسددلة التوريددد )تعقيددد التدددفه الدددامرإحصدداذو داللددة أثددر  ال يوجددد -5
 والتعقيد فل عمليات التصنيخ الداملية( فل رها العم  و

 ،تعقيددد التدددفه المددار / المصدد  المن ددخ،/ لة التوريددد )تعقيددد التدددفه الدددامر.ية لتعقيددد سلسددإحصدداذو داللددة أثددر  ال يوجددد -4
 التنافسلو دا والتعقيد فل عمليات التصنيخ الداملية( فل اأ
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 اإلجرائية:التعريفات 
 مسددتو  التعقيددد فددل التفاصددير والتعقيددد الددديناميكل فددل المنتجددات والعمليددات والع قددات التددل يددد سلسددلة التوريددد: تعق

 ،تعقيددد التصددنيخ الددداملل ،وهددل التعقيددد فددل التدددفه الدددامر/ المن ددخ ،أ عددادويتكددون مددن ث ثددة  ،سلسددلة التوريددد تكددون 
 تعقيد التدفه المار / المص و

 من دخ تعقيدد التددفه الددامر/ الUpstream Complexity:  الدديناميكل وتعقيدد التفاصدير الدذي  مسدتو  التعقيددهدو
ة المحتملددة لتعقيددد المن ددخ تاددمر عدددد ع قددات المددورد ر.يسددة التصددنيخو والمسددب ات الأيناددأ فددل قاعدددة العددرض لمنادد

 عالملوومد  االعتماد عل  التوريد ال ،مهر التسليم واالعتمادية للموردينو  ،تدار أنالتل يج  
  تعقيددد التصددنيخ الددددامللInternal Manufacturing Complexity:  مسددتو  التفصدددير والتعقيددد الدددديناميكل

المحتملددة لتعقيددد التصددنيخ  والدددوافخالموجددود فددل تسددهي ت تصددنيخ المنتجددات والعمليددات ونظددام التممدديل والرقا ددةو 
 إلد  واسدتقرار جدداول التصدنيخ مدن فتدرة ،التصدنيخ عمليدات أندواعو  ،الداعمدة والمنتجدات اأجداا الداملل تامر عددد 

 وأمر  
   تعقيد التدفه المار / المصDownstream:  مستو  تعقيد التفاصير والتعقيد الديناميكل الناائ فل التسهي ت

 ،وعددم تجدان  احتياجدات العمد   ،ومن مسب ات التعقيد فل المصد  عددد العمد   ،المص  أسواقالتصنيعية فل 
 وت اين المل و ،ل دورة حياة المنتجومتوسل مو 

 :حدود الدراسة

  اقتصر تمبيه هذر الدراسدة علد  المددرا  فدل الادركات الصدناعية فدل المملكدة العربيدة السدعودية والدذين لهدم ع قدة
ومدديري المددوارد  ،ومددرا  نظدم المعلومدات نتددا ومددرا  الرقا دة علد  اإل ،نتدا مدددرا  اإل) مجدال س سدر التوريدد مثدر 

 ومدرا  تموير المنتجات والمدمات ومدرا  المصانخ(و ،ومهندسل العمليات ،والمماون  ،والجودة ،اريةال 

  و2105اقتصر تمبيه هذر الدراسة م ل العام 
    الدراسة من دالالت صدق وث ات مقبولةوأداة  تتحدد نتا.ج هذر الدراسة  ما تتمتخ 
 يمواقتصر تمبيه هذر الدراسة عل  منمقة الرياض والقص 

 اقتصر تمبيه هذر الدراسة عل  الاركات الصناعية فقلو  

 :نموذج الدراسة
تو  وحدددة علدد  مسدد دا ( نمددوذ  الدراسددة الددذي يصدديت الع قددات بددين تعقيددد سلسددلة التوريددد واأ0يوهددت الاددكر رقددم )

د والتعقيدد ،المن ددخ: تعقيددد  أجدداايتددألف مددن ث ثددة  أندد   ويحدددد النمددوذ  تعقيددد سلسددلة التوريددد ،التصددنيخ فددل الاددركات الصددناعية
 ووتعقيد المص  ،الداملل للتصنيخ
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 :تعقيد التدفه الدامر للسلسلة  
 وعدد الموردين -
 والمهر الامنية المويلة للموردين -
 وعدم الموثوقية للموردين فل التوصير -
  ونس ة السلخ المستوردة -

   

 :اأدا 
 و الجدول الامنل اإليفا  -
 وتصنيخالتكاليف عل  مستو  وحدة ال -
 ورها  العم   -
 والتنافسل دا اأ -

 :تعقيد عمليات التصنيخ الداملية 
 وقمخ الغيارأو  اأجاا عدد  -
 عدد المنتجاتو -
 ور.ي ال نتا عدم استقرار مممل اإل -
   والمنمفض/ كر مرة نتا حجم اإل -

   

 :تعقيد التدفه المار  للسلسلة  
 ودورة حياة منتج قصيرة -
 والعم   عدم التجان  فل احتياجات -
 وعدد العم   -
 والتقل  فل المل  -

 .ال احث إعدادالمصدر: 
 المصنع.  أدا تعقيد سلسلة التوريد على أثر  ( نموذج الدراسة:1الشكل رقم )

 :النظري  اطاراإل
 :تعقيد النظام -1

دد0662سدديمون ) يقدددم  ،اواحددد   تاددكر كدد   التددل  اأجدداا ع ددارة عددن مجموعددة مددن وهددو    ،ا لتعقيددد النظدداممددوجا  ا ( تعريف 
اثندين مدن  إلد  تادير (كثدرة التعقيدد والتفداع ت)و وهدذر النظدرة للتعقيدد  ادقيها (461  )   معقددةفاعر فيما بينهدا  مريقدة تتو 

  :ة للنظام وهمار.يسالجوان  ال

  وقابلة ل متاال من العملياتالبنا  رياهل من المكونات الفرعية غير  -أ

  واات فيما بينها لتاكر نظام  المريقة التل ترت ل بها المكون - 

  :من هذر الصفات وهل أو أكثر ايسل  واحد   النظام الذي أن   النظام المعقد Yates (1978)وعره 
 مهمةو تفاع ت  -أ
 و التفاع تأو  المكونة اأجاا عدد كبير من  - 

  وغير المميةالع قات  - 
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متناهيدة الصددغر( لهددا نادال وتعمددر فددل ) صددغيرة أجدداا هندا   أن معندد   ، Broken Symmetryالتنداظر المكسددور -د
وتسم  هذر العمليدة  التنداظر أن هدذا التحدول يجعدر النظدام  ،نقال حرجة فل النظام وتقرر مصيرر إل  وتعبر ،النظام

ا لهددذر ا ومدددرك  بدقددة و النسدد ة للمراقدد  مددن المددار  فلددن يكددون واعي دد وحالددة محددددة إلدد  يتحددول مددن حالددة عدددم االنتظددام
   وسلو  النظام أنمالفل تاكير مهم ا ا تناظر دور  ستكون تعسفيةو ويلع  ال أحكام  التالل فإن و  ،الفوه أو  التقل ات

و وتعددد المصددا.  الددث ث (Non-holonomic Constraints)  أهدافددالقيددود التددل تحدددد مسددار النظددام لتحقيدده  -ه
تايددد مددن  أنهدانظددر ا مددن التعقيدد  ا علد  وجددود مسددتويات عاليدةمؤاددر   (Flood; Carson, 1988)ة وفقددا لدد ميدر اأ

إل  أي  لنظاما استجا ةعندما تكون  غير المميةالع قات عل  مر الامنو وتناأ  صعو ة التكهن  استجا ة النظام
المدددم ت  مريقددة واحددد  إلدد  ا مددا تفاددر الددنظم عاليددة التعقيددد فددل عددرض النددواتجغال  ددأي  ،مدددم ت غيددر متناسدد ة
 يجدها فل النظم ال سيمةو أنلواحد التل يمكن للمر  

 أجدداا  مريقددة معينددة مددن إليهددا  مددن النظددام ال يمكددن الوصددول أجدداا تظهددر عندددما تكددون هنددا   للتعقيددد أمددر  مظدداهر 
 هددداهاأ إلدد  وجددود القيددود التددل تحدددد مسددار الوصددولأو  مددن النظددامو وقددد يكددون هددذا نتيجددة لعدددم التددواان فددل النظددام أمددر  

Nonholonomic Constraints، النظدددام مدددار  السددديمرة المركايدددة أجددداا مدددن  أو أكثددر والتدددل تنادددأ عنددددما يتدددر  واحدددد ،
 ،بنفسدددها  اأاددديا تنفجدددر وتقدددوم  عمدددر لCarson (0611: 22  )و Floodعلددد  حدددد تعبيدددر  اأجددداا لهدددذر  وتعمددد  الفرصدددة

المل  فدل نقمدة  أوامربتحرير  المص  والتل تقوم أسواقوالمثال من سلسلة التوريد عندما يكون هنا  عدة نقال للمل  فل 
يكدون  أنمكدن تو فدل مثدر هدذر الحالدة اأمدر  احتياجدات نقدال الملد  أو  قيدود العدرض إلد  مركاية مدن السلسدلة دون النظدر

ا وهددخ الملدد  ) نفسدد للمدددمر  ا اثددار متفاوتددة  (سددا ق ا علدد  سياسددات الممدداون المحددددةاعتمدداد  علدد  سلسددلة التوريدددو اعتمدداد 
السدب  الدذي يجعدر  إلد  الهدو  عليهدا عنددما يادير Waldrop (1992)لجوان  عاليدة التعقيدد التدل يسدلل وتعتبر هذر من ا

 و التل تعتبر مجرد معقدةالثابتة  اأايا ا عن النظم المعقدة معقدة وهو  نوع من الدينامية التل تجعلها ممتلفة نوعي  

 اأجدداا أو  ندد  عدددد مددن المكوندداتأعلدد   ويعددره ،اصدديرفددل التف التعقيددد ،وهنددا  نوعددان مددن التعقيددد فددل سلسددلة التوريددد
فعددر  بددردعدددم القدددرة علدد  التنبددؤ  إلدد  لإلاددارةويسددتمدم  ،(الحيددوي )التعقيددد الددديناميكل والنددوع الثددانل هددو  ،اددكر النظددامالتددل ت

ر النظدددام الكثيدددرة التدددل تادددك اأجددداا مدفوعدددة فدددل جدددا  منهدددا مدددن التدددرا ل بدددين  ،النظدددام علددد  مجموعدددة معيندددة مدددن المددددم ت
(Senge,1990) دامدددر النظدددام() اعنددددما يكدددون للنادددال مجموعدددة واحددددة مدددن العواقددد  محلي ددد التعقيدددد الدددديناميكل موجدددودو و، 
ا  ومجموعة ممتلفة  تدمر واهت ينتج عواق  غير واهحةو عندما يكون هنا أو  ،من العواق  فل جا  امر من النظامجد 

 :Supply Chain Complexityتعقيد سلسلة التوريد  -2

ذكدر لتعقيدد سلسدلة  أوللقد ظهدر و الع قاتو و  المنتجات والعمليات تبرا مستويات التعقيد فل سلسلة التوريد من م ل
  سدميويتدألف ممدا ي ،الدذي اقتدرح مثلدث التعقيدد لسلسدلة التوريدد ،Wilding (1998)مدن قبدر  اأكاديميدةالتوريد فل الكتا ات 

د Klassen  (2112)و Vachonيقددم كدر و و ايدة والتوسديخالمتوا  الفوهد  الحتميدة والتفداع ت لتعقيدد   عدادا متعددد اأتعريف 
 اوقددد قدددم ال احثددان تصددورهم وعمليددة التسددليم وأدا  للتعقيددد اللددربل بددين تصددورهم لتوريددد و عددض التحلددي ت التجريبيددةسلسددلة ا

وعدم قددرة النظدام علد   Interconnectivity والترا ل Numerousness يهم التعدد أ عادن  بنا  من ث ثة أللتعقيد عل  
 مسدددتو  التعقيدددد ، عددددين إلددد  لتصدددر ةالث ثددد  عدددادهدددذر اأ بتقليدددرومدددن ثدددم قددداموا  وSystems Unpredictability التنبدددؤ

Complicatedness  وعدم اليقين Uncertaintyو 
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فكددرة وجددود  الددنظم المتكيفددة وجهددة نظددر ممتلفددة فدل تعقيددد سلسددلة التوريدددو  اسددتمدام  Choi et al (2001)وعدرض 
 ،كأنهدا الدنظم المتكيفدة المعقددة ،التوريدد ( اد كاتHolland, 1995)علدم الدنظم  أدبيدات  والتدل تمدورت فدل  CASالمعقددة 
فددل ادد كات التوريدددو حيددث يددرت ل معظددم المددوردين  المتسددخهددذا النددوع مددن التعقيددد هددو نتيجددة مبيعيددة مددن التددرا ل  نإويقولددون 

ر التوريددد التدل تولددد فددل نهايدة الممدداه منتجدات متنوعددة تمدددم مجموعدات المسددتهلكين  صدورة يصددع  فددل  العديدد مددن س سد
 (ي  تعقيد التصنيخ الدامللوهو ما نسم)يناأ تعقيد سلسلة التوريد من دامر المصنخ  أنيمكن و  التنبؤ بهاو اأحيانكثير من 

 و(تعقيد المن خ والمص لمص  )قين والاركا  فل المن خ واعبر روا ل المصانخ مخ المتلأو 
 :Internal Manufacturing Complexityتعقيد التصنيع الداخلي  -3

الموجددود فددل تسددهي ت تصددنيخ المنتجددات والعمليددات ونظددام  سددتو  التعقيدددندد  مأيعددره تعقيددد التصددنيخ الددداملل علدد  
عمليدددات  أندددواعو  ،الداعمدددة والمنتجدددات اا اأجدددالمحتملدددة لتعقيدددد التصدددنيخ الدددداملل تادددمر عددددد  والددددوافخالتممددديل والرقا دددةو 

 التصددنيخ كلمددابي.ددة  د فددلتعقيددال ويدداداد و(Flynn; Flynn,1999) أمددر   إلدد  واسددتقرار جددداول التصددنيخ مددن فتددرة ،التصددنيخ
 أدا السددلبل النتاددار السددلخ علدد   اأثددرومعددروه لددد  الكثيددر مددن المتمصصددين  المدعومددةو واأجدداا ااداد عدددد المنتجددات 

انتاددار أثددر  علدد اأول  و وقددد ركددات ال حددوث التحليليددة فددل هددذا المجددال فددل المقددام(Salvador et al, 2002)التصددنيخ 
 Thomemannكددر مددن  وأاددارو (Yano; Dobson, 1998 )مهددر التجديددد أو  و| اإلعدددادعلدد  تكدداليف  ،المنتجددات

 إمالدة إلد  ذلد  أد  تندوع المنتجدات وياتاادت مسدتو  ،ان  كلما اادت مرات التحول فل العمليات إل  Bradley  (2112)و
ددا إلدد يددؤدي  اأجدداا عدددد  نإكمددا لمتوقددخ للتكلفددة  لتجددار التجا.ددةو عددن االرتفدداع افهدد    ،الفتددرات الامنيددة للتصددنيخ أمددد  أيه 

 ودا ا عل  اأو التالل يؤثر سل    ،فل بي.ة التصنيخالتعقيد 
عمليات التصنيخ  نمذجة إنو فل تعقيد التصنيخ الداملل تؤثرا مستويات التعقيد الكامنة فل عمليات التصنيخ نفسه إن
ا  كميات قليلةأو  منتج من كر نوع)حس  المل  لتص ت  المتدفقدة التدل تندتج كميدات  العمليدات المتكدررةو  ،(من المنتجاتجد 

 دأدن   تدل تتميداوبي.دات التصدنيخ ال ،(Safizadeh et al., 1996; Duray et al., 2000)كبيدرة مدن المنتجدات الموحددة 
دد نتددا اإلحجددم لعمليددات  التددل  عدددد الوظددا.ف، منهددا أن أسدد ا ة لعددد ويعددود ذلدد  ،التعقيدددمددن  أعلدد مسددتويات تواجدد   – اعموم 

الوظيفدة  إلد  تمتلف مهمة التصنيخ من وظيفدة قد ،الوقت نفس  فلو  ،فل مثر هذر البي.ات أكثرتكون س إدارتهاتتم  أنيج  
 مدن عمليدات صدنخ القدرار أعل ومستويات  ،الممتلفة من المصنخ المجاالتا بين تعقيد   أكثر فاع   والتل تتمل  ت ،التل تليها
التممديل  أنظمدةمدن أي  مسدتقرة الادركات المصدنعة علد  وهدخالالجدداول الامنيدة غيدر و وتجبدر (Hill, 1994) ال مركداي 

 ااثدارمواجهدة أو  ،التنفيدذ أنادمةو  نتدا لدربل ممدل اإلوالتحكم التدل لهدا القددرة علد  التعامدر مدخ التفداع ت المعقددة ال امدة 
 غيدر المسدتقرة نتدا فإن جداول اإل ،وممل الموادو ولذل  نتا التل ال يمكن التنبؤ بها عل  انمفاض مستو  اإل غير الممية

 و(Safizadeh et al., 1996; Duray et al., 2000) (Vollmann et al, 2005)لتعقيد فل بي.ة التصنيخ ل تؤدي
 :Downstream Complexityالمصب  التدفق الخارج/ تعقيد -4

ومددن  ،المصدد  أسددواقتعقيددد النااددئ فددل التسددهي ت التصددنيعية فددل الندد  مسددتو  أيمكددن تعريددف تعقيددد المصدد  علدد  
وت ددداين  ،ومتوسدددل مدددول دورة حيددداة المندددتج ،وعددددم تجدددان  احتياجدددات العمددد   ،مسدددب ات التعقيدددد فدددل المصددد  عددددد العمددد  

فدإن  ،وياداد تعقيد المص  كلما ااد كر من عدد العم   وعدم تجان  احتياجات العم  و وكلما ااداد عدد العم   المل و
 اأنمددالو كددذل  (Vollmann et al, 2005)مسددب ة التعقيددد  ،الملدد  تدداداد إدارةمهددام و  ع قددات الابددا.ن إدارةحجددم مهددام 

ددا الممتلفددة مددن الابددا.ن هددم  دد مددن قبددر الاددركات  التصددنيف عرهددة للت دداين  سددبأيه  ا للتهددار  فددل مهمددات ممددا يتدديت فرص 
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وامددت ل محتمددر بددين القدددرات  (Bozarth and McCreery, 2001التصددنيعل ) دا فددل اأ أدندد ومسددتويات  ،التصددنيخ
ة تقصدير دور لدارة ويؤثر سدعل اإلو (Bozarth and Berry, 1997; da Silveira, 2005التصنيعية واحتياجات العم   )
يايددد قصددر دورة حيدداة المنددتج عدددد قمددخ الغيددار والمنتجددات التددل يجدد  فددل اددكلين، اأول: حيدداة المنددتج فددل تعقيددد المصدد  
و (Krishnan and Gupta, 2001; Ramdas and Sawhney, 2001تعقيدد )الممدا يايدد  ،دعمها عل  مد  امندل معدين

 فدرادحيدث يدتم تعددير الدنظم واأ ،أعل  مستويات تعقيد إل  نعةمصال الاركاتالمنتجات تدفخ  أحدثمل ات العم    الثانل:
 و(Bozarth and Berry, 1997; da Silveira, 2005) من المنتجات المتغيرة  استمرار حس  المتمل ات

الدذي  (Bull Whip)الدد أثدر  والمثدال الك سديكل هدو ،للتعقيدد فدل سلسدلة التوريدد مصدر مهميعتبر التقل  فل المل  
تقل ددات واسددعة فددل  إلدد  يددؤدي أنالتنسدديه فددل سياسددات الملدد  فددل نقددال معينددة مددن سلسددلة التوريددد يمكددن ن غيددا  أيوهددت 
علدد  مددر الددامن  المصدد  والددذي ال يمتلددف إال قلددي    أسددواقالمن ددخ كمددا هددو الحددال فددل الملدد  فددل  أسددواقالملدد  فددل  أنمددال

(Chen et al., 2000)و 
 :Upstream Complexityالمنبع  التدفق الداخل/ تعقيد -5

ة المحتملدة ر.يسدة التصدنيخو والمسدب ات الأيتميا التعقيدد فدل المن دخ  مسدتو  التعقيدد الدذي ينادأ فدل قاعددة العدرض لمناد
ومددد  االعتمداد علدد   ،مهددر التسدليم واالعتماديددة للمدوردينو  ،إداراتهدا التدل يجدد  المددوردينلتعقيدد المن ددخ تادمر عدددد ع قدات 

لايادة نظر ا  ،يد  الهرورة من التعقيدا تايادة الموردين  أن أوال  ن حظ  ،اهذر القهايا فل ان مع   أمذنالتوريد العالملو وعندما 
ت ددداين العمددد   وتقلددد  الملددد   أنكمدددا  ،او ثاني دددإدارتهددداتم تددد أنوالتددددفقات الماديدددة والع قدددات التدددل يجددد   ،تددددفقات المعلومدددات

ل مدن أساسدعامدر  كوند  المدوردين فدل المهدر الامنيدة  أدا  إلد  نظدري أنيمكن و  والمص  أسواقيحددان مستو  التعقيد فل 
اعتمداد عمليدات  لد ع تجبدر المصدنعين أن بهدا يمكدنغيدر الموثدوق  أو\الامنيدة المويلدة والمهر و المن خو  أسواقعوامر تعقيد 
دارةالتمميل و  د المهدر الامنيدة للمدورد تايد أنيمكدن و و كبدر مدن التفصديرأالمدواد التدل تتميدا  دأفه تممديل مويدر ومسدتويات  ا 

 و(Vollmann et al, 2005) مستو  التعقيد فل سلسلة التوريد
التممدديل ومسددتو  المددوارد  أناددمةالمددوردين تايددد مددن و  فددإن مسددب ات التعقيددد مثددر عدددد المنتجددات ،بنددا  علدد  مددا سددبه

كلفدة ت أكثدرالتممديل  أنادمةتجعدر مدن  هنا  محركات ديناميكية للتعقيدد نإكما ال امةو والنتيجة هل ايادة تكلفة التصنيخو 
تعدانل مدن  أنهداأو  قر فعاليةو وقلة الفعالية فل التمميل هذر سوه تجبر المصدانخ علد  ايدادة قددراتها التدل ترفدخ التكداليفأو 

و وفيما يتعله (Closs, et al, 2008) لإلنتا ا عل  الجداول الامنية مما يؤثر سل    ،المصنخ أنامةممر االهمرا ات فل 
 ،المددواد إدارة أناددمةسددوه يايددد مددن حجددم ماددتريات المصددانخ و أكبددر  فددإن وجددود قاعدددة توريددد ،بتعقيددد التدددفه الددداملل/المن خ

 ،(مثر الرسوم الجمركية ورسوم التوثيده) إهافيةتكاليف  إل  ارتفاع التكاليفو وتمهخ ال ها.خ المستوردة إل  ويقود  التالل
ذالخ المحليددةو منهدا فددل حالدة السد أكثدرملموسددة سلسدلة توريدد  إلدد  ا مدا تحتدا وغال  د حدذرين فدل امتيددار  المصددنعون لدم يكدن  وا 

الامنيددةو و غددض  نتددا تكددون النتيجددة ارتفدداع التكدداليف وصددعو ة فددل االلتدداام بجددداول اإل أنفدديمكن  ،جنبيددةمصددادر التوريددد اأ
افددداق التممددديل  إمالدددةالمصدددنعين علددد   فالمهدددر الامنيدددة المويلدددة وغيدددر المؤكددددة سدددتجبر ،النظدددر عدددن موقدددخ مصددددر التوريدددد

 و(Ramdas and Sawhney, 2001) المدمة مستو  نف  للحفاظ عل   اأمانمن مماون  أعل واالحتفاظ  مستويات 
 الجددددول الامندددل  اإليفدددا المسدددتويات المرتفعدددة مدددن تعقيددد التصدددنيخ الدددداملل لهدددا تدددأثير سددلبل علددد   أنويفتددرض كدددذل  

والمسددتويات المرتفعددة مددن  ،  تممدديل التصددنيخو والعدددد الكبيددر مددن المنتجددات وقمددخ الغيدداروتكدداليف التصددنيخو وعلدد  مسددتو 
ارتفداع تكداليف التممديلو وكدذل   إلد  مما يقود ،سوه يايد من حجم ونماق مهمة التصنيخ Customizationالتمصي  
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الصدع  للمصدانخ سدوه يجعدر مدن  غيدر المسدتقر (Main Production Schema MPS) ر.ي الد نتدا فدإن مممدل اإل
سدتمير  ،و علد  المسدتو  التنفيدذينتدا وتحديدد الجدداول الامنيدة الممكندة لإل ،تحقيه التدواان بدين الملد  وقددراتها  ادكر فعدال

ا متفدردة  عينهداو ومدن ليادمر بندود   نتدا المنتجدات وانتادار حجدم اإلأو  الايادة كلما ااد عددد قمدخ الغيدار إل  تكاليف التصنيخ
أو  تعجيددر فددل التكدداليف إلدد  ممددا يددؤدي ،عددن تهددار  غيددر متوقددخغيددر المسددتقر  ر.ي الدد نتددا مممددل اإليسددفر  أنالمددرجت 

 و(Vollmann et al , 2005)التأمر عن مواعيد االستحقاق 
والمسدتويات المرتفعدة مدن التقل دات فدل الملد  سدوه  ،عددم تجدان  العمد  و  ،الكبير من المسدتهلكين فإن العدد ،كذل 

التكاليفو وعل  النقيض من البي.دات تاداد الماترياتو و التالل  إدارة أنامةالماتريات للمصنخ و  إدارةاق تايد من حجم ونم
عمددر جددداول فددإن المسددتويات المرتفعددة مددن الت دداين فددل الملدد  سددوه تجعددر مددن الصددع  علدد  المصددنعين  ،اسددتقرار كثددراأ

 و(Duray et al., 2000)بها وااللتاام  امنية ذات فعالية مرتفعة

 :منهجية الدراسة
 :الدراسة أسلوب -1

ففل الجاند  النظدري  تمبيقل،جان  نظري وامر  جانبين،الوصفل والتحليلل المبنل عل   سلو استمدمت الدراسة اأ
 مددن دراسددات العديددد حيددث تمددت مراجعددة ،دا العلميددة ذات الع قددة بتعقيددد سلسددلة التوريددد واأ فكددارواأ اارا  إلدد  تددم التمددرق 
وتدم ات داع المدنهج الوصدفل فدل عدرض البياندات والمدنهج التحليلدل  ،الدراسدة أ عدادالجاند  النظدري وتمدوير أجر  نم ال احثين

تحقيدده الجاند  التمبيقددل قمنددا بتمدوير اسددتبيان لغددرض جمدخ المعلومددات مددن مصددادرها أجددر  ومدن ،يددةاأول ومصددرر البيانددات
 ولفرهياتالدراسة وامت ار ا أس.لة نع جا ةلإلالممتلفة وتحليلها 

 :مجتمع الدراسة وعينتها -2

وتددم  ،فددل المملكددة العربيددة السددعودية والريدداض فددل منمقددة القصدديم الصددناعيةيتكددون مجتمددخ الدراسددة مددن جميددخ الاددركات 
ومدديري  ،نتدا الرقا دة علد  اإلومدديري  ،نتدا جميدخ مدديري اإلاالسدت انات علد  واعدت و  ،( اركة25بلغت ) مة.م امتيار عينة 
 ،تمدددوير المنتجدددات والمددددماتومدددديري  ،ومهندسدددل العمليدددات ،الممددداون و  ،الجدددودةو  ،مدددديري المدددوارد ال ادددريةو  ،اتنظدددم المعلومددد

وبلددت عدددد االسددت انات  ،(%66بنسدد ة بلغددت )اسددت انة ( 051ع )ااسددترجتددم ( اسددت انة و 211توايددخ )حيددث تددم  المصددانخوومددديري 
ا لمجتمدددخ صدددحيح   وتعتبدددر هدددذر النسددد ة ممثلدددة تمثدددي    ،.لحصددداإلاسدددت انة مهدددعت  كاملهدددا للتحليدددر ا (051الصدددالحة للتحليدددر )

 و(Sakaran, 2010)الدراسة حس  
 :الدراسةأداة  -3

فل الدراسة تم االعتماد عل  اأدوات المستمدمة فل الدراسات السا قة فل تموير أداة الدراسة الحالية و  أهداهلتحقيه 
ية ال امة الستكمال الجان  اأول للحصول عل  البياناتنفس  لمجال مجموعة من الكتا  وال احثين فل ا ارا  االعتماد عل 

وروعدددل فيهدددا الوهدددوح لهددددفها ومكوناتهدددا ودقتهدددا وتجانسدددها ووحددددة اتجدددار حركدددة المقيدددا   الادددكر والندددوع  ،التمبيقدددل للدراسدددة
 ةمددن ث ثدداالسددتبيان  ذات امتيددارات متعددددةو  وقددد تكددون  أسدد.لةوتهددمنت  ووفرهدديات الدراسددة أهددداهوالمريقددة التددل تمدددم 

والقسددم  ،المسددم  الددوظيفل وسددنوات المبددرة()متعلدده  المصددا.  الديموغرافيددة لعينددة الدراسددة مددن مدد ل اأول  : القسددمأقسددام
 ،تعقيدد التددفه المدار / المصد  المن دخ،)تعقيدد التددفه الددامر /  فل سلسدلة التوريدد مدن مد ل  مصادر التعقيدالثانل متعله 

التكاليف علد  مسدتو  وحددة  ، الجدول الامنل اإليفا  اأدا  )والقسم الثالث متعله  ات التصنيخ الداملية(و والتعقيد فل عملي
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( فقدرة 41وتكدون المقيدا  مدن ) ،صياغت  وصحت وأعيدتوقد تم تحكيم المقيا  التنافسل(و  دا اأ ،رها العم   ،التصنيخ
  و(ير موافه  ادةغ – موافه  ادة)أي  ،(3-0)تراوح مد  االستجا ة من 

 :مثرسات السا قة اوقد تم االعتماد عل  الدر 
Vollmann et al. (2005), da Silveira (2005), Krishnan and Gupta (2001), Ramdas and Sawhney 
(2001), Lee et al. (1997), Chen et al. (2000). 

الماصدة بتعقيدد   عدادوقدد تركدات اأ ،/ المصد  مصدادر التعقيدد فدل التددفه المدار تموير المقايي  الماصدة أجر  من
 والتقل  فل المل  ،عدد العم  و  ،عدم التجان  فل احتياجات العم  و  ،المص  عل  قصر دورة حياة المنتج

 تمت مراجعة دراسات: ،و النس ة لتعقيد العمليات الداملية
Salvador et al. (2002),Thonemann and Bradley (2002), Closs et al. (2008), Krishnan and 
Gupta (2001), Ramdas and Sawhney (2001), Huang et al. (2005), Duray et al. (2000), 
Vollmann et al. (2005). 

 ،عددد المنتجداتو  ،قمدخ الغيدارأو  اأجداا التاليدة عددد   عادوقد تناول اأ ،تموير المقيا  الما  بتعقيد العمليات الدامليةأجر  من
 فل كر مرةو  نتا الحجم المنمفض من اإلو  ،(MPSالر.ي   نتا مممل اإل)االستقرار فل الجدول الامنل للتصنيخ عدم و 

 فقد تم االعتماد عل  دراسات كر من:و النس ة لتموير المقيا ، و النس ة للتعقيد فل المن خ/ التدفه الدامر 
Choi et al. (2001), Wu and Choi (2005), Goffin et al. (2006), Vollmann et al. (2005), Chen et 
al. (2000), Cho and Kang (2001), Nellore et al. (2001). 

عددم الموثوقيدة للمدوردين و  ،المهدر المويلدةو  ،مصادر التعقيد فل المن خ/ التدفه الدامر هل عدد الموردين أ عادوكانت 
 نس ة السلخ المستوردة(وو  ،فل التوصير

 ;Vollmann et al., 2005; Flynn and Flynn, 2004)تمدت مراجعدة دراسدات مثدر ، دا ي  اأفيمدا يتعلده  مقدايو 

Choi et al, 2001)،   رهددا و  ،التكدداليف علدد  مسددتو  وحدددة التصددنيخو  ، الجدددول الامنددل اإليفددا حيددث تددم اعتمدداد مقددايي
ض البيانددات والمددنهج التحليلددل ومصدددرر و وتددم ات دداع المددنهج الوصددفل فددل عددر دا لددأ كمقددايي  – التنافسددل دا اأو  ،العمدد  
 أسدد.لة نعدد جا ددةوقددد قمنددا بتمددوير اسددتبيان لغددرض جمددخ المعلومددات مددن مصددادرها الممتلفددة وتحليلهددا لإل ويددةاأول البيانددات

 الدراسة وامت ار الفرهياتو

ال تكدون الع قدة بدين  قدد – التنافسل للمصنخ دا رها العم   واأ مثر – السوق  إل  المستندة دا لمقايي  اأ النس ة 
فدل جدا  مند  علد  احتياجدات العمد    اأقدرا  يعتمدد علد  ا  جيدد  سدوقي   أدا وذل  أن ما يتم اعت ارر  ،واهحة دا التعقيد واأ

من العم   الذين يملبون فقل منتجات عادية  أقر تكلفة ممكنة  اأسواقتتكون  و مث    قابلوما هم عل  استعداد لدفخ ثمن م
التدل تتكدون مدن العمد   الدذين  اأسدواق أنفدل حدين  ،استفادة من التعقيدات المهدافة لمدل المنتجدات الواسدخأقر  هم والذين

مدددن أكبدددر  مسدددتويات عاليدددة مددن التمصدددي  سدددوه ياددعرون  قددددرأو  يملبددون المايدددد مدددن الميددارات فدددل عدددروض المنتجددات
موثوقيددةو أقددر  مواعيددد تسددليمأو  /و نددل ايددادة تكلفددة المنددتجحتدد  لددو كانددت المفاهددلة تع ،نتددا االرتيدداح لايددادة اتسدداع مددل اإل

تفسر فل سياق العينة التل  أنيج   دا التنافسل كمتغيرات لأ دا فإن هذر الدراسة تأمذ  اعت ارها رها العم   واأ ،ولذل 
 تم امتيارها من الاركات المصنعةو
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 :الدراسة وثباتهاأداة  صدق -4
 :الصدق -أ

المتمصصدين ية ددددديسدرلتاة دددلهي.  اادددعهدددن أمن المحكميدددتعانة بدددالس  اادددللمقيري اهظدددلددددق الصددن امدده لتحقدد  اللت
دارةو  عمالاأ إدارةفل  م، وتم دمج وحذه وتعددير متصاصاتهال ددددفم تهددددرمبددددن مدة اددددإلفددددد ابقص ،وس سر التوريد نتا اإل ا 

الستجابة انسبة ت بلغ(، و6ن )لمحكميدددد ات عددبلددد قو ، لقيااعية فل وهوموقة ر دكثمما جعر المقيا  أ ، عض الفقرات
 (و%011لكلية )ا
  :سةدرالت أداة اثبا -ب

 وCronbach Alpha  بحسا  لمقيا  اتماسم تقييم تث حي ، لمقيارات املل لفقدالق االتساد  امر متباث الباحاأجدددددر  
لة دمعات بقلو ، يقةمددددددددددددددددرلار ذسة بهدرالت أداة اثبان مق للتحق ، وقيالمرات افقن بي  لتماسل واتبارالوة ال  قإ اددددددددددددددددارةلإل

 االست انةو  عادمعامر ث ات االتساق الداملل أ إل  ( ياير0الجدول رقم )و تلثبااعينة راد فت أجادرعل  ألفا  كرون اخ

 (1) رقم لدوج
 لفا(خ أنباروالستبانة )كد اخلي ألبعادالق االتسات امعامل ثبا

 ألفا (α)مة قي البعد الرقم

 0.779 تعقيد المن خ / التدفه الدامر 0

 0.843 تعقيد العمليات الداملية  2

 0.814 تعقيد المص  / التدفه المار  5

 0.921  الجدول الامنل  اإليفا  4

 0.852 التكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخ  3

 0.891 رها العمير  6

 0.883  لالتنافس دا اأ 2

علد  تحقيده   اأداةدددرة قممدا يعندل  ،ت مقبولدةاددل ثبددة بمعامددعامداة  صدورة أاخ دد  تمتدر علدذهت لثباات ل معام دتو
بجميدخ  %92 أعلد قديم معامدر الث دات  أن السدابهل دددولجددن ات مدديتهدث (و حيSekaran, 2003)لد ا  دفقوة دسدرالدراض اغأ

 الدراسةو أ عاد
 :ئية المستخدمةحصاالمعالجة اإل -5

م تث حي، هياتهارفوسة درالا أنمدددددددددددددددددددوذ ر متبارض ال غ ت لبياناامعالجة و ،لتهادوج، ويبهاوتبت، ولبياناا  فحم ت
لجميخ ت جارل عل  ممولحصواالستبانة ت ا(  لتحليل بياناSPSSجتماعية )االوم للعل اإلحصدددا.يةالحدددام نامج رب اسدددتمدام

 Cronbachمعامل وتدددم اسدددتمدام  ،لممتلفةاالستبانة اس.لة أسة عل  درالاعينة راد فأفقة وامد  فة مرالستبانة لمعاس.لة أ

Alpha ين المتغيددرات امت ددار بيرسددون لفحدد  الع قددة بددعلدد  واعتمدددت الدراسددة  ،دملمستم  المقيات اجة ثبان درمد للتأك
 وتحلير االنحدار المتعدد المت ار ص حية النموذ  وتأثير  المتغير المستقر عل  التا خو  ،المستقلة والتا عة
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 :النتائج
 :اختبار الفرضيات

عدددد مددن  وقددد تمددت صددياغة ،دا توريددد علدد  اأالتعقيددد فددل سلسددلة الأثددر  اسددتمدم امت ددار االنحدددار المتعدددد المت ددار
 عل  النحو التالل:و  ،عل  ذل  االفرعية اعتماد  الفرهيات 

  الجدول الامنلو اإليفا عل   .ية لتعقيد سلسلة التوريدإحصاذو داللة أثر  ال يوجد :األولى ةرئيسال الفرضية

ا و   الث ث التالية: الفرعية ت صياغة الفرهياتتم ،عل  تل  الفرهيةاعتماد 
 الجدول الامنلو اإليفا .ية للتعقيد فل التدفه الدامر/ المن خ عل  إحصاذو داللة أثر  يوجد ال  
 الجدول الامنلو ا اإليف.ية للتعقيد فل العمليات الداملية عل  إحصاذو داللة أثر  ال يوجد  
 الجدول الامنلو اإليفا .ية للتعقيد فل المص / التدفه المار  عل  إحصاذو داللة أثر  ال يوجد  

والتعقيددد فددل عمليددات  المن ددخ،نتددا.ج تحليددر االنحدددار المتعدددد أثددر )تعقيددد التدددفه الدددامر /  ( يوهددت2والجدددول رقددم )
 و( الجدول الامنل اإليفا ) دا ص ( فل اأتعقيد التدفه المار / المو  ،التصنيخ الداملية

 (2جدول رقم )
 بالجدول الزمني اإليفا تحليل نتائج االنحدار المتعدد ألثر تعقيد سلسلة التوريد على 

 بعاداأل
 tقيمة  Beta المقاييس المستقلة

 المحسوبة
مستوى 
 Fقيمة  t ² Rداللة 

 المحسوبة
مستوى 
 Fداللة 

تعقيد التدفه 
الدامر/ 
 خالمن 

  112 0121- 1100- عدد الموردين 
 

1152 

 
 

06151 

 
 

11111 
 111 3112- 1142- المهر الامنية المويلة للموردين

 111 5101- 1126- الموثوقية للموردين فل التوصيرعدم 
 1113 2115 1106 نس ة السلخ المستوردة 

تعقيد 
العمليات 
التصنيعية 
 الداملية

  1112 1102 1112 خ الغيار قمأو  اأجاا عدد 
 

1155 

 
 

03136 

 
 

11116 
 1166 1113 1110 عدد المنتجات 

 1111 5160- 1156-  ر.ي ال نتا استقرار مممل اإلعدم 
 1111 1123- 1115- المنمفض/ كر مرة  نتا حجم اإل

تعقيد التدفه 
المار / 
 المص 

  1146 1166 1116 دورة حياة منتج قصيرة 
 

 52و1

 
 

 21و06

 
 

11112 
 1165 1146- 1113- التجان  فل احتياجات العم  عدم 

 1100 0161 1103 عدد العم   
 1111 5120- 1153- التقل  فل المل  

 و(α≤ 1113).ية عل  مستو  الداللة إحصا* ذات داللة 

 F  (06151، 03136، 06121)بلغدت قيمدة حيدث  ،( ث دات صد حية نمدوذ  الفرهديات الفرعيدة2يظهر الجدول رقدم )
فه تعقيدد التدد أنمن مسدتو  الداللدة المرغدو و ويتبدين مدن الجددول كدذل  أقر  وهل ،(α≤ 1110) قيمة احتمالية عل  التوالل

مليدة ويفسر التعقيد فل العمليات الدا ، الجدول الامنل( اإليفا ) دا من الت اين فل اأ (%52الدامر/المن خ يفسر ما مقدارر )
وكددذل  تعقيددد التدددفه المددار / المصدد  يفسددر مددا نسددبت   ، الجدددول الامنددل( اإليفددا ) دا مددن الت دداين فددل اأ (%55مددا نسددبت  )

لتعقيددد .ية إحصدداداللددة  ذيأثددر  ممددا يدددل علدد  وجددودو ( الجدددول الامنددل اإليفددا ) دا ( مددن الت دداين الحاصددر فددل اأ52%)
 ونل الجدول الام اإليفا فل  سلسلة التوريد
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ددا ويظهددر الجدددول  الموثوقيددة عدددم و  ،ر الامنيددة المويلددة للمددوردينالمهدد أن فيمددا يتعلدده بتعقيددد التدددفه الدددامر/المن خأيه 
( 5101- ،3112-)لهمدا  المحسدو ة tحيدث بلغدت قيمدة  ، الجددول الامندل اإليفا عل   سلبلأثر  اله ،للموردين فل التوصير
ذلد   الموثوقيدة، انعكد  وعددم ،المهدر الامنيدة المويلدة للمدوردين اادادتن  كلمدا أل وهذا يعن ،(1110 قيم احتمالية تقر عن )

عددم  إلد  فيمدا تادير النتدا.جو (1126- ،1142-)حيدث بلغدت  ،(Beta) الجدول الامندلو وهدذا معداا  قديم  اإليفا عل  ا سل   
ددا ويظهددر الجدددول  و الجدددول الامنددل اإليفددا فددل  لايددادة عدددد المددوردين والسددلخ المسددتوردةأثددر  وجددود  ايجابي ددإ اأثددر   هنددا  أنأيه 

 النسدد ة  دا مسددتو  اأ ااداد ،كلمددا اادادت نسدد ة السددلخ المسددتوردة أن معندد   ، الجدددول الامنددل اإليفددا للسددلخ المسددتوردة فددل 
 (و1106) Betaوبلغت قيمة  ،(1113 مستو  داللة ) (2115المحسو ة ) tحيث بلغت قيمة  ، الجدول الامنل لإليفا 

سدلبل فددل ر.ي  أثدر الد نتدا فدل مممدل اإلاالسدتقرار عددم لإلد  أن  تادير النتدا.ج ،فيمدا يتعلده بتعقيدد العمليدات الدامليدة
االسدتقرار فدل  عددم أنوهدذا يعندل  ،(1111) قيمة احتماليدة  (5160-)المحسو ة  tحيث بلغت قيمة  ، الجدول الامنل اإليفا 

(و 1156-)حيدددث بلغدددت  ،(Beta) ةوهدددذا معددداا  قيمددد ، الجددددول الامندددل اإليفدددا ا علددد  سدددل   يدددنعك   ر.ي الددد نتدددا مممدددل اإل
 ودا المنمفض عل  اأ نتا وحجم اإل ،عدد المنتجات ،/ قمخ الغياراأجاا لعدد أثر  عدم وجود إل  وتاير النتا.ج

 ، الجددول الامندل اإليفدا ل فدل سدلبأثدر  ل التقل  فل المل  إل  أن  تاير النتا.ج ،فيما يتعله بتعقيد التدفه المار / المص 
 الجددول  اإليفدا ا علد  التقلد  فدل الملد  يدؤثر سدل    أنوهذا يعندل  ،(1111)(  قيمة احتمالية 5120-)المحسو ة  tحيث بلغت قيمة 

 .ية لقصدر دورة حيداةإحصداداللدة  ذيأثدر  عددم وجدود إل  (و وتاير النتا.ج1156-)حيث بلغت  (Beta)وهذا معاا  قيمة  ،الامنل
 و( الجدول الامنل اإليفا ) دا اأ عل  – وعدد العم   ،وعدم التجان  فل احتياجات العم   ،المنتج

 ،ممدث  بدد )المهدر الامنيدة المويلدة ،ومن م ل هذر النتا.ج يتبدين وجدود ع قدة سدلبية بدين تعقيدد التددفه الددامر/ المن دخ
 الجدول  واإليفا وع قة ايجابية بين السلخ المستوردة  ،الجدول الامنل  اإليفا وبين  ،وعدم الموثوقية للموردين فل التوصير(

.ية للتعقيدد فدل إحصداذو داللدة أثدر  وبنا  عل  ذل  ترفض الفرهدية الصدفرية وتقبدر البديلدة التدل تدن  علد : يوجدد ،الامنل
قيدد العمليدات التصدنيعية الدامليدة ع قدة سدلبية بدين تع  الجددول الامندلو  فدل حدين توجدد اإليفدا التدفه الددامر/ المن دخ علد  

وبندددا  علددد  ذلددد  تدددرفض الفرهدددية  و الجددددول الامندددل اإليفدددا  الدددر.ي ( وبدددين نتدددا ممثلدددة بدددد )عددددم االسدددتقرار فدددل مممدددل اإل
 اإليفدا .ية للتعقيد فدل العمليدات التصدنيعية الدامليدة علد  إحصاذو داللة أثر  وتقبر البديلة التل تن  عل : يوجد ،الصفرية
 الجددول  اإليفدا وبدين  ،ع قة سلبية بين تعقيد التدفه المار / المص  ممث  بد )التقل  فل الملد (توجد ل الامنلو و  الجدو 
.ية للتعقيدد فدل إحصداذو داللدة أثدر  وبنا  عل  ذل  ترفض الفرهدية الصدفرية وتقبدر البديلدة التدل تدن  علد : يوجدد والامنل

 الامنلو الجدول  اإليفا التدفه المار /المص  عل  

ا و  ذو أثدر  وتقبدر الفرهدية البديلدة التدل تدن  علد : يوجدد ،ةر.يسديدتم رفدض الفرهدية الصدفرية ال ،عل  مدا سدبهاعتماد 
  الجدول الامنلو اإليفا .ية لتعقيد سلسلة التوريد عل  إحصاداللة 

تندداغم والتناسدده فددل تت ددخ يتسددم بدرجددة مددن ال أنوجددود التعقيددد فددل التدددفه الدددامر البددد  أن ددويمكددن تفسددير هددذر النتيجددة 
مخ  تت  مممل استراتيجية ل ان يتم تموير هذر المكونات وفق  أو  ،التدفه الدامر وارت ام  مخ مكونات س سر التوريد الر.يسة

لددذا ظهددرت فددل هددذر النتددا.ج وجدود ع قددة سددلبية فددل عدددد المددوردين والمهددر  ،التعامددر مددخ هددذر المكوندات علدد المنظمددة مقددرة 
حدوث التعقيد فل التدفه الدامر  اكر غيدر مددرو  وال يتناسد  مدخ الممدل  إل  الذي يايراأمر  ،م الموثوقيةالامنية وعد

 ووالذي يعك  عدم التواان فل سلسلة التوريد نتا االستراتيجية والتاغيلية لعمليات اإل
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 مالتصدنيعية الدامليدة والمتعلقدة  عدد ارت دال تعقيدد العمليدات أنيمكدن تفسدير هدذر النتيجدة  ،وفيما يتعله  الفرهية الثانيدة
يمكددن  ،( الجدددول الامنددل اإليفددا ) دا لدد  اثددار سددلبية علدد  مسددتويات اأ تالددذي كاندد ر.ي الدد نتددا االسددتقرار فددل مممددل اإل

فددل تحديددد سددمات ومصددا.  المنددتج  تسدداهمنمدداذ  محددددة للمنتجددات  إلدد  اسددتناد العمليددات التصددنيعية الدامليددةر  عدددم تفسددير 
 االنتظار فل هذر المحماتو أوقاتالتفاوت والتعارض فل أن يسب  والذي من الممكن  ،يةنتاجا  المحمات اإلوارت امه

ال يتسدم بدرجدة مدن المروندة تمكند  مدن التعامدر مدخ التقل دات   أند  ويمكن تفسدير النتيجدة المتعلقدة بتعقيدد التددفه المدار 
، وهددو مددا التعقيددد المسددتمر فدل البي.ددة وتاايددد المنافسددين ظددرفددل ما السددي ،دا ا علدد  مسدتويات اأممددا انعكدد  سددل    ،فدل الملدد 

 ظهر هعف مرونة التدفقات المارجةوأاحتياجات المستهلكين ومتمل اتهم  اكر ممرد  ساهم فل تغيير
 يخو.ية لتعقيد سلسلة التوريد عل  التكاليف عل  مستو  وحدة التصنإحصاذو داللة أثر  ال يوجد :الثانيةة رئيسال الفرضية
ا و   :الث ث التالية الفرعية تمت صياغة الفرهيات ،عل  تل  الفرهيةاعتماد 
 ية للتعقيد فل التدفه الدامر/ المن خ عل  التكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخوإحصاذو داللة أثر  يوجد ال. 
 دة التصنيخو.ية للتعقيد فل العمليات الداملية عل  التكاليف عل  مستو  وحإحصاذو داللة أثر  ال يوجد 
 ية للتعقيد فل المص / التدفه المار  عل  التكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخوإحصاذو داللة أثر  ال يوجد. 

والتعقيددد فددل عمليددات  المن ددخ،( يوهددت نتددا.ج تحليددر االنحدددار المتعدددد أثددر )تعقيددد التدددفه الدددامر / 5والجدددول رقددم )
 )التكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخ(و دا ص ( فل اأالتصنيخ الداملية تعقيد التدفه المار / الم

 ( 3جدول رقم )
 تحليل نتائج االنحدار المتعدد ألثر تعقيد سلسلة التوريد على التكاليف على مستوى وحدة التصنيع

 بعاداأل
 tقيمة  Beta المقاييس المستقلة

 المحسوبة
مستوى 
 Fقيمة  t ² Rداللة 

 المحسوبة
مستوى 
 Fداللة 

لتدفه تعقيد ا
 الدامر/ المن خ

  1165 1146- 1113- عدد الموردين 
 

1112 
 

 
 

2105 

 
 

11110 
 00و1 1124- 1122- المهر الامنية المويلة للموردين

 1133 1160- 1116- عدم الموثوقية للموردين فل التوصير
 1162 1101 1110 نس ة السلخ المستوردة 

تعقيد العمليات 
التصنيعية 

 مليةالدا

  1166 1113 1110 قمخ الغيار أو  اأجاا عدد 
 

 54و1

 
 

52140 

 
 

11102 
 1156 1162 1116 عدد المنتجات 

 1110 2133- 1123-  ر.ي ال نتا عدم استقرار مممل اإل
 1113 2111- 1121- المنمفض/ كر مرة  نتا حجم اإل

تعقيد التدفه 
المار / 
 المص 

  1163 1146- 1114- رة دورة حياة منتج قصي
 

1116 

 
 

0113 

 
 

11025 
 02و1 1166 1101- عدم التجان  فل احتياجات العم  

 1155 1166 1116 عدد العم   
 26و1 1163- 1101- التقل  فل المل  

 و(α≤ 1113).ية عل  مستو  الداللة إحصا* ذات داللة 

والثالثددةو وقددد  اأولدد الفرهددية الفرعيددة نمددوذ  الفرهددية الثانيددة وعدددم صدد حية ( ث ددات صدد حية نمددوذ  5يظهددر الجدددول رقددم )
مدن مسدتو  الداللدة المرغدو و ويتبدين مدن الجددول كدذل  أقدر  وهل (α≤ 1113)احتمالية  قيمة  (52140للفرهية الثانية ) Fبلغت قيمة 

ممدا يددل  ،(التكداليف علد  مسدتو  وحددة التصدنيخ) دا اأ فدل من الت اين (%54تعقيد العمليات التصنيعية الداملية يفسر ما مقدارر ) أن
 ومن م ل تعقيد العمليات التصنيعية الداملية التكاليف.ية لتعقيد سلسلة التوريد فل إحصاداللة  يذأثر  عل  وجود
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دا ويظهر الجدول  والحجدم  ر.ي الد  نتداعددم االسدتقرار فدل مممدل اإل أن التصدنيعية الدامليدة العمليداتتعلده بتعقيدد فيمدا يأيه 
 قديم  (2111- ،2133-لهمدا ) المحسدو ة tحيدث بلغدت قيمدة  ،التكداليفسدلبل علد  أثر  لهما ،يةإنتاجفل كر مرة  نتا المنمفض لإل

فددل كددر  نتدا والحجدم المددنمفض لإل ر.ي الدد نتدا عددم االسددتقرار فدل مممددل اإل أن يددل علدد  وهددذا ،(α≤ 1113احتماليدة تقددر عدن )
ارتفداع إلد  أن  و فيمدا تادير النتدا.ج(112- ،1123-حيدث بلغدت ) (Beta)و وهذا معاا  قديم التكاليفا عل  سل    ية ينعك إنتاجمرة 

 و.ية فل التكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخإحصاعدد قمخ الغيار وارتفاع عدد المنتجات لي  لها تأثير ذو داللة 

لعمليدات التصدنيعية الدامليدة ممثلدة بدد )عددم االسدتقرار فدل ومن م ل هذر النتا.ج يتبين وجود ع قة سلبية بدين تعقيدد ا
وبندا   ،التكداليف علد  مسدتو  وحددة التصدنيخ إنتاجيدة( وبدينفدل كدر مدرة  نتدا والحجدم المدنمفض لإل ،ر.ي الد نتا مممل اإل

لعمليدددات .ية للتعقيددد فدددل اإحصددداذو داللددة أثدددر  علدد  ذلددد  تددرفض الفرهدددية الصددفرية وتقبدددر البديلددة التدددل تددن  علددد : يوجددد
 والتكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخالتصنيعية الداملية عل  

ا و  ذو أثددر  ة وتقبددر الفرهددية البديلددة التددل تددن  علدد : يوجدددر.يسدديددتم رفددض الفرهددية الصددفرية ال ،علدد  مددا سددبهاعتمدداد 
 والتكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخ.ية لتعقيد سلسلة التوريد عل  إحصاداللة 

 .ية لتعقيد سلسلة التوريد رها العميروإحصاذو داللة أثر  ال يوجد :ثالثةال ةرئيسال الفرضية

ا و   :الث ث التالية الفرعية تمت صياغة الفرهيات ،عل  تل  الفرهيةاعتماد 
 ية للتعقيد فل التدفه الدامر/ المن خ عل  رها العميروإحصاذو داللة أثر  ال يوجد. 
 العمليات الداملية عل  رها العميرو .ية للتعقيد فلإحصاذو داللة أثر  ال يوجد 
 ية للتعقيد فل المص / التدفه المار  عل  رها العميروإحصاذو داللة أثر  ال يوجد. 

والتعقيددد فددل عمليددات  المن ددخ،( يوهددت نتددا.ج تحليددر االنحدددار المتعدددد أثددر )تعقيددد التدددفه الدددامر / 4والجدددول رقددم )
 )رها العمير(و دا لمص ( فل اأالتصنيخ الداملية تعقيد التدفه المار / ا

 (4جدول رقم )
 تحليل نتائج االنحدار المتعدد ألثر تعقيد سلسلة التوريد على التكاليف على رضا العميل

 بعاداأل
 tقيمة  Beta المقاييس المستقلة

 المحسوبة
مستوى 
 Fقيمة  t ² Rداللة 

 المحسوبة
مستوى 
 Fداللة 

تعقيد التدفه 
الدامر/ 
 المن خ

  1153 1164- 1111 وردين عدد الم
 

 26و1
 
 

 36و23
 
 

11112 
 1110 2166- 1123- المهر الامنية المويلة للموردين

 1104 30و1- 1103- عدم الموثوقية للموردين فل التوصير
 1160 1132 1114 نس ة السلخ المستوردة 

تعقيد 
العمليات 
التصنيعية 
 الداملية 

  1100 1165 1102 ار قمخ الغيأو  اأجاا عدد 
 

 21و1
 
 

42163 
 
 

11152 
 1112 1125- 1112- عدد المنتجات 

 1110 2126- 1122-  ر.ي ال نتا عدم استقرار مممل اإل
 1124 1101- 1100- المنمفض/ كر مرة  نتا حجم اإل

تعقيد التدفه 
المار / 
 المص 

  1161 1142 1114 دورة حياة منتج قصيرة 
 

 24و1
 
 

51113 
 
 

11126 
 1100 0165- 1103- عدم التجان  فل احتياجات العم  

 1124 0101 1101 عدد العم   
 1111 2165- 1126- التقل  فل المل  

 و(α≤ 1113).ية عل  مستو  الداللة إحصا* ذات داللة 
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 ،F (23136، 42163 يددث بلغددت قيمددةح ،( ث ددات صدد حية نمددوذ  الفرهدديات الفرعيددة الددث ث4يظهددر الجدددول رقددم )
تعقيدد  أنمن مسدتو  الداللدة المرغدو و ويتبدين مدن الجددول كدذل  أقر  وهل (α≤1113)عل  التوالل  قيمة احتمالية (51113

ويفسدر التعقيدد فدل العمليدات الدامليدة مدا نسدبت   ،مدن الت داين فدل رهدا العميدر (%26التدفه الدامر/المن خ يفسر ما مقددارر )
 مدن الت داين الحاصدر (%24فيفسدر مدا نسدبت  ) ،وكذل  تعقيد التدفه المار / المصد  ،ن الت اين فل رها العميرم (21%)

 رها العميرو التوريد فل.ية لتعقيد سلسلة إحصاداللة  يذأثر  فل رها العميرو مما يدل عل  وجود

ا ويظهر الجدول  سدلبل علد  أثدر  لهدا ،امنية المويلة للمدوردينالمهر ال أنفيما يتعله بتعقيد التدفه الدامر/المن خ أيه 
المهدددر الامنيدددة  أنوهدددذا يعندددل  ،(α≤1113 قيمدددة احتماليدددة ) (2166-لهمدددا ) المحسدددو ة tحيدددث بلغدددت قيمدددة  ،رهدددا العمددد  

 و فيمدا تادير النتدا.ج(1123-حيدث بلغدت ) ،(Beta)العمد  و وهدذا معداا  قيمدة إرهدا ا علد  المويلة للمدوردين تدنعك  سدل   
 من قبر الموردين .ية لايادة عدد الموردين والسلخ المستوردة وعدم الموثوقية فل التوصيرإحصا ذي داللةأثر  دم وجودع إل 

 عل  رها العم  و

سدلبل فدل أثدر  لد  ر.ي الد نتا عدم االستقرار فل مممل اإلإل  أن  تاير النتا.ج ،فيما يتعله بتعقيد العمليات الداملية
عددم االسدتقرار فدل  أنوهدذا يعندل  ،(1110 قيمة احتماليدة ) (2126-المحسو ة ) tحيث بلغت قيمة  ، الجدول الامنل اإليفا 

 (و وتادير النتدا.ج1122-حيدث بلغدت ) (Beta)وهدذا معداا  قيمدة  ،رهدا العمد  ا علد  يدنعك  سدل    ر.ي الد نتدا مممل اإل
 ورها العميرالمنمفض عل   نتا وحجم اإل ،عدد المنتجات ،/ قمخ الغياراأجاا لعدد أثر  عدم وجود إل 

 الجددول  اإليفدا سدلبل فدل أثدر  لد  التقلد  فدل الملد إلد  أن  تاير النتدا.ج ،فيما يتعله بتعقيد التدفه المار / المص 
 ا علد التقلد  فدل الملد  يدؤثر سدل    أنوهدذا يعندل  ،(1111)(  قيمدة احتماليدة 2165-المحسدو ة ) tحيث بلغت قيمة  ،الامنل

 .يةإحصدداداللددة  ذيأثددر  عدددم وجددود إلدد  (و وتاددير النتددا.ج1126-حيددث بلغددت ) ،(Beta)وهددذا معدداا  قيمددة  ،رهددا العميددر
 ووعدد العم   عل  رها العمير ،العم   احتياجاتوعد التجان  فل  ،لقصر دورة حياة المنتج

 ،بدد )المهدر الامنيدة المويلدة(    ممدث ،ومن م ل هذر النتا.ج يتبين وجود ع قة سلبية بين تعقيدد التددفه الددامر/ المن دخ
.ية إحصداذو داللدة أثدر  وبنا  عل  ذلد  تدرفض الفرهدية الصدفرية وتقبدر البديلدة التدل تدن  علد : يوجدد ،رها العميروبين 

و  فدل حدين توجدد ع قدة سدلبية بدين تعقيدد العمليدات التصدنيعية الدامليدة رهدا العميدرللتعقيد فل التدفه الدامر/ المن دخ علد  
وبنددا  علد  ذلدد  تددرفض الفرهدية الصددفرية وتقبددر  ،رهدا العميددر الددر.ي ( وبددين نتدا بددد )عدددم االسدتقرار فددل مممددل اإلممثلدة 

و ووجددود علد  رهدا العميدر.ية للتعقيدد فدل العمليدات التصددنيعية الدامليدة إحصداذو داللدة أثددر  البديلدة التدل تدن  علد : يوجدد
وبندا  علد  ذلد  تدرفض  ،هدا العميدرر  وبدين ،بدد )التقلد  فدل الملد (    ممدث ،ع قة سلبية بين تعقيد التدفه المار / المص 

علد  رهدا .ية للتعقيد فل التدفه المار /المصد  إحصاذو داللة أثر  الفرهية الصفرية وتقبر البديلة التل تن  عل : يوجد
 والعمير

ا  ذو أثددر  تددل تددن  علدد : يوجدددة وتقبددر الفرهددية البديلددة الر.يسدديددتم رفددض الفرهددية الصددفرية ال ،علدد  مددا سددبهاعتمدداد 
 وتوريد عل  رها العمير.ية لتعقيد سلسلة الإحصاداللة 
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 التنافسلو دا .ية لتعقيد سلسلة التوريد عل  اأإحصاذو داللة أثر  ال يوجد :الرابعة ةرئيسال الفرضية

ا و   :الث ث التالية الفرعية تمت صياغة الفرهيات ،عل  تل  الفرهيةاعتماد 
 التنافسلو دا .ية للتعقيد فل التدفه الدامر/ المن خ عل  اأإحصاداللة ذو أثر  ال يوجد 
 التنافسلو دا .ية للتعقيد فل العمليات الداملية عل  اأإحصاذو داللة أثر  ال يوجد 
 التنافسلو دا .ية للتعقيد فل المص / التدفه المار  عل  اأإحصاذو داللة أثر  ال يوجد 

والتعقيددد فددل عمليددات  المن ددخ،تحليددر االنحدددار المتعدددد أثددر )تعقيددد التدددفه الدددامر / ( يوهددت نتددا.ج 3والجدددول رقددم )
 التنافسل(و دا )اأ دا تعقيد التدفه المار / المص ( فل اأ ،التصنيخ الداملية

 (5جدول رقم )
 التنافسي دا تحليل نتائج االنحدار المتعدد ألثر تعقيد سلسلة التوريد على التكاليف على األ

 بعاداأل
 tقيمة  Beta المقاييس المستقلة

 المحسوبة
مستوى 
 Fقيمة  t ² Rداللة 

 المحسوبة
مستوى 
 Fداللة 

تعقيد التدفه 
الدامر/ 
 المن خ

  112 1151 1114 عدد الموردين 
 
 44و1
 

 
 

31101 

 
 

11114 
 1110 2165- 1126- المهر الامنية المويلة للموردين
 1106 0140- 1103- توصيرعدم الموثوقية للموردين فل ال

 1125 0120 1100 نس ة السلخ المستوردة 
تعقيد 

العمليات 
التصنيعية 
 الداملية 

  1124 1154 1114 قمخ الغيار أو  اأجاا عدد 
 
 25و1

 
 

 35و62

 
 

11106 
 1131 1133 1116 عدد المنتجات 

 1111 5124- 1155-  ر.ي ال نتا عدم استقرار مممل اإل
 1153 1165- 1116- المنمفض/ كر مرة  نتا حجم اإل

تعقيد التدفه 
المار / 
 المص 

  1123 0106- 03و1- دورة حياة منتج قصيرة 
 
 06و1

 
 

05151 

 
 

11244 
 1124 0106- 1100- عدم التجان  فل احتياجات العم  

 1102 0141- 1105- عدد العم   
 1131 1161- 1116- التقل  فل المل  

 و(α≤ 1113).ية عل  مستو  الداللة إحصا* ذات داللة 

 ،F  (31101حيددث بلغددت قيمددة ،والثانيددة اأولدد ( ث ددات صدد حية نمددوذ  الفرهدديات الفرعيددة 3يظهددر الجدددول رقددم )
مدددوذ  مدددن مسدددتو  الداللدددة المرغدددو  وعددددم ث دددات صددد حية نأقدددر  وهدددل ،(α≤1113) ( علددد  التدددوالل  قيمدددة احتماليدددة62135

( مددن الت داين فددل %44تعقيددد التددفه الددامر/المن خ يفسددر مدا مقددارر ) أنالفرهدية الفرعيدة الثالثددةو ويتبدين مدن الجدددول كدذل  
 التنافسلو مما يدل عل  وجود دا ( من الت اين فل اأ%25ويفسر التعقيد فل العمليات الداملية ما نسبت  ) ،التنافسل دا اأ
 رها العميرو التوريد فلقيد سلسلة .ية لتعإحصاداللة  ذيأثر 

ددا ويظهددر الجدددول  سددلبل علدد  أثددر  لهددا ،المهددر الامنيددة المويلددة للمددوردين أنفيمددا يتعلدده بتعقيددد التدددفه الدددامر/المن خ أيه 
المهددر الامنيددة المويلددة  أنوهددذا يعنددل  ،(1110 قيمددة احتماليددة ) (2165-لهمددا ) المحسددو ة tحيددث بلغددت قيمددة  ،التنافسددل دا اأ

عدددم  إلدد  فيمددا تاددير النتددا.ج(و 1126-حيددث بلغددت ) ،(Beta)التنافسددلو وهددذا معدداا  قيمددة دا ا علدد  األلمددوردين تددنعك  سددل   
 .ية لايادة عدد الموردين ونس ة السلخ المستوردة وعدم الموثوقية فل التوصير من قبر الموردينوإحصاداللة  ذيأثر  وجود
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علد  سدلبل أثدر  لد  ر.ي الد نتدا عددم االسدتقرار فدل مممدل اإلإلد  أن  تادير النتدا.ج ،فيما يتعله بتعقيد العمليات الداملية
عدددم االسددتقرار فددل مممددل  أنوهددذا يعنددل  ،(1111(  قيمددة احتماليددة )5124-المحسددو ة ) tحيددث بلغددت قيمددة  ،التنافسددل دا اأ
عددم  إلد  وتادير النتدا.ج (و1155-ث بلغدت )حيد ،(Beta)وهذا معاا  قيمة  ،التنافسل دا ا عل  اأينعك  سل    ر.ي ال نتا اإل

 المنمفض عل  رها العميرو نتا وحجم اإل ،عدد المنتجاتو  ،/ قمخ الغياراأجاا .ية لعدد إحصاداللة  ذيأثر  وجود

 ،الامنيدة المويلدة(ممدث  بدد )المهدر  ،ومن م ل هذر النتا.ج يتبين وجود ع قة سلبية بين تعقيدد التددفه الددامر/ المن دخ
.ية إحصداذو داللة أثر  وبنا  عل  ذل  ترفض الفرهية الصفرية وتقبر البديلة التل تن  عل : يوجد ،التنافسل دا ن اأوبي

التنافسلو  فل حين توجد ع قة سلبية بين تعقيد العمليات التصنيعية الدامليدة  دا للتعقيد فل التدفه الدامر/ المن خ عل  اأ
وبنا  عل  ذل  ترفض الفرهية الصدفرية وتقبدر  ،التنافسل دا وبين اأ ،(ر.ي ال نتا اإل ممثلة بد )عدم االستقرار فل مممل

وقبدول  والتنافسدل دا اأ.ية للتعقيد فل العمليدات التصدنيعية الدامليدة علد  إحصاذو داللة أثر  البديلة التل تن  عل : يوجد
 ،التنافسل دا عل  األتعقيد التدفه المار / المص   ية.إحصاذو داللة أثر  الثالثة التل تقول: ال يوجد الصفرية الفرهية

ا  ذو أثددر  ة وتقبددر الفرهددية البديلددة التددل تددن  علدد : يوجدددر.يسدديددتم رفددض الفرهددية الصددفرية ال ،علدد  مددا سددبهاعتمدداد 
 والتنافسل دا عل  اأ.ية لتعقيد سلسلة التوريد إحصاداللة 

 :والتوصيات النتائج
 :النتائج -1

تعقيددد  ،تعقيددد العمليددات التصددنيعية الدامليددة ،تعقيددد التدددفه الدددامر/ المن ددخ)تعقيددد سلسددلة التوريددد أثددر  تناولددت الدراسددة
 دا واأ ،رهددا العميددر ،التكلفدة علدد  مسدتو  وحدددة التصدنيخ ، الجدددول الامنددل اإليفدا ) دا علدد  اأ (التددفه المددار / المصد 

 استنتاجاتوالدراسة من  إلي ما توصلت  أهمالتنافسل(و وفيما يلل عرض 
 المهدددر  إلدد  يعددود اأثددروهددذا  ، الجدددول الامنددل اإليفددا .ية لتعقيددد سلسددلة التوريددد علددد  إحصدداذو داللددة أثددر  يوجددد

إلدد  أن  ويعددود ذلدد  ،المن ددخ أسددواقفددل  الامنيددة المويلددة للمددوردين وعدددم الموثوقيددة فددل التوصددير مددن قبددر المددوردين
ممدا  ،ة تعتمد فل تأمين المواد المام بها عل  االسدتيراد مدن المدار الاركات الصناعية فل المملكة العربية السعودي

وعددم االسدتقرار فدل  وقد يجعلها عرهة لعمليات التأمير فل تأمين احتياجاتها من المواد حسد  الظدروه المحيمدة
وعدل  ويدأتل ذلد  التعقيدد مدن هدعفو العمليدات التصدنيعية الدامليدة ا فدلالدذي يادكر تعقيدد   ر.ي الد نتا مممل اإل

المتعلقدة بتددار   جدرا ات الجدول الامنل وهعف السياسات واإل واإليفا  أهمية التوصير فل الوقت المحدد  دارةاإل
 ،المصدد  أسددواقوالتقلدد  فددل الملدد  فددل  ونجددااثقافددة تنظيميددة تعدداا مددن ثقافددة اإل إيجددادويتملدد  ذلدد   ،ممددا اأ

 ة، منهداالماليدة العالميدة علد  دول كثيدر  اأامةيث أثرت ح ،االسته   أسواقالتقل  فل  إل  ويعود السب  فل ذل 
 تجار المنتجاتو وأذواقهما فل قدرات المستهلكين تقل   لديها مما اكر  ،دول تستهل  المنتجات السعودية

 إلد  يعود اأثروهذا  .ية لتعقيد سلسلة التوريد عل  التكاليف عل  مستو  وحدة التصنيخوإحصاذو داللة أثر  يوجد 
وانمفدداض حجددم  ر.ي الدد نتددا  سددب  عدددم االسددتقرار فددل مممددل اإل ،تعقيددد فددل العمليددات التصددنيعية الدامليددةوجددود 
ويددأتل هددذا السددب  مددن وجددود عدددم اسددتقرار فددل البي.ددة المحيمددة ووجددود تقل ددات فددل  يددةوإنتاجفددل كددر مددرة  نتددا اإل

 ،اأسدواقالتقلد  فدل  إلد  اسدتجا ة نتدا تبندل مفدض حجدم اإل إلد  مما يدفخ الادركات الصدناعية السدعودية ،المل 
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عدددم االسددتقرار فددل  إلدد  ويددؤدي ذلدد  ،فددل العمليددات التصددنيعية الدامليددة ام مثددر هددذا النظددام تعقيددد  اويفددرض اسددتمد
 لإلنتا و ر.ي المممل ال

 لدة المهدر الامنيدة الموي إلد  يعدود اأثدروهدذا  رهدا العميدروعل  .ية لتعقيد سلسلة التوريد إحصاذو داللة أثر  يوجد
ا فدل العمليدات التصدنيعية الذي ياكر تعقيدد   ر.ي ال نتا المن خو وعدم االستقرار فل مممل اإل أسواقللموردين فل 

ويدددأتل هددذا التعقيدددد فددل الاددركات الصدددناعية السددعودية  سدددب   المصدد و أسددواقالدامليددةو والتقلدد  فدددل الملدد  فدددل 
امنيدة  مهدر إعمدا  إلد  الدذي يدؤدي  دالمورديناأمدر  ،مسدتقرةاللصعو ة التمميل فل مثر هذر البي.دة غيدر  ،التقل 

عددم االسدتقرار فدل  إلد  حيث يؤدي ،وينعك  ذل  عل  العمليات التصنيعية الداملية ،مويلة لتوصير المواد المام
 العميرو إل  المنتجات الذي يؤمر من وصولاأمر  ،ر.ي لا نتا مممل اإل

 المهدددر الامنيدددة  إلددد  يعدددود اأثدددروهدددذا  التنافسدددلو دا وريدددد علددد  اأ.ية لتعقيدددد سلسدددلة التإحصددداذو داللدددة أثدددر  يوجدددد
فدل العمليدات ا الدذي يادكر تعقيدد   ر.ي الد نتدا المن دخو وعددم االسدتقرار فدل مممدل اإل أسدواقالمويلة للمدوردين فدل 
وي حدظ  ،التنافسدل للادركات السدعودية دا أالتدأثير علد  ا إلد  مجتمعدة سد ا وتدؤدي هدذر اأ التصدنيعية الدامليدةو

 ،التعقيددد تددأتل مددن الهددعف فددل عمليددات التوريددد واالسددتيراد مددن المددار  والمهددر الامنيددة المويلددة أسدد ا أغلدد   أن
وتجددد  ،المصد  أو أسدواق المن ددخ أسدواقتددأتل فدل  مادك تغلد  الأ إلدد  أن  ممدا يادير ،الملدد  أسدواقوالتقلد  فدل 

 ،وايدادة مسدتو  التعقيدد مادك تحددوث  إلد  يدؤدي ممدا ،الاركات السعودية صعو ة فل التمميل والسديمرة عليهدا
 الذي ينعك  عل  أدا.ها التنافسلواأمر 

المدوردين فدل المهددر  إلدد  أن أدا  أادارالدذي  (Vollmann, et al, 2005) إليد وتتفده هدذر النتدا.ج مددخ مدا توصدر 
تجبددر  أنيمكددن  غيددر الموثددوق بهدداأو  ويلددةوالمهددر الامنيددة الم ،المن ددخ أسددواقا مددن عوامددر تعقيددد ي  أساسدد الامنيددة يعتبددر عددام   

دارةالمصنعين عل  اعتماد عمليات تمميل و  كدذل  فدإن التعقيدد فدل  ومن التفصيرأكبر  للمواد تتميا  أفه موير ومستويات ا 
كددددر مددددن  ارا حيددددث تتفدددده هددددذر النتيجددددة مددددخ  ،الددددر.ي  نتددددا العمليددددات الدامليددددة ينددددتج عددددن عدددددم االسددددتقرار فددددل مممددددل اإل

(Vollmann et al, 2005, Durray et al, 2000, Safizadah, et al, 1996)،  الجداول الامنيدة إل  أن  أاارواالذين
لهدددا القددددرة علددد  التعامدددر مدددخ  التدددلالتممددديل والدددتحكم  أنظمدددةمدددن أي  تجبدددر الادددركات المصدددنعة علددد  وهدددخ المسدددتقرة غيدددر

ال يمكدن التنبدؤ بهدا علد   الممية التلمواجهة ااثار غير  امأ ويذالتنف أنامةو  نتا التفاع ت المعقدة ال امة لربل ممل اإل
 أحدددثمل ددات العمدد    إنفدد ،المصدد  أسددواق النسدد ة للتقلدد  فددل الملدد  فددل  أمدداو  ،وممددل المددواد نتددا انمفدداض مسددتو  اإل

المنتجدات  حس  المتمل دات مدن فرادحيث يتم تعدير النظم واأ ،أعل مستويات تعقيد  إل  المنتجات تدفخ المصانخ المصنعة
 و(Bozarth and Berry, 1997; da Silveira, 2005)وتتفه هذر النتيجة مخ كر من  ،المتغيرة  استمرار

الدراسدة وهدو انمفداض حجدم  إليد ا امدر للتعقيدد توصدلت فإن هنا  سب    ،الداملية النس ة للتعقيد فل عمليات التصنيخو 
مسدتويات التعقيدد الكامندة فدل عمليدات التصدنيخ نفسددها إلد  أن   داحثينالعديدد مددن ال أادارحيدث  ،يدةإنتاجفدل كدر مدرة  نتدا اإل

 كميدات قليلدةأو  مندتج مدن كدر ندوع)تؤثر فل تعقيد التصنيخ الدامللو وتواج  نمذجة عمليات التصنيخ لتص ت حس  الملد  
ا   كدددر مددددن  أادددداركمدددا  الموحدددددةالمتدفقدددة التدددل تنددددتج كميدددات كبيددددرة مدددن المنتجدددات  العمليدددات المتكددددررةو  ،(مدددن المنتجدددداتجدددد 

(Safizadeh et al., 1996; Duray et al., 2000)،  د نتدا اإلوبي.ات التصنيخ التل تتميا  أدن  حجم لعمليات  – اعموم 
تدددار سددوه تكددون  أنعدددد الوظددا.ف المتفددردة التددل يجدد   نمنهددا أ أسدد ا عدددة  إلدد  ويعددود ذلدد  ،مددن التعقيددد أعلدد  مسددتويات
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والتدل  ،التدل تليهدا اأمدر  الوظيفدة  إلد  قدد تمتلدف مهمدة التصدنيخ مدن وظيفدة ،الوقت نفس  وفل ،فل مثر هذر البي.ات أعل 
وهدذا  ،ال مركايدةمدن عمليدات صدنخ القدرار  أعلد ا بين المجاالت الممتلفة مدن المصدنخ ومسدتويات تعقيد   أكثر تتمل  تفاع   

 و(Hill, 1994 ) إلي  أاارما 
 :التوصيات -2

 صلت إليها الدراسة الحالية، قدمت التوصيات ااتية:فل هو  االستنتاجات التل تو 
 وهدددل: المهدددر الامنيدددة  ،دا التعقيدددد فدددل سلسدددلة اأ إلددد  بدددرات مدددن مددد ل التحليدددر ث ثدددة مدددن المصدددادر التدددل تدددؤدي

تقدديم وجهددة  إلدد  وهددذا يقودندا ،والتقلد  فددل الملد  ،الدر.ي  نتددا عدددم االسدتقرار فددل مممدل اإلو  ،المويلدة للمدوردين
هدذا مدن  ،تقدوم الادركات المصدنعة بتحقيده التكامدر الملفدل تجدار المدوردين لتجند  التدأمير فدل الملبيدات نظرنا  أن

ا  ادكر يهدمن عددم التادتت فدل العمليدات يكدون مسدتقر   نتدا التركيا عل  وهخ مممدل لإل أمر  ومن جهة  ،جهة
صددميم المنتجددات التددل تحددد مددن ين غددل علدد  الاددركات تكثيدف جهودهددا فددل ت ،وفيمددا يتعلدده بتقلدد  الملدد  ،يدةنتاجاإل

اسدددتمدام و  ،مدددن مددد ل الجهددود التسدددويقية التدددل تايددد مدددن عددددد العمدد   المتجانسدددين ،التقلدد  الحقيقدددل فدددل التصددميم
( والذي يتيت استيعا  حداالت Lean Production) نتا التركيا عل  الت سيل لنظام اإلأو  ،تكنولوجيا المعلومات
 ،والمدوردين ،التقلد  والتغيدر فدل العمد   الهدياع(  بتقليدر وتمفديض)اقدد الف االدةإمدن مد ل  ،عدم االستقرار البي.ل

 والتقل  فل العمليات الداملية  اكر متاامنو
 عض التعقيدات  إهافةحيث قد ترغ  الاركات المصنعة  ،تحديد المستو  المناس  من التعقيد فل سلسلة التوريد 

فدإن جميدخ مصدادر التعقيدد ليسدت  ،ومدن وجهدة نظدر ال احدث ،دامليدةلس سدر التوريدد ونظدم التممديل ال إدارتهافل 
وع قدات  أنامةانمرمت فل إذا  الاركات المصنعة أنو ويعنل هذا إاالتهاأو  سي.ة  اكر يستدعل التمل  منها

فإنهددا  -تنافسددية  سدد ا القيددام  دد  أ إلدد  قددد تحتددا  اددل وهددو  -قددد تايددد مددن التعقيددد لس سددر التوريددد الماصددة بهددا 
التعددويض واالسددتيعا  إلدد  عنددد الهددرورة تحتددا  و  ،لتلدد  الميددارات دا فهددم التددأثيرات المحتملددة علدد  اأ إلدد  تحتددا 

 لمستويات التعقيد المرتفعة التل تفرهها الهرورات االستراتيجيةو
  ة مسدددتويات التعقيدددد المرتفعدددة فدددل س سدددر التوريدددد عنددددما تتملددد  اسدددتراتيجيلالادددركات المصدددنعة  اسدددتيعا هدددرورة

 حاالت عدم التأكدو إدارةوتعايا قدراتها فل  ،تكتيكات تقلر من حالة عدم التأكدمن م ل وهخ  ،ذل  عمالاأ

د أنالتدل يمكدن  ،وهنا  عدة محددات لهدذر الدراسدة  هدذر الدراسدة قامدت بدراسدة أنمنهدا  ،مسدتقبلية أ حداثا تدوفر فرص 
مثددر  ،اأمددر  تمتلددف هددذر ااثددار فددل حالددة القماعددات  أنيمكددن و  ،التعقيددد فددل س سددر التوريددد فددل الاددركات المصددنعةأثددر 

عوامددر إلدد  أثددر  ذلدد  لددم يددتم التمددرق  إلدد   اإلهددافةوالصددناعات المفيفددةو  والجملددة س سددر توريددد المدددمات وتجددارة التجا.ددة
سددة علدد  منددامه ا ركددات الدراأميددر  فددل هددذر الدراسددةو و إليهددا  للتعقيددد لددم يددتم التمددرق  أمددر  وهددر هنددا  عوامددر  ،وسدديمة معينددة

فددل  أمددر  تتوجدد  ال حددوث المسددتقبلية لتاددمر منددامه  أنلددذل  يددر  ال احددث هددرورة  ،محدددودة فددل المملكددة العربيددة السددعودية
  وأمر  ا د  وتامر    ،المملكة
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ABSTRACT 

This study aims to measure the impact of the complexity of supply chain performance in 

industrial companies in the Kingdom of Saudi Arabia. For achieving this objective, the study 

has used analytical technique to get to the results. Scale was developed to study the 

relationship between the variables. The sample was selected from industrial companies from 

the area of Riyadh and Qassim, the sample size was (138). The results indicate that there are 

significant effects of increased complexity in the supply chain on performance, these negative 

effects stemming from the long lead times for suppliers, instability in main production 

scheme, and demand variability. 
In light of these findings, the study set the most important recommendations: 

Manufacturers should achieve backward integration toward suppliers to avoid delays in 

orders, this one hand, and on the other to focus on developing a stable production blueprint 

that ensures no distractions in the production processes. With regard to the demand 

variability, the companies should intensify their efforts in designing products that reduce the 

variability in product design, through marketing efforts that increase the number of 

homogeneous clients, the use of information technology, or  the focus on the simplification of 

the production system (Lean Production) to avoid environmental instability, by removing 

waste (loss) through reducing variability and changes in customers, suppliers, and instability 

in the internal processes simultaneously. 

 


