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Abstract: 

The study aimed at analyzing the application impact of  Lean Management on the effectiveness of Electrical 

Distribution Company in Jordan .The study analyses  the extent of application of  the main principles of Lean 

Management and whether such application achieved the required effectiveness as implemented . The study 

examine five variables in lean management and their impact on the effectiveness .Namely the main principles are: 

focus on clients, availability of work standards,  disposal of the waste work, the work flow and the continuous 

improvement .  

This research also highlighted the obstacles to and requirements of the success in addition to discussing concept 

and the principles of Lean Management. A survey Questionnaire was distributed on randomly selected sample of 

(263) employees out of which (234) questionnaire were suitable and utilized  for analyses. 

The study found  a direct positive relationship between the application of Lean Management and effectiveness, 

and found a strong correlation between the independent variables and the effectiveness of applying lean 

management. The study confirmed the findings of other studies that Lean Management can be transferred from 

industrial organizations' environment(applied) to the service organizations. 

The study recommends organizations to utilize the experience of the other  managements which achieved high 

levels of effectiveness in implementing lean management principles and to transfer the experience of these 

managements to the other branches and regional offices of the company. And continue the search for improving 

its operations and capitalize on the value created by lean management practices. 
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51/51/1152استالم البحث: 51/10/1111قبول البحث:   

 :الملخص
ذا ما حقق هذا التطبيق الفاعلية المطلوبة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة  أثرهدفت الدراسة الحالية إلى بيان  تطبيق مبادئ الرشاقة اإلدارية وا 

لمفهوم الرشاقة وتتضمن التركيز على العمالء، توافر معايير العمل، التخلص من الفاقد في )مبادْى(  أساسية تناول الدراسة خمسة محاوروت .امةالع
 العمل، انسيابية العمل، التحسين المستمر.

العينة العشوائية ، حيث تم توزيع  منن لجمع البيانات استخدام أداة االستبيا وتماستخدام المنهج الوصفي التحليلي  تمولضمان تحقيق هدف الدراسة، 
 لغايات هذه الدراسة.صالحة  من االستبانات( 98نسبته )% ما(أي  322)استردادتم ( استبيان، و 362)

 النجاح. عواملالمؤثرات على عملية التطبيق من معوقات ومتطلبات الجاهزية و و المتعلقة بالرشاقة اإلدارية والمبادئ قدمت الدراسة المفاهيم 
 :وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها  الوصفية والتحليلية كتحليل االنحدار البسيط والمتعدد  .استخدمت األساليب  واالختبارات اإلحصائية و 

 دارية والفاعليةعالقة موجبة طردية بين تطبيق مبادئ الرشاقة اإل ووجدتالرشيقة على مدى الفعالية المتحققة،  اإلدارةاثر لتطبيق مبادئ  هناك
إمكانية نقل نموذج الرشاقة اإلدارية من بيئة المنظمات  الدراسةوأكدت  .باإلضافة إلى وجود ارتباط قوي بين محاور المفهوم موضوع الدراسةفي الشركة 

بتطبيق المبادئ التي حققت مستويات ع فيما يتعلق فرو ضرورة االستفادة من تجربة إدارات البالدراسة . واوصت الصناعية إلى بيئة المنظمات الخدمية
 تابعة للشركة.الى الفروع ال هاعالية من الفاعلية في تطبيقها ونقل

 : الرشاقة األدارية، مبادئ الرشاقة، الفعالية، شركة توزيع الكهرباء. :المفتاحّيةالكلمات 
 

 :المقدمة

علم اإلدارة كان وما زال من العلوم التي ال غنى عنها منذ 
فراد بتشكيل الجماعات لتحقيق أهداف لم يكن بالمقدور بدأ األ

فاإلدارة تسعى لتنسيق الجهود وتوجيهها نحو  ،تحقيقها بشكل فردي
 leanاإلدارة الرشيقة ) جاءتفقد  المرغوبة،األهداف 

management تتبناه(، لتمثل منهجا من علوم اإلدارة الحديثة 
عادةيغالبية الدول المتقدمة  بناء األعمال  ستهدف تطوير وا 
جراءاتها باإلضافة إلى  المنظمات وبما يضمن فعاليتها  تنميةوا 

فهي منهجية  واستمراريتها في ظل البيئة الديناميكية المحيطة.
تستهدف تطوير واعادة بناء االعمال واجراءاتها اضافة الى تطوير 

المنظمات بما يضمن فعاليتها واستمرارها في ظل البيئة المتغيرة. 
زايد انتشار فلسفة االدارة الرشيقة وتطبيقاتها في القطاع ومع ت

الصناعي بدأت االدارات في البحث في امكانية نقل التجربة الى 
 القطاع الخدمي والحكومي .

أدى هذا االهتمام  المتزايد في الرشاقة االدارية كأداة او مفهوم 
لتطوير مستمر للعمل واجراءاته والتخلص من الفاقد في العمل 
وتحقيق رضا العمالء، ببعض الشركات الخدمية لتبني هذا التوجه 
االداري وتطبيقه في ادارة اعمالها كشركة توزيع الكهرباء االردنية 

 مما دعا لدراسة فاعلية تطبيقها في الممارسة .
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 وأسئلة الدراسة : مشكلة 

تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة  أثر تتمثل مشكلة الدراسة في
شركة توزيع الكهرباء األردنية المساهمة العامة، وذلك  على فاعلية

 التالية: الدراسة أسئلةمن خالل اإلجابة على 
 اإلدارةمبادئ توزيع الكهرباء لتطبق شركة  ما مدى -
  الرشيقة؟
شركة فاعلية  تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة في  هو أثرما  -

 العامة؟توزيع الكهرباء المساهمة 
توضيح مفهوم اإلدارة الرشيقة  ه االسئلة ال بد منولإلجابة على هذ

والخصائص التي تميزها من خالل األدبيات ذات العالقة بموضوع 
والتعرف إلى الممارسات التي تشكل في مجموعها مبادى  البحث،

بيان خصاص البيئة مع  ، هامعوقات تطبيقو  الرشيقة،دارة اإل
 الرشيقة.الداعمة وعوامل إنجاح تطبيق مفهوم اإلدارة 

 الدراسة:أهمية 
تكتسب الدراسة أهميتها من حداثة الموضوع ومن كونها 
تبحث في قياس فاعلية تطبيق مبادئ االدارة الرشيقة. وكذلك من  
كونها تتناول مفهوما معاصرا في االدارة الحديثة ومدى تأثيره على 
د  فاعلية تطبيق ادارات الشركات للمفاهيم الحديثة . كما أنها قد  تس

تعتبر فجوة في  الدراسات االدارية في قطاع الخدمات . حيث 
الرشاقة اإلدارية في المنظمات الخدمية من المواضيع الحديثة والتي 

و تقدم  التطبيقية في األدبيات والدراسات اكبير  ااهتمام نأمل ان تنال
توجه و  مختلفةها الجوانببمعلومات حول مفهوم اإلدارة الرشيقة 

رات نحو أهمية تبني تطبيق هذا المفهوم الحديث في أنظار اإلدا
 المنظمات
في  القليلة تعتبر هذه الدراسة من الدراساتاضافة لذلك  
، والتي تتناول موضوع تطبيق الرشاقة  ناعلى حد علم األردن،

نبيها التطبيق ااإلدارية في المنظمات الخدمية على األقل بج
 .والفاعلية

 أهداف الدراسة:
 اسة لتحقيق االهداف االتية:تسعى الدر 
 توضيح مفهوم االدارة الرشيقة  -

التعرف الى الممارسات اللي تشكل في مجموعها مبادئ 
 االدارة الرشيقة

التحقق من أثر مبادئ االدارة الرشيقة على فاعلية تطبيقها  -
 في  الشركة

االستفادة من نتائج البحث في تطوير اجراءات التحسين  -
 المستمر

 سة:فرضيات الدرا

  من خالل استعراض األدبيات المتعلقة بموضوع اإلدارة
قياس مدى سيتم  التي و الرشيقة وتحديد المبادئ األساسية 

تم صياغة و  . فاعلية تطبيقها في مجتمع الدراسة
 الفرضيات التالية:

 الفرضية الرئيسية 
 H1:  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

الرشاقة على فاعلية  مبادئ( لتطبيق α<=1011) معنوية
 دارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.اإل

 :وتنبثق عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية األتية 
 H11 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدا التركيز :

على العمالء على مدى فاعلية اإلدارة الرشيقة في شركة 
مة العامة عند مستوى داللة معنوية توزيع الكهرباء المساه

(1011=>α). 
 H12:  يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدا توافر

معايير العمل على فاعلية اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع 
الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى داللة معنوية 

(1011=>α). 
 H13 يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدا  :

من الفاقد في العمل على فاعلية اإلدارة الرشيقة  التخلص
في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى 

 .(α<=1011)داللة معنوية 
 H14:  يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدا

االنسيابية في العمل على فاعلية اإلدارة الرشيقة في شركة 
وى داللة معنوية توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مست

(1011=>α). 
 H15 يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ التحسين :

المستمر على فاعلية اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع 
 الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى داللة معنوية

(1011=>α). 

 نموذج الدراسة ومتغيراتها:
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 اإلجرائية:التعريفات 
 ة الرشاقة اإلدارية المتغير التابع: فاعلي

ويشير إلى مدى تحقيق عملية تطبيق كل مبدا من مبادئ اإلدارة 
والمتمثلة في التخلص الفعلي  منها،الرشيقة لألهداف المتوقعة والمرجوة 

واستمرارية تحسين الخدمات من خالل فهم متطلبات العمالء  الفاقد،من 
 سة.والعمل على تلبيتها ضمن المعايير الموضوعة والمدرو 

 المتغيرات المستقلة:
 : (Customer Focus)التركيز على العمالء 

والقيمة المطلوبة لغايات توفيرها في المنتج أو  االحتياجاتوتعني فهم 
 .(01)الخدمة من وجهة نظر العمالء 

 (: Waste eliminationالتخلص من الفاقد )
ثم  ويقصد به التعرف إلى أهمية كل جزئية من جزئيات العمل، ومن

التخلص من أي إجراء ونشاط ال يضيف أي قيمة في عملية اإلنتاج أو 
 .(01)إيصال الخدمة للعمالء 

  (:Continuous Work Flow)انسيابية األعمال 
إلى استمرارية سير عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمة  المبدأويشير هذا 

ل على من خالل التعرف إلى مواضع البطء أو التوقف في العملية والعم
 .(38)التخلص من أسبابها 

 :(Standardized workالمعيارية في العمل )
ويقصد بها إتباع األفراد في المنظمات إجراءات عمل واضحة ومحددة 

 .(23)، والتي تبين كيفية إنجاز المهام مسبقا  
  :(Continuous improvementsالتحسين المستمر )

دة المدى فهي تفترض أن محدو  استراتيجيةالرشاقة اإلدارية ليست 
من تلك المستخدمة حاليا في إنجاز  أفضلهناك دائما طرق 

اإلدارة الرشيقة ليست عملية مرحلية  أنشطة مما يعني ان األعمال،
نما   عملية مستمرة هدفها التحسين الدائم وانماوا 

 النظري والدراسات السابقة:اإلطار 
 مفهوم الرشاقة االدارية:

ة التنافسية المنظمات على اختالف مجاالتها الى دفعت العولمة وزياد
االهتمام والبحث عن االساليب الحديثة في االدارة واعادة النظر في 

اعمالها واستراتيجياتها بما يضمن لها البقاء في ظل البيئة االقتصادية 
التنافسية . وخلق هذا حاجة لدى المنظمات لتبني استراتيجيات وأساليب 

 (6(عمل جديدة
العديد والذي يجمع الرشاقة اإلدارية  االساليب الحديثة جاء مفهوم  ومن

من اإلجراءات والممارسات والتوجهات التي تشكل في مجموعها ما يطلق 
كما تشمل مبادئ وخصائص جوهرية  .عليه مبادئ الرشاقة اإلدارية

تهدف الى زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة وكفاءة إنتاجية المؤسسات 
درتها على تلبية مطالب عمالئها لضمان االستمرارية والتميز في بيئة وق

 .(26)اعمالها 

ومن خالل مراجعة العديد من األبحاث واألدبيات التي تناولت موضوع 
 (01()36()21()09()33)عات الرشاقة على اختالف القطا

يتبين أن القطاع الصناعي في اليابان ان األسبق في استحداث هذا 
حيث كانت النشأة االولى له في شركة تويوتا وعرف في حينه  المفهوم
.ومن (33)( نظام تويوتا لإلنتاج(Toyota Production Systemباسم 

ثم أخذ المفهوم طريقه لالنتشار حول العالم حيث أطلق عليه االمريكان 
 . (00)(أي االدارة الرشيقة(Lean Managementفيما بعد

من الباحثين المفهوم اال انه ال يوجد  وعلى الرغم من تناول العديد
الرشاقة االدارية ومكوناتها  اجماع بينهم على تعريف او فهم موحد لمفهوم

ز ويعود ذلك الختالف اهتماماتهم وتحديد مبادئ موحدة للرشاقة االدارية 
واختالف طبيعة اعمال المنظمات. اال ان أغلب الدراسات  أوضحت ان 

وجود جهود حقيقية موجهه نحو التخلص من  المفهوم يؤكد على ضرورة 
الفاقد وتعظيم القيمة من وجهة نظر العميل والتحسين المستمر وانسيابية 

 .(8()02)العمل
ويمكن تعريف الرشاقة االدارية، لغايات هذه الدراسة، بأنها اسلوب 

اداري يركز على اختصار الوقت إلنجاز المهام وزيادة الكفاءة والفاعلية 
التخلص من النشاطات التي ال تحمل قيمة مضافة لإلنتاج او من خالل 

للخدمة. كما يمكن النظر للرشاقة كمفهوم انها تعكس نظرية او فلسفة 
ادارية تركز على زيادة كفاءة العملية االنتاجية من خالل االجراءات التي 
تحمل قيمة مضافة للمنظمة ككل من جهة العميل ومن جهة اخرى تؤدي 

رية التحسين على االعمال والتعلم المستمر داخل المنظمة الى استمرا
(32). 

ونضيف لما سبق ان الرشاقة االدارية مفهوم يستخدم مجموعة من 
المبادئ الموجهة للتخلص من الفاقد وتعظيم قيمة المنظمة في بيئة 

العمل. كما انها تسعى لزيادة فاعلية االداء وجودة الخدمة  بأقل وقت 
ل جهود بشرية  وبما يضمن تلبية احتياجات العمالء وأقل موارد وأق

 والتحسين المستمر ألساليب العمل وبما يعزز قدرتها التنافسية .
 مبادئ االدارة الرشيقة:

مفهوم الرشاقة االدارية كغيره من المفاهيم االدارية يحمل في طياته 
ي جملة من االهداف واالجراءات والممارسات والتوجهات ما يطلق عليه ف

وعلى الرغم من عدم وجود  (01()33()32)مجموعها مبادئ االدارة الرشيقة
اجماع على بين الباحثين حول عدد محدد من المبادئ اال ان هناك شبه 

 توافق على جملة مبادئ نلخصها بما يلي :
 :Focus on Clientsالتركيز على العمالء  -1

بب رئيسي من وراء يمثل هذا المبدأ العائد المتحقق لصالح العمالء كس
 (30)تبني مفهوم الرشاقة االدارية وليس فقط لمجرد اسباب تنظيمية داخلية
ويعد هذا االهتمام احد عوامل نجاح أعمال المنظمات وبيان لفاعلية 

المنظمة في ترجمة احتياجات العميل وتحويلها لواقع ملموس  مما يعني 
 .(02)ان العميل جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة 
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 : Value Stream Mappingتحليل خرائط العمل-2
يقصد بتحليل خرائط  اجراءات العمل مجموعة االجراءات والنشاطات 

ويتضمن هذا  (2)المحددة وتلك المطلوبة لتقديم خدمة او منتج معين 
المبدأ وضع خريطة لتفاصيل المهام المراد انجازها وأخذا بوجهة نظر 

يد القيمة اللتي يضيفها االجراء للعملية العمالء ز وهذا يسهل تحد
ويؤدي للتخلص من االجراءات اللتي تشكل هدرا للموارد وال تحمل قيمة 
مضافة للملية او العميل .وبهذا يتم تحديد مواطن الضعف والقوة في 
العملية االنتاجية ككل وتبسيط لإلجراءات المعتمدة. كما يوفر توثيق 

للتخلص من الهدر واالستنزاف وبذلك دقيق إلجراءات العمل  اضافة 
 .(9)تزداد فاعلية التنظيم وكفاءته  في استخدام الموارد المتاحة 

 :Work Flowانسيابية العمل   -3
يسهم هذا المبدأ في الوقوف على اسباب البطء في سير العمليات 

ويحدد مواطن وقف العمل  مما يسهل عملية معالجتها ويحقق انسيابية 
يؤدي لتقليص الوقت االزم لإلنجاز ولغاية وصول المنتج في االداء و 

 . (02)للعميل 
 :Standardizationالمعيارية في العمل  -4

يشير هذا المبدأ الى تحديد معايير لألداء بشكل واضح ودقيق يسهم 
في سرعة انجاز المهام وتدفق االنشطة االنتاجية دون توقف وفقا لما هو 

مبدأ مدى االلتزام والتقيد باتباع اجراءات محدد . ويعكس تطبيق هذا ال
العمل ومعايير كيفية انجاز المهام  مما يتيح لإلدارة التعرف على 

.فالتحديد (33)مستويات االنجاز الفعلي ومقارنتها مع المعايير الموضوعة 
الدقيق لمعايير العمل يسهل من عملية الرقابة على االعمال واالنشطة 

.كما يساعد االدارة في التعرف على مواطن الخلل  لكافة الوحدات وادائها
 ومكامن الضعف ومعالجتها .

 Continuous Improvement :التحسين المستمر -5
يؤكد هذا المبدأ على ىسمة مهمه في الرشاقة االدارية من حيث ضرورة 
االستمرار في الجهود للتطوير والتحسين المستمر للعمل وأساليبه  ومن 

السابقة الذكر وعدم اعتبارها عمليات او تحسينات ضمنها المبادئ 
ويساهم التطبيق الصيح لهذا المبدأ بشكل كبير في التخلص  (38)مرحلية 

من الفاقد في الموارد والوقت والجهد ويزيد من كفاءة االداء .واضافة 
لتحقيقه مستويات الرضا المطلوبة من العمالء ينظر الى تحسين االدوات 

ارية كعملية مستمرة وغير مقرونة بفترة زمنية او بنشاط والممارسات االد
 . (22)معين  

من أوائل الدراسات التي بحثت في مفهوم الرشاقة (33)وتعتبر دراسة 
االدارية واستعرضت أدبيات وأساليب الرشاقة وحددت جملة من المبادئ 
 والخصائص المميزة لإلدارة الرشيقة االكثر تكرارا في االدب االداري في

حينه .ويتبين من دراسته تلك عدم وجود اجماع بين الباحثين على تحديد 
 وحصر لمبادئ وخصائص االدارة الرشيقة.

في دراستهم لمكونات الرشاقة االدارية بوضع  (02)وفي هذا االطار قام 
اطار نظري للممارسات التي تدعم عملية تطبيقها والنتائج المتوقعة 

ق التي تقف في طريق تنفيذها .واشارت للتطبيق الصحيح اضافة للعوائ
توافر   يحتاج الى   اإلدارة الرشيقة بعض الدراسات الى ان تطبيق

نظام ك أعمال المنظماتإلحداث أي تغيير في  ة الخصائص المطلوب
كتوفير بيئة عمل  ،إشراك العاملين  فعالة،قنوات اتصال  مالئم،حوافر 
فريق كالعمل و دارات العليا، دعم اإل فعال،نطام تقييم أداء  مالئمة،

 . (3()2) العاملينومشاركة 
وتكمن اهم اسباب فشل المنظمات في تطبيق الرشاقة االدارية ومبادئها 

عدم  ونقص الثقة ، اإلدارة العلياوعدم التزام  للتغيير، مقاومة العاملين في
 العاملين،عدم تمكين و  (22)وعدم تأهيل المنظمةوجود نظام حوافز فعال ، 

 .(2()02()0) والنزاعات بين األقسام المختلفة ،
بينما ركزت دراسات اخرى على تطوير منهجيات والبحث عن ادوات 

 (21).كما قام (08)فعالة لقياس مدى تطبيق مبادئ الرشاقة

بدراسة الرشاقة االدارية من وجهتي النظرة التقليدية وأثر الحديثة في 
من ان تبني المفهوم ال يعود  (30)قطاع الصناعة  ويتفق مع ما أورده 

ألسباب تنظيمية داخلية فقط وانما لضرورة التحسين المستمر للعمليات 
.وهذا ال ينفي أثر العوامل التنظيمية في عملية (22)وزيادة فعالية التنظيم 

الى ان للهيكل التنظيمي وحجم المنظمة  (20)تطبيق المفهوم حيث أشار 
الى اثر الثقافة (2)اقة االدارية. وتطرق أثر في نجاح أو فشل تبني الرش

 التنظيمية في نجاح او فشل التطبيق كشرط لضمان حسن التنفيذ .
ومن عوامل الجاهزية المطلوبة في بيئة المنظمات لتطبيق الرشاقة  

( 2( في دراسته للرشاقة على قطاع الصحة العماني مع كل من)3يتفق )
ة وثقافة تنظيمية مناسبة لحسن بضرورة توافر قيادة فعال و (22()03) ,

 التطبيق.
وثمة جوانب عديدة أشار لها باحثون منها ضرورية لفعالية التطبيق 

غير استخدام االدوات والتقنيات االدارية بالشكل الصحيح كتأهيل 
والبراعة التنظيمية  (29)وتحسين القدرات المؤسسية (22)المنظمة 

رات على فعالية المفهوم .وجميعها تتطلب فهم العوامل والمؤث(22)
وتطبيقاته. بالمقابل تطلبت بعض الدراسات ازالة معيقات عملية التطبيق 

وبالعناية بالتصميم والترتيب المادي لمكونات وبيئة العمل والعمل  (17)اوال
   .(28)الجماعي ألثرها في فعالية تطبيق الرشاقة االدارية

اإلمكان تطبيق الرشاقة أن ب (4)وفيما يتعلق بجانب القياس فقد وجد 
االدارية في القطاع الخدمي والمنظمات غير الصناعية مع بعض 

التعديالت الطفيفة  لتكييف المبادئ مع سياق أعمالها نتيجة لطبيعة 
عن الرشاقة التنظيمية في مؤسسات التعليم  (29)العمل وما دراسة 

تطبيقات على الجامعات اليمنية اال أمثلة على  (26)الجامعي في مصر 
 المفهوم على  القطاعات الخدمية وغير الصناعية . 

  الدراسة:منهجية 
تعتمد الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على مدى 
فاعلية تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء األردنية 

 المالئمة بالمصادر العلمية االستعانةالمساهمة العامة ، وذلك من خالل 
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ذات العالقة، من خالل إجراء مسح  لجمع البيانات هاستبيانتم تطوير 
 أداة علما ان اإللكترونيةوالدوريات العربية واألجنبية والمواقع  لألدبيات

المصدر األولي الوحيد والذي تعتمد عليه الدراسة هي الدراسة )االستبيان( 
 . الحالية لجمع البيانات

  الدراسة: الدراسة وعينةمجتمع 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي شركة توزيع الكهرباء 

موظفا وموظفة حسب  (0222)حيث بلغ عددهم  العامة،المساهمة 
 م. 3106بيانات الشركة لعام 
استخدام اسلوب العينة العشوائية المالئمة من مفردات  وعمدت الدراسة
في  على العينةشوائي وبشكل ع استبانة (362)توزيع وتم مجتمع الدراسة 

نتائج ما تم استرداده من تلك  (0)بين الجدوليو  الدراسة،مجتمع 
 االستبيانات الموزعة 

  الدراسة:أداة 
تم فقرة تختص بقياس المتغيرات و  (22)اشتملت على  استبانةإعداد  تم

 (362)حيث تم توزيع  المختصين،عرضها على مجموعة من المحكمين 
ع الكهرباء األردنية المساهمة العامة والتي يبلغ في شركة توزي استبانة

 منها، (82 )%وتم استرداد ما نسبته  عامال، 0222عدد العاملين فيها 

من العينة لالختبارات اإلحصائية المالئمة  (%98نسبة )وتم إخضاع 
 الوصول إلى أهداف الدراسة.

 األجزاء األتية:وتتضمن 
الدراسة عن عينة صية والعامة يشمل جمع البيانات الشخ :األولالجزء 
عدد  األكاديمي،التخصص  العلمي،المؤهل  العمرية،الفئة  )الجنس،
مركز العمل( بهدف وصف عينة  الوظيفي،المستوى  الخبرة،سنوات 
 الدراسة.

الدراسة والتي تهدف إلى قياس  أسئلة على : يشتملالجزء الثاني
 :متغيرات الدراسة الحالية 
فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من خالل تطبيق  )المحور األول: مدى

مبدأ التركيز على العمالء، المحور الثاني: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة 
الرشيقة من خالل تطبيق مبدأ توافر معايير العمل، المحور الثالث: مدى 
فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من خالل تطبيق مبدأ التخلص من الفاقد 

ر الرابع: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من خالل في العمل، المحو 
تطبيق مينا االنسيابية في العمل، المحور الخامس: مدى فاعلية تطبيق 

 .اإلدارة الرشيقة من خالل تطبيق مبدا التحسين المستمر(

 (1)الجدول 

 عدد االستبيانات املوزعة واملستردة واملستبعدة والخاضعة للتحليل االحصائي

 العدد بياناتاالست
النسبة املئوية من حجم 

 العينة %

النسبة املئوية من مجتمع 

 الدراسة %

 %11 %111 362 االستبيانات املوزعة على املجتمع

  %6 16 االستبيانات غير املسترجعة )يطرح(

 %11 %14 342 االستبيانات املسترجعة

  %5 12 االستبيانات املستبعدة

 %12 %11 324 يلاالستبيانات الخاضعة للتحل

أن نسبة ما تم استرداده من جملة  (0)حيث يعرض الجدول 
 (322)مشيرا بأنه قد تم إخضاع  (،%82االستبيانات الموزعة قد بلغت )

من حجم مجتمع  (%02من حجم العينة، وبنسبة  (%98)بنسبة  استبانة
 الدراسة لالختبارات اإلحصائية الهادفة إلى تحقيق الهدف من الدراسة.

  :اإلحصائيةالمعالجة 
استخدام برنامج تحليل الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم 

(SPSS)  في معالجة البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار
وذلك من خالل استخدام مقاييس النزعة المركزية لوصف  فرضياتها،
 بيانات 

 (،ANOVA) باإلضافة إلى اختبار تحليل التباين األحادي الدراسة،
وحساب معامالت االرتباط وتحليل االنحدار البسيط وتحليل  ،T-Testو

ويبين الجدول التالي خصائص العينة من خالل  المتعدد.االنحدار 
التعرف على معامالت التكرار والتكرار النسبي ألفراد عينة الدراسة 

 يلي:وكما  الديموغرافية،وحسب المتغيرات 

ائج االختبارات اإلحصائية تبان ن(3) أعالهيالحظ من الجدول 
الوصفية بان غالبية أفراد عينة الدراسة قد كانت ضمن فئة الذكور وبنسبة 

( من جملة عينة الدراسة، وغالبيتهم تقع ضمن الفئة العمرية 80.12%)
من العينة، بينما شكل حملة درجة  ،(%21.02( بنسبة )36-22)

( %26.29)راسة، ومنهم ( من عينة الد%28.02البكالوريوس نسبة )
وكما أن غالبية أفراد  ،من أفراد العينة يتخصصون في العلوم اإلدارية
( 01( سنوات إلى )6مجتمع الدراسة قد تمركزت خبرتهم العملية من )

( من أفراد العينة، وشكل عدد الموظفين ما % 26.29سنوات، وبنسبة )
العينة في ( من %23.12( من أفراد العينة، كان )%81.6نسبته )

للتدرج الخماسي لقياس مدى   Likertعمان، وجرى اعتماد سلم ليكرت
 األردنية،فعالية تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 

 اآلتي:وذلك على النحو 
 (2)أحيانا  و  ( درجات2) وغالبا درجات (2)تم إعطاء اإلجابة دائما  

 واحدة.درجة  (0)ة أبدا  اإلجابو  درجتان (3)نادرا  و درجات 
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 (2)جدول رقم 
 الجدول التكراري ألفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية من حجم العينة العدد مستوى المتغير المتغير

 الجنس
 %1912 31 أنثى

 %11912 312 ذكر

 الفئة العمرية

11-35 42 31911% 

36-25 14 41912% 

26-45 54 32911% 

 %16962 21 فما فوق  46

 املؤهل العلمي

 %11921 42 دبلوم

 %41915 115 بكالوريوس

 %2915 1 دراسات عليا

 %31962 62 غير ذلك

 التخصص األكاديمي

 %5956 12 علوم اجتماعية/إنسانية

 %46951 111 علوم إدارية

 %12953 41 هندسة

 %21924 21 أخرى 

 عدد سنوات الخبرة

1-5 55 32951% 

6-11 111 46951% 

 %31911 21 11أكثر من 

 املستوى الوظيفي

 %3911 2 مدير

 %6941 15 رئيس قسم

 %11961 313 موظف

 مركز العمل

 %23915 25 عمان

 %14952 24 العقبة

 %12915 43 معان

 %1912 32 الطفيلة

 %13921 31 الكرك

 %12935 21 وادي األردن واملنطقة الشرقية

 %111 324 املجموع

 للحكم على المتوسطات الحسابية: االتيكما تم اعتمد المقياس 
 نادرا   3.28 -0.91من               أبدا   0.28إلى  0من  -
 غالبا   2.08 – 2.21من          أحيانا   2.28 – 3.61من  -
 دائما 2 – 2.31من و  -

  كاالتي:وتم اعتماد مقياس ثالثي لبيان درجة الفعالية المتحققة 
ط متوس 2.69إلى  3.22من ض و منخف 3.22ى إل 0من      

  مرتفع 2إلى  2.68من و 
مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من خالل  األول:المحور  -   

 تطبيق مبدا التركيز على العمالء
  مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من  الثاني:المحور

 خالل تطبيق مبدا توافر معايير العمل
  علية تطبيق اإلدارة الرشيقة من مدى فا الثالث:المحور

 ل.خالل تطبيق مبدأ التخلص من الفاقد في العم

   مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من خالل  الرابع:المحور
 .تطبيق مبدا االنسيابية في العمل

  مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من  الخامس:المحور
 خالل تطبيق مبدأ التحسين

 : البيانات ل تحليفحص الفرضيات و  
 ت الدراسة برنامج تحليل الحزم اإلحصائية للعلوم مدخاست

 Multiple)في اختبار االنحدار المتعدد  (SPSS)االجتماعية 
Regression)  واالنحدار البسيط(Single Regression،)  

 .النتائجوذلك من اجل اختبار فرضيات الدراسة والوصول إلى 
 1H: لتطبيق مبادئ الرشاقة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية

على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 
 .(α<=5...) المساهمة العامة عند مستوى الداللة
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- H0:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ الرشاقة
على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 

 .(α<=5...)ستوى الداللة المساهمة العامة عند م

 (2جدول)

 القيمة العظمى والقيمة الصغرى لجميع محاور الدراسة حسب متغير مكان العمل وحسب كل محور من محاور الدراسة بجزأيه التطبيق والفعالية

 الجزء
مكان 

 العمل
 العدد

 املحور الخامس املحور الرابع املحور الثالث املحور الثاني املحور األول 
 القيمة

 العظمى

القيمة 

 الصغرى 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 29232 49123 19111 29211 19216 29133 19161 29232 19114 29161 19113 49123 25 عمان قالتطبي

 29515 29251 19116 29624 19116 29251 19125 29515 19131 29612 19133 29241 24 العقبة الفعالية

 29511 29153 19133 29662 19123 29213 19114 29511 19132 29214 19163 29153 43 معان 

 29452 49113 19232 29533 1656 29115 19261 29452 19641 29121 19611 49113 32 الطفيلة 

 29623 49111 19243 29615 19112 29151 19152 29623 19126 29111 19212 49111 31 الكرك 

وادي  

-األردن

 الشرقية

21 29112 19266 29236 19221 29631 19215 29216 19262 29541 19113 29112 29451 

 29631 29165 19136 29623 19216 29122 19116 29631 19115 29112 19216 29165 324 الجميع 

 29612 49141 19136 29612 19134 29112 19152 29231 19115 49141 19112 29132 25 عمان 

 29433 29214 19121 29441 19112 29611 19156 29456 19131 29214 19133 29433 24 العقبة 

 29561 29122 19115 29561 19151 29112 19112 29111 19113 29122 19162 29221 43 معان 

 29312 29111 19122 29312 19135 29611 19131 29312 19111 29111 19113 29261 32 الطفيلة 

 29421 29166 19116 29234 19161 29121 19134 29241 19144 29166 19152 29151 31 الكرك 

وادي  

-األردن

 الشرقية

21 29252 19125 29131 19161 29221 19164 29511 19125 29122 19132 29131 29122 

 29531 29124 19141 29531 19153 29215 19132 29521 19161 29124 19121 29221 324 الجميع 

 29232 49133  29211  29133  29232  29161  49113 القيمة العظمى التطبيق

 29452 29251  29533  29251  29452  29612  29241 القيمة الصغرى 

 29612 49141  29234  29121  29111  49141  29151 القيمة العظمى اليةالفع

 29122 29214  29122  29511  29312  29214  29433 القيمة الصغرى 

تهدف الفرضية موضوع الدراسة إلى بيان األثر لتطبيق مبادئ 
الرشاقة على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 

ظر هذه ن( ، حيث تα<=1.12)مة العامة عند مستوى الداللة المساه
الفرضية في المبادئ ومدى فاعلية تطبيقها مجتمعه )تطبيق مبدا 

التركيز على العمالء، تطبيق مبدا توافر معايير العمل، تطبيق مبدا 
التخلص من الفاقد في العمل، تطبيق مبدا االنسيابية في العمل، 

وكما تستخدم الدراسة اختبار  (،تمرتطبيق مبدا التحسين المس
االنحدار المتعدد لتحقيق هدف االفتراض، ويبين الجدول التالي نتائج 

 هذا االختبار. 
 ( 4الجدول )

نتائج اختبار األثر لتطبيق مبادئ الرشاقة على فاعلية تطبيق اإلدارة 

 الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

Sig 

مستوى 

 الداللة

 حسوبةامل
R  قوة

 العالقة

2 R  

النسبة 

 التفسيرية

2 Adjusted R  

النسبة  

 التفسيرية املعدلة

 القرار اإلحصائي

19111 3169541 19111 19211 19212 
قبول الفرضية 

 البديلة

 

 (2)حيث تشير نتائج االنحدار المتعدد التي يبينها الجدول السابق 
 .1)ما يساوي  (Sig-ية أنه قد بلغ مستوى الداللة )األهمية النسب

( حيث 306.220( المحسوبة )F( ، وذلك عندما كانت قيمة )111
تشير قاعدة القرار للدراسة بأنه إذا بلغ مستوى الداللة ما يساوي أو 

قبول الفرضية البديلة  إلى( ، فيمكن االستدالل بذلك 1.12يقل عن )
رضية، ورفض الفرضية العدمية، وبالتالي يمكن الخالص بقبول الف

أي أنه يوجد آثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ الرشاقة على 
فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة 

، األمر الذي قد يعزى إلى (0.05)العامة عند مستوى الداللة 
أهمية تلك المحاور مجتمعة والتي تعكس مبادئ الرشاقة، ودورها في 

اإلدارة الرشيقة في الشركة توزيع الكهرباء المساهمة  فاعلية تطبيق
 العامة.

عالوة على ذلك، فقد أشارت النتائج أيضا  بأن هناك عالقة 
بين كل محاور الّدراسة ومدى فاعلية تطبيق اإلدارة  (R)إيجابية 

(، وكما أن تلك المحاور مجتمعة قد 1.998الرشيقة، وبقوة عالقة )



 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

( من مدى فاعلية 1.292سبته )ما ن Adjusted R)2فسرت )
 تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.

 يلي اختبارات فرضيات محاور الدراسة:  وفيما
الرشيقة في شركة  اإلدارةالمحور األول: مدى فاعلية تطبيق 

توزيع الكهرباء المساهمة العامة من خالل تطبيق مبدأ التركيز 
 :على العمالء

H1 يوجد آثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ التركيز على :
العمالء على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع 

 (. (0.05الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى داللة 
عدم وجود آثر لتطبيق مبدأ  –دراسة وجود  إلىتهدف الفرضية 

دارة الرشيقة في شركة التركيز على العمالء على فاعلية تطبيق اإل
(،  (0.05توزيع الكهرباء المساهمة العامة، عند مستوى الداللة 

البسيط الختبار الفرضية ، ويبين  االنحدار اختباروتستخدم الدراسة 
 الجدول التالي نتائج هذا االختبار.

 (5الجدول )

يق نتائج اختبار األثر لتطبيق مبدأ التركيز على العمالء على فاعلية تطب

 اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

Sig 

مستوى 

 الداللة

F  

 املحسوبة

R  قوة

 العالقة

2 R  

النسبة 

 التفسيرية

Adjusted 
2 R  

النسبة  

التفسيرية 

 املعدلة

القرار 

 اإلحصائي

19111 2229321 19221 19513 19511 

قبول 

الفرضية 

 البديلة

 (2)ار االنحدار البسيط التي يبينها الجدولحيث تشير نتائج االختب
( ما يساوي Sig –)األهمية النسبية قد بلغ  أنه مستوى الداللة 

(، 222.328( المحسوبة )F( وذلك عندما كانت قيمة )1.111)
وحيث تشير قاعدة القرار للدراسة ألنه إذا بلغ مستوى الداللة ما 

لك إلى قبول (، فيمكن االستدالل بذ1.12يساوي أو يقل عن )
الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية، وفي خالف ذلك يتم قبول 
الفرضية العدمية وبالتالي يمكن الخالص بقبول الفرضية البديلة، أي 
أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ التركيز على العمالء 

على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 
( األمر الذي قد 0.05ساهمة العامة عند مستوى الداللة )الم

يعزى إلى أهمية مبدأ التركيز على العمالء، ودوره في فاعلية تطبيق 
 اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.

المحور الثاني: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 
امة من خالل تطبيق مبدأ توافر توزيع الكهرباء المساهمة الع

 معايير العمل:

H1 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ توافر معايير :
العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 

 المساهمة العامة.
تهدف الفرضية إلى دراسة وجود /عدم وجود أثر لتطبيق مبدأ 

علية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توافر معايير العمل على فا
(، 0.05توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى الداللة )

وتستخدم الدراسة اختبار االنحدار البسيط الختبار الفرضية ويبين 
 .جدول التالي نتائج هذا االختبار

 (6الجدول )

ية تطبيق نتائج اختبار األثر لتطبيق مبدأ توافر معايير العمل على فاعل

 اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

Sig 

مستوى 

 الداللة

F  املحسوبة 
R  قوة

 العالقة

2 R  

النسبة 

 التفسيرية

Adjusted 
2 R  

النسبة  

التفسيرية 

 املعدلة

القرار 

 اإلحصائي

19111 3169113 19241 19561 19551 

قبول 

الفرضية 

 البديلة

 (6)اختبار االنحدار البسيط التي يبينها الجدولحيث تشير نتائج 
( ما يساوي Sig –)األهمية النسبية قد بلغ  أن مستوى الداللة 

(، 386.913( المحسوبة )F( وذلك عندما كانت قيمة )1.111)
فيمكن االستدالل بذلك إلى قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية 

ثر ذو داللة إحصائية العدمية، وبالتالي يمكن الخالص بأنه يوجد أ
لتطبيق مبدأ توافر معايير العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة 

في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة هند مستوى 
 (. (0.05الداللة

عالوة على ذلك، فقد أشارت النتائج أيضا  بأن هناك عالقة 
ة اإلدارة بين مبدأ توافر معايير العمل ومبدأ فاعلي (R)إيجابية 

(، وكما أن محور توافر معايير العمل 1.228الرشيقة، وبقوة عالقة )
( من مدى فاعلية 1.228ما نسبته ) Adjusted R)3(قد فسر 

 تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.
المحور الثالث: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 

المساهمة العامة من خالل تطبيق مبدأ التخلص  توزيع الكهرباء
 من الفاقد في العمل:

H1 يوجد آثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ التخلص من :
الفاقد في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 

 (. (0.05توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى داللة 
د/عدم وجود أثر لتطبيق مبدأ تهدف الفرضية إلى دراسة وجو 

التخلص من الفاقد في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في 
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البسيط الختبر الفرضية، ويبين الجدول  االنحدارالشركة اختبار 
 التالي نتائج هذا االختبار.

 (2الجدول )

نتائج اختبار األثر لتطبيق مبدأ التخلص من الفاقد في العمل على فاعلية 

 بيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامةتط

Sig 

مستوى 

 الداللة

F  

 املحسوبة

R  قوة

 العالقة

2 R  

النسبة 

 التفسيرية

Adjusted 
2 R  

النسبة  

التفسيرية 

 املعدلة

القرار 

 اإلحصائي

19111 3259121 19211 19512 19511 

قبول 

الفرضية 

 البديلة

 (2)ر االنحدار البسيط التي يبينها الجدولحيث تشير نتائج اختبا
( وذلك 1.111( يساوي )Sig –أن مستوى الداللة )األهمية النسبية 

( وحسب قاعدة القرار 322.020( المحسوبة )Fعندما كانت قيمة )
(، 1.12للدراسة بأنه إذا بلغ مستوى الداللة ما يساوي أو يقل عن )

البديلة، وبالتالي يمكن  فيمكن االستدالل بذلك إلى قبول الفرضية
الخالصة بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ التخلص من 
الفاقد في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع 

األمر (،  (0.05الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى الداللة 
العمل، ودوره قد يعزى إلى أهمية مبدأ التخلص من الفاقد في  يالذ

في فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة 
 العامة.

عالوة على ذلك فقد أشارت النتائج أيضا  بأن هناك عالقة إيجابية 
(R)  بين مبدأ التخلص من الفاقد في العمل على فاعلية تطبيق

مجتمعة (، وكما تلك المحاور 1.218عالقة ) الرشيقة وبقوةاإلدارة 
( من مدى فاعلية 1.210ما نسبته ) Adjusted R)3( قد فسرت

 تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.
المحور الرابع: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 

توزيع الكهرباء المساهمة العامة من خالل تطبيق مبدأ االنسيابية 
 العمل: في

H1: العمل  االنسيابيةد آثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ يوج
على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 

 .( (0.05المساهمة العامة عند مستوى داللة 
دراسة وجود/عدم وجود أثر لتطبيق مبدأ  إلىتهدف الفرضية 

في شركة  في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة االنسيابية
(،  (0.05توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى الداللة
 .وتستخدم الدراسة اختبار االنحدار البسيط الختبار

 
 

 (1الجدول )

نتائج اختبار األثر لتطبيق االنسيابية في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة 

 الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

Sig 

 مستوى 

 الداللة

F  

 املحسوبة

R  قوة

 العالقة

2 R  

النسبة 

 التفسيرية

Adjusted 
2 R  

النسبة  

التفسيرية 

 املعدلة

القرار 

 اإلحصائي

19111 3229221 19211 19516 19514 

قبول 

الفرضية 

 البديلة

حيث تشير نتائج اختبار االنحدار البسيط التي يبينها 
( يساوي Sig –سبية (أن مستوى الداللة )األهمية الن9الجدول)

( المحسوبة F( وذلك عندما كانت قيمة )1.111)
( وحسب قاعدة القرار للدراسة بأنه إذا بلغ مستوى 322.228)

(، فيمكن االستدالل بذلك 1.12الداللة ما يساوي أو يقل عن )
إلى قبول الفرضية البديلة، وبالتالي يمكن الخالصة بأنه يوجد 

مبدأ االنسيابية في العمل على  أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق
فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 

 ي(، األمر الذ (0.05المساهمة العامة عند مستوى الداللة 
قد يعزى إلى أهمية مبدأ االنسيابية في العمل، ودوره في فاعلية 
تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة 

 مة.العا
 (R)وقد أشارت النتائج أيضا  بأن هناك عالقة إيجابية 

بين مبدأ التخلص من الفاقد في العمل على فاعلية تطبيق 
(، وكما تلك المحاور 1.200اإلدارة الرشيقة وبقوة عالقة )

( من 1.212ما نسبته ) Adjusted R)3(مجتمعة قد فسرت 
الكهرباء  مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع

 المساهمة العامة. 
المحور الخامس: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة  

في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة من خالل تطبيق 
 مبدأ التحسين المستمر:

H1:  يوجد آثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ
على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في  التحسين المستمر

الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى داللة  شركة توزيع
0.05) ). 

دراسة وجود/عدم وجود أثر لتطبيق  إلىتهدف الفرضية 
على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في  التحسين المستمرمبدأ 

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى 
بسيط (، وتستخدم الدراسة اختبار االنحدار ال (0.05الداللة

 الفرضية، ويبين الجدول التالي نتائج هذا االختبار.  الختبار 
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 (1الجدول )

نتائج اختبار األثر لتطبيق مبدأ التحسين املستمر على فاعلية تطبيق 

 اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

Sig 

مستوى 

 الداللة

F  

 املحسوبة

R  قوة

 العالقة

2 R  

النسبة 

 يريةالتفس

Adjusted 
2 R  

النسبة  

التفسيرية 

 املعدلة

القرار 

 اإلحصائي

19111 4319624 19112 19645 19644 

قبول 

الفرضية 

 البديلة

( 8حيث تشير نتائج اختبار االنحدار البسيط التي يبينها الجدول)
( 1.111( يساوي )Sig –أن مستوى الداللة )األهمية النسبية 

( يمكن االستدالل بذلك 230.622) ( المحسوبةFوبداللة قيمة )
إلى قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية، وبالتالي 
يمكن الخالصة بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ 
التحسين المستمر على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 

 (0.05توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى الداللة 
قد يعزى إلى أهمية مبدأ التحسين المستمر، ودوره  ي(، األمر الذ

في فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 
 المساهمة العامة.

التخلص بين مبدأ  (R)وأشارت النتائج أيضا  بأن هناك عالقة إيجابية 
القة من الفاقد في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة وبقوة ع

 Adjusted)(، وكما تلك المحاور مجتمعة قد فسرت 1.912)
)3R ( من مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة 1.212ما نسبته )

 في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة. 
بالتالي، تبين النتائج الموضحة في الجداول السابقة أن قبول 

متمثلة بالمبادئ الفرضيات البديلة فيما يتعلق بمحاور الدراسة ال
األساسية في مفهوم الرشاقة اإلدارية يشير إلى أن تطبيقاتها كانت 
ذات فعالية وذات أثر واضح، وبالنظر إلى طبيعة أعمال المنظمة 

والتي  3) (4))موضوع البحث كانت النتائج متفقة مع دراسة كل من 
 تشير إلى إمكانية نقل نموذج الرشاقة اإلدارية إلى المنظمات ذات

 الطابع الخدمي بما فيها الحكومية، وبالرجوع إلى
لكافة محاور  الحسابيةالمتوسطات ( 2و2يوضح الجدوالن )

الدراسة ولكل من جزئية التطبيق والفعالية وباالعتماد على المقياس 
الثالثي )منخفض، متوسط، مرتفع( والذي اعتمده الباحث لبيان 

وسط الحسابي لجزء درجة الفاعلية فقد أشارت النتائج أن المت
وبدرجة تطبيق من متوسط  2.862و 2.631التطبيق تراوح بين 

إلى مرتفع، وكذلك أشارت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي لجزء 
وبدرجة فاعلية من متوسطة  2.822و 2.239الفعالية تراوح بين 

في دراسته من أن  (19)إلى مرتفعة وعذا يقدم دعما  لما افترضه 

ي قادر على تطبيق الرشاقة بمستويات عالية كما هو القطاع الخدم
الحال في القطاع الصناعي والذي يعتبر موطن الرشاقة وهذا ما 

كما أن النتائج المتعلقة بجزء الفاعلية تؤكد على أن  (23)أكده أيضا  
جم ح عهعملية التطبيق كانت فعالة إلى درجة كبيرة وبما يتناسب م

رأي عينة  حسبفي عملية التطبيق الجهود والموارد المستثمرة 
وبالرغم من  .الدراسة وبداللة تقارب عند أدنى وأعلى مستوياتها

مستويات الفعالية المتحققة إال أن الفرق ما بين التطبيق والفعالية 
ن كان قليال  ال يزال فاقدا  وعلى اإلدارة أن تتخذ منه فرصة   للبحثوا 

أن هنالك  من رة الرشيقةؤكد عليه اإلداتوهذا ما  أفضلعن ما هو 
 للتحسين. ةدائما  فرص

وقد جاءت النتائج اإلحصائية أيضا  مؤكدة على أن المبادئ 
المتضمنة في نموذج الدراسة تمثل أهم مبادئ مفهوم الرشاقة 

تقريبا  من  %28اإلدارية وأساسها، حيث فسرت المحاور ما نسبته 
وم متفقة مع ما مستويات الفعالية المتحققة في تطبيق هذا المفه

و ما تبقى قد يعزى إلى ممارسات أو  .(19)(24)(20)قدمه كل من 
إجراءات أخرى متعلقة بطبيعة أعمال المنظمة موضوع الدراسة 
حيث تمت اإلشارة سابقا  إلى أن أي نشاط أو إجراء يؤدي إلى 

الفاقد والتخلص من الهدر يعتبر من محددات الرشاقة وهذا  ضخف
 .(30)ما أكده 
تبين مما سبق بأن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ي

الختبار فرضياتها تتطابق مع ما توصلت إليه األدبيات السابقة 
الدراسات  الى اناإلشارة  . وتجدرالتي تناولت موضوع الدراسة

الجانب المتعلق بمدى فعالية التطبيق والذي يوضح  أغفلتالسابقة 
الرشاقة بجزأيها التطبيق في را ، ما إذا كان هذا التطبيق قد أحدث أث

 لوحدها.الدراسات السابقة على عملية التطبيق  بينما ركزتعالية فوال
استدالال  بما توصلت إليه نتائج الدراسة، يمكن الخالص و 

بالتوصيات كأبرز التطلعات المستقبلية التي تطمح إليها هذه 
 -الدراسة، وكما يلي:

 ضرورةت الحسابية نرى من خالل نتائج التحليل والمتوسطا
خاصة التي حققت منها درجات  من تجارب فروعها الشركةة استفاد

مبادئ التي تم بحثها الفاعلية عالية على مستوى كل مبدأ من 
( والعمل على نقل التجربة للفروع األخرى للوصول 2-2)الجدول 

 إلى مستويات متقدمة من الرشاقة.
عني توقف عملية إن تحقيق مستويات فاعلية عالية ال ي

البحث عن التحسينات فالرشاقة اإلدارية تفترض أن هنالك دائما  ما 
هو أفضل من الوضع الحالي وأن فرص التحسين متاحة لمن 
يبحث عنها، وأن الفروق بين مستويات التطبيق والفعالية المتحققة 

 .للتحسين منها يؤكد وجود فرص
ؤسسات والشركات لمهتمين بتطبيق الرشاقة ضرورة تشجيع المول

على تبني تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة لما توفره من فرصة 
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حقيقية لتحسين العمل واستمرارية بقائها في بيئة أعمالها. وتبني 
 إزالة العوائق التي تواجه عملية التطبيق. فيأنماط جديدة تسهم 

ضرورة تبني الشركات والمؤسسات مبادئ اإلدارة الرشيقة 
جعل مفهوم الرشاقة تالتي تتناسب أعمالها وأن وبناء النماذج 

 اإلدارية جزءا  من ثقافتها.
على الشركات والمؤسسات التي تطبق أو الراغبة في 
تطبيق هذا المفهوم أن تدرك أن عملية التطبيق عملية مستمرة 

 تة.قودائمة وليست عملية لحظية أو آنية مؤ 
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