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Abstract: 

The study aims 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 

examines 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 highlights the obstacles to and requirements of the success in addition to discussing the 

concept and the principles of lean management. A Questionnaire was distributed to 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 confirms 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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أثر تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة على فاعلية شركة توزيع الكهرباء 
 األردنية المساهمة العامة

 )دراسة تحليلية( 

 :الملخص

لفاعلية المطلوبة في شركة توزيع لهذا التطبيق  بالكشف عن تحقيق وذلك ،تطبيق مبادئ الرشاقة اإلدارية أثرهدفت الدراسة الحالية إلى بيان 
التركيز على العمالء، توافر معايير العمل،  :وتتضمن ،لمفهوم الرشاقة)مبادْى(  أساسية تناول الدراسة خمسة محاوروت .الكهرباء المساهمة العامة

 انسيابية العمل، التحسين المستمر. التخلص من الفاقد في العمل،
، حيث تم توزيع العينة العشوائية مناستخدام أداة االستبيان لجمع البيانات  وتم ،استخدام المنهج الوصفي التحليلي تمولضمان تحقيق هدف الدراسة، 

 هذه الدراسة. لغاياتصالحة  من االستبانات( 89نسبته )% ماأي منها،  ( 234) استردادتم ، و ا( استبيان  263)
 النجاح. المؤثرات على عملية التطبيق من معوقات ومتطلبات الجاهزية وعواملو  ،المتعلقة بالرشاقة اإلداريةوالمبادئ قدمت الدراسة المفاهيم 

 :ائج أهمهاوخلصت الدراسة إلى نت .النحدار البسيط والمتعددالوصفية والتحليلية كتحليل اواالختبارات اإلحصائية  استخدمت األساليبو 
 عالقة موجبة طردية بين تطبيق مبادئ الرشاقة اإلدارية والفاعلية ووجدتلية المتحققة، عالرشيقة على مدى الفا اإلدارةثر لتطبيق مبادئ أ هناك
اإلدارية من بيئة  نموذج الرشاقةأإمكانية نقل  الدراسةوأكدت  .باإلضافة إلى وجود ارتباط قوي بين محاور المفهوم موضوع الدراسة ،في الشركة

ع فيما يتعلق بتطبيق المبادئ التي حققت فرو ضرورة االستفادة من تجربة إدارات البالدراسة وصت . وأالمنظمات الصناعية إلى بيئة المنظمات الخدمية
 تابعة للشركة.لى الفروع الإ هاونقل ،مستويات عالية من الفاعلية في تطبيقها

 لية، شركة توزيع الكهرباء.عدارية، مبادئ الرشاقة، الفاالرشاقة اإل :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

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

فاإلدارة تسعى لتنسيق الجهود وتوجيهها نحو األهداف  ,بشكل فردي
(، lean managementاإلدارة الرشيقة ) جاءتفقد  المرغوبة،
 ،غالبية الدول المتقدمة تتبناها من علوم اإلدارة الحديثة لتمثل منهج  

 تنميةاإلضافة إلى ب ،وإعادة بناء إجراءاتهااألعمال ستهدف تطوير ي
ليتها واستمراريتها في ظل البيئة عبما يضمن فاالمنظمات 

عادة وإ عمال فهي منهجية تستهدف تطوير األ الديناميكية المحيطة.
ليتها على تطوير المنظمات بما يضمن فاإجراءاتها إضافة إبناء 

دارة غيرة. ومع تزايد انتشار فلسفة اإلواستمرارها في ظل البيئة المت
، بدأت اإلدارات البحَث في الرشيقة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي

 .لى القطاع الخدمي والحكوميجربة إمكانية نقل التإ

الهتمام  المتزايد في الرشاقة اإلدارية كأداة أو مفهوم أدى هذا اوقد 
 ،والتخلص من الفاقد في العمل ،جراءاتهلتطوير مستمر للعمل وإ
مر الذي حدا بع  الشركات الخدمية األوتحقيق رضا العمالء, 

كشركة  ،عمالهاإلى تبني هذا التوجه اإلداري وتطبيقه في إدارة أ 
راسة فاعلية تطبيقها في لد يدعومما  ،ردنيةتوزيع الكهرباء األ

 .الفعلية الممارسة

 :وأسئلتهاالدراسة  مشكلة
على تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة  أثر تتمثل مشكلة الدراسة في

شركة توزيع الكهرباء األردنية المساهمة العامة، وذلك من  فاعلية
 :اآلتية الدراسة أسئلةخالل اإلجابة على 

  الرشيقة؟ اإلدارةمبادئ توزيع الكهرباء لق شركة يتطب ما مدى -

 خالد احمد الخليفات أسامة ياسر العدوان
  األعمالكلية  األعمالكلية 
 األردنيةجامعة ال

yadwan@ju.edu.jo 
 األردنيةجامعة ال

Sam.khleifat@yahoo.com 
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شركة توزيع فاعلية  تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة في  هو أثرما  -
 العامة؟الكهرباء المساهمة 
توضيح مفهوم اإلدارة  ال بد من هذين التساؤلينولإلجابة على 

والخصائص التي تميزها من خالل األدبيات ذات العالقة  ،الرشيقة
والتعرف إلى الممارسات التي تشكل في مجموعها  البحث،بموضوع 
بيان خصاص البيئة مع  ها،معوقات تطبيقو  الرشيقة،دارة مبادى اإل
 طبيق مفهوم اإلدارة الرشيقة.وعوامل إنجاح ت ،الداعمة
 الدراسة:أهمية 

 فضال  عن ،تكتسب الدراسة أهميتها من حداثة الموضوع
ث في قياس فاعلية تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة. وكذلك كونها تبح

ة ومدى تأثيره على دارة الحديثا في اإلا معاصر  كونها تتناول مفهوم  
ا قد  تسد  كما أنه يثة.الحددارات الشركات للمفاهيم فاعلية تطبيق إ
الرشاقة  ُتعد  حيث  ،دارية في قطاع الخدماتالدراسات اإل فجوة في

نأمل اإلدارية في المنظمات الخدمية من المواضيع الحديثة والتي 
وتقدم  ،التطبيقية في األدبيات والدراسات اكبير   ااهتمام   ن تنالأ

توجه و  ،مختلفةها الجوانببمعلومات حول مفهوم اإلدارة الرشيقة 
أنظار اإلدارات نحو أهمية تبني تطبيق هذا المفهوم الحديث في 

في  القليلة هذه الدراسة من الدراسات ُتعد  ضافة لذلك . إالمنظمات
، والتي تتناول موضوع تطبيق الباحَثين على حد علم األردن،

نبيها التطبيق االرشاقة اإلدارية في المنظمات الخدمية على األقل بج
 .فاعليةوال

 أهداف الدراسة:
 تية:تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآل

  .دارة الرشيقةتوضيح مفهوم اإل -
دارة التعرف إلى الممارسات التي تشكل في مجموعها مبادئ اإل -

 .الرشيقة
دارة الرشيقة على فاعلية تطبيقها في  التحقق من أثر مبادئ اإل -

 .الشركة
جراءات التحسين ستفادة من نتائج البحث في تطوير إاال -

 .المستمر

 فرضيات الدراسة:
 من خالل استعراض األدبيات المتعلقة بموضوع اإلدارة الرشيقة، 

تطبيقها  قياس مدى فاعليةسيتم  التيوتحديد المبادئ األساسية 
 :اآلتيةتم صياغة الفرضيات فقد  ،في مجتمع الدراسة

  :ةالفرضية الرئيس
H1: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية 
(0.05=>α لتطبيق )دارة الرشيقة على فاعلية اإل ،الرشاقة مبادئ

 في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.

 تية:وتنبثق عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآل
 H11التركيز على  أ: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبد

على مدى فاعلية اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء  ،لعمالءا
 .(α<=0.05)معنوية العند مستوى داللة  ،المساهمة العامة

 H12:  توافر معايير  أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأيوجد
على فاعلية اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء  ،العمل

 .(α<=0.05)معنوية الداللة العند مستوى  ،المساهمة العامة
 H13 التخلص من  أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ:  يوجد

على فاعلية اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع  ،الفاقد في العمل
معنوية الداللة العند مستوى  ،الكهرباء المساهمة العامة

(0.05=>α). 
 H14:  ة في االنسيابي أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأيوجد

على فاعلية اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء  ،العمل
 .(α<=0.05)معنوية الداللة الالمساهمة العامة عند مستوى 

 H15 ثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ التحسين أ: يوجد
على فاعلية اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء  ،المستمر

 .(α<=0.05) معنويةالداللة العند مستوى  ،المساهمة العامة
 نموذج الدراسة ومتغيراتها:أ

 
 اإلجرائية:التعريفات 

  :المتغير التابع: فاعلية الرشاقة اإلدارية
من مبادئ اإلدارة  أويشير إلى مدى تحقيق عملية تطبيق كل مبد

والمتمثلة في التخلص الفعلي  منها،الرشيقة لألهداف المتوقعة والمرجوة 
 ،تمرارية تحسين الخدمات من خالل فهم متطلبات العمالءواس الفاقد،من 

 والعمل على تلبيتها ضمن المعايير الموضوعة والمدروسة.
 المتغيرات المستقلة:

 : (Customer Focus)التركيز على العمالء 
ج أو والقيمة المطلوبة لغايات توفيرها في المنت االحتياجاتوتعني فهم 

 .(10)الخدمة من وجهة نظر العمالء
 (: Waste eliminationالتخلص من الفاقد )
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ويقصد به التعرف إلى أهمية كل جزئية من جزئيات العمل، ومن ثم 
اإلنتاج أو التخلص من أي إجراء ونشاط ال يضيف أي قيمة في عملية 

 .(10)إيصال الخدمة للعمالء
  (:Continuous Work Flow)انسيابية األعمال 
أو تقديم الخدمة  ،تمرارية سير عملية اإلنتاجإلى اس المبدأويشير هذا 

والعمل على  ،من خالل التعرف إلى مواضع البطء أو التوقف في العملية
 .(29)التخلص من أسبابها

 :(Standardized workالمعيارية في العمل )
تباع األفراد في المنظمات إجراءات عمل واضحة ومحددة اويقصد بها 

 .(32)إنجاز المهام، والتي تبين كيفية امسبق  
  :(Continuous improvementsالتحسين المستمر )

فهي تفترض أن  ،محدودة المدى ستراتيجيةإالرشاقة اإلدارية ليست 
ا في إنجاز من تلك المستخدمة حالي   أفضل اطرق   -ادائم  –هناك 
اإلدارة الرشيقة ليست عملية مرحلية  أنشطة نمما يعني أ األعمال،
 .عملية مستمرة هدفها التحسين الدائم وانما

 النظري والدراسات السابقة:اإلطار 
 دارية:مفهوم الرشاقة اإل

، إلى دفعت العولمة وزيادة التنافسية المنظمات على اختالف مجاالتها
، وإعادة النظر في دارةاالهتمام والبحث عن األساليب الحديثة في اإل

ظل البيئة االقتصادية  بما يضمن لها البقاء في ،ستراتيجياتهاأعمالها وإ
ل حاجة لدى المنظمات لتبني إ األمر الذي التنافسية، ستراتيجيات شك 

 .(6(وأساليب عمل جديدة
والذي يجمع  ،الرشاقة اإلدارية ساليب الحديثة جاء مفهوم ومن األ

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

وكفاءة إنتاجية  ،لى زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحةتهدف إ
ان االستمرارية لضم ؛المؤسسات وقدرتها على تلبية مطالب عمالئها

 .(36)والتميز في بيئة أعمالها
التي تناولت موضوع  ومن خالل مراجعة العديد من األبحاث واألدبيات

يتبين أن القطاع ، (10()26()30()18()22)عات الرشاقة على اختالف القطا
، حيث كانت الصناعي في اليابان األسبق في استحداث هذا المفهوم

 Toyotaولى له في شركة تويوتا وعرف في حينه باسم النشأة األ
Production System)المفهوم  ومن ثم أخذ .(22)( نظام تويوتا لإلنتاج

 Leanطريقه لالنتشار حول العالم حيث أطلق عليه االمريكان فيما بعد
Management)) (11)دارة الرشيقةأي اإل . 

اول العديد من الباحثين المفهوم إال أنه ال يوجد وعلى الرغم من تن
دارية الرشاقة اإل و فهم موحد لمفهومإجماع بينهم على تعريف أ

، وتحديد مبادئ موحدة الف اهتماماتهمويعود ذلك الخت ،ومكوناتها
، واختالف طبيعة أعمال المنظمات. إال أن أغلب داريةللرشاقة اإل

وجود جهود حقيقية  مفهوم يؤكد على ضرورةن الالدراسات أوضحت أ
 ،وتعظيم القيمة من وجهة نظر العميل ،موجهه نحو التخلص من الفاقد

 .(9()14)وانسيابية العمل ،والتحسين المستمر
رية, لغايات هذه الدراسة, بأنها أسلوب داويمكن تعريف الرشاقة اإل

 ؛داري يركز على اختصار الوقت إلنجاز المهام وزيادة الكفاءة والفاعليةإ
و لتي ال تحمل قيمة مضافة لإلنتاج أمن خالل التخلص من النشاطات ا

كما يمكن النظر للرشاقة كمفهوم أنها تعكس نظرية أو فلسفة  للخدمة.
جراءات ؛ من خالل اإلنتاجيةتركز على زيادة كفاءة العملية اإلدارية إ

اخرى  ومن جهة ،التي تحمل قيمة مضافة للمنظمة ككل من جهة العميل
ال والتعلم المستمر داخل عمتؤدي إلى استمرارية التحسين على األ

 .(25)المنظمة
دارية مفهوم يستخدم مجموعة من ونضيف لما سبق أن الرشاقة اإل
يمة المنظمة في بيئة وتعظيم ق ،المبادئ الموجهة للتخلص من الفاقد

 ،بأقل وقت العمل. كما أنها تسعى لزيادة فاعلية األداء وجودة الخدمة
 ،وبما يضمن تلبية احتياجات العمالء، وأقل جهود بشرية ،وأقل موارد

 .، وبما يعزز قدرتها التنافسيةوالتحسين المستمر ألساليب العمل

 دارة الرشيقة:اإلمبادئ 
مفهوم الرشاقة اإلدارية كغيره من المفاهيم اإلدارية يحمل في طياته 

 ايطلق عليه التيجراءات والممارسات والتوجهات جملة من األهداف واإل
، وعلى الرغم من عدم (10()22()27)دارة الرشيقة: مبادئ اإلفي مجموعها
ن هناك ، إال أئجماع بين الباحثين حول عدد محدد من المبادوجود إ

 :باآلتيشبه توافق على جملة مبادئ نلخصها 
 :(Focus on Clients)التركيز على العمالء  -1

تحقق لصالح العمالء كسبب رئيس من وراء يمثل هذا المبدأ العائد الم
سباب تنظيمية ، وليس فقط لمجرد أداريةتبني مفهوم الرشاقة اإل

 اوبيان   ،عوامل نجاح أعمال المنظماتحد ، ويعد هذا االهتمام أ(21)داخلية
؛  لفاعلية المنظمة في ترجمة احتياجات العميل وتحويلها لواقع ملموس

 .(14)ا من المشكلةا من الحل وليس جزء  ن العميل جزء  مما يعني أ
 : (Value Stream Mapping)تحليل خرائط العمل-2

نشاطات جراءات والجراءات العمل مجموعة اإلبتحليل خرائط  إ يقصد
ويتضمن هذا  ،(7)حددة وتلك المطلوبة لتقديم خدمة أو منتج معينالم

ا بوجهة نظر أخذ  ضع خريطة لتفاصيل المهام المراد إنجازها المبدأ و 
، ويؤدي جراء للعمليةوهذا يسهل تحديد القيمة التي يضيفها اإل ،العمالء

قيمة  وال تحمل ،ا للمواردتي تشكل هدر  إلى التخلص من اإلجراءات ال
واطن الضعف والقوة في وبهذا يتم تحديد م .الية أو العميلمضافة للم
 اإلجراءات المعتمدة. كما يوفر توثيق  اوتبسيط  ،نتاجية ككلالعملية اإل
 ،لتخلص من الهدر واالستنزاف، إضافة إلى اإلجراءات العمل ادقيق  

 .(8)المتاحةءته  في استخدام الموارد وبذلك تزداد فاعلية التنظيم وكفا
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 :(Work Flow)انسيابية العمل   -3
 ،سباب البطء في سير العملياتيسهم هذا المبدأ في الوقوف على أ

انسيابية  ويحقق ،مما يسهل عملية معالجتها ؛ويحدد مواطن وقف العمل
الزم لإلنجاز لغاية وصول المنتج تقليص الوقت ال، ويؤدي إلى داءفي األ

 .(15)إلى العميل
 :(Standardization)عيارية في العمل الم -4

ء بشكل واضح ودقيق يسهم لى تحديد معايير لألدايشير هذا المبدأ إ
ا لما نتاجية دون توقف وفق  ، وتدفق األنشطة اإلنجاز المهامفي سرعة إ

جراءات دأ مدى االلتزام والتقيد باتباع إهو محدد. ويعكس تطبيق هذا المب
إلى مما يتيح لإلدارة التعرف  ؛المهامنجاز ، ومعايير كيفية إالعمل

فالتحديد  .(22)ومقارنتها مع المعايير الموضوعة نجاز الفعليمستويات اإل
نشطة مل يسهل من عملية الرقابة على األعمال واألالدقيق لمعايير الع

طن الخلل موا إلىدارة التعرف كما يساعد اإل .لكافة الوحدات وأدائها
 .ومكامن الضعف ومعالجتها

 (Continuous Improvement) :التحسين المستمر -5
دارية من حيث ضرورة ة في الرشاقة اإلمهم سمةيؤكد هذا المبدأ على 

ومن  ،للعمل وأساليبه يناالستمرار في الجهود للتطوير والتحسين المستمر  
ها عمليات أوعدم  ،ضمنها المبادئ السابقة الذكر و تحسينات عد 

يح لهذا المبدأ بشكل كبير في حالتطبيق الصويساهم  .(29)مرحلية
، ويزيد من كفاءة األداء، التخلص من الفاقد في الموارد والوقت والجهد

لى تحسين الرضا المطلوبة من العمالء ينظر إتحقيقه مستويات ولغايات 
مستمرة وغير مقرونة بفترة زمنية أو كعملية  ،داريةدوات والممارسات اإلاأل

 . (37)بنشاط معين
ت التي بحثت في مفهوم الرشاقة من أوائل الدراسا (22)وتعد  دراسة

وحددت جملة من  ها،وأساليبواستعرضت أدبيات الرشاقة  ،داريةاإل
ا في األدب كثر تكرار  صائص المميزة لإلدارة الرشيقة األالمبادئ والخ
جماع بين الباحثين هذه عدم وجود إويتبين من دراسته  ،اإلداري في حينه

 .هاوخصائص وحصر دارة الرشيقةاإلتحديد مبادئ على 
في دراستهم لمكونات الرشاقة اإلدارية بوضع  (14)هذا اإلطار قام وفي
والنتائج المتوقعة  ،طار نظري للممارسات التي تدعم عملية تطبيقهاإ

وأشارت  .لعوائق التي تقف في طريق تنفيذهاضافة ل، إللتطبيق الصحيح
توافر  يحتاج إلى اإلدارة الرشيقة تطبيقن بع  الدراسات إلى أ
نظام ك أعمال المنظماتإلحداث أي تغيير في  ةالخصائص المطلوب

توفير بيئة عمل و  ،إشراك العاملينو  لة،عفاقنوات اتصال و  مالئم، زحواف
فريق كالعمل و دعم اإلدارات العليا، و  فعال،نطام تقييم أداء و  مالئمة،
 . (2()7)العاملينومشاركة 
دارية ومبادئها شل المنظمات في تطبيق الرشاقة اإلسباب فن أهم أوتكم
عدم  ،ونقص الثقة اإلدارة العلياوعدم التزام  للتغيير، مقاومة العاملين في

  العاملين،عدم تمكين و  ،(33)وعدم تأهيل المنظمة، وجود نظام حوافز فعال
 .(7()14()1)والنزاعات بين األقسام المختلفة

دوات ، والبحث عن أمنهجياتالخرى على تطوير دراسات أبينما ركزت 
بدراسة الرشاقة  (30)كما قام .(19)فعالة لقياس مدى تطبيق مبادئ الرشاقة

تفق ،  وتالتقليدية والحديثة في قطاع الصناعة اإلدارية من وجهتي النظر
ن تبني المفهوم ال يعود ألسباب تنظيمية من أ (21)الدراسة مع ما أورده

، وزيادة فاعلية نما لضرورة التحسين المستمر للعمليات، وإفقط داخلية
وهذا ال ينفي أثر العوامل التنظيمية في عملية تطبيق  .(34)التنظيم
في  ان للهيكل التنظيمي وحجم المنظمة أثر  إلى أ (31)، حيث أشارالمفهوم

ية إلى أثر الثقافة التنظيم (5)قة اإلدارية. وتطرق نجاح أو فشل تبني الرشا
 .التطبيق كشرط لضمان حسن التنفيذ و فشلفي نجاح أ

ة المنظمات لتطبيق الرشاقة  ومن عوامل الجاهزية المطلوبة في بيئ
 (5)في دراسته للرشاقة على قطاع الصحة العماني مع كل من (2)يتفق

وثقافة  ،لةعضرورة توافر قيادة فافضال  عن التأكيد على  ،(37()12)
 تنظيمية مناسبة لحسن التطبيق.
لية التطبيق عمنها ضرورية لفا ،باحثون  إليهاوثمة جوانب عديدة أشار 

، كتأهيل دارية بالشكل الصحيحتضاف إلى استخدام األدوات والتقنيات اإل
 .(35)، والبراعة التنظيمية(38)وتحسين القدرات المؤسسية، (33)المنظمة

ه. لية المفهوم وتطبيقاتعمل والمؤثرات على فاوجميعها تتطلب فهم العوا
 ،(17)وال  بالمقابل تطلبت بع  الدراسات إزالة معيقات عملية التطبيق أ

والعمل  ،بيئة العمللتصميم والترتيب المادي لمكونات والعناية با
  .(28)داريةلية تطبيق الرشاقة اإلعألثرها في فا ؛الجماعي

أن باإلمكان تطبيق الرشاقة  (4)وجدوفيما يتعلق بجانب القياس فقد 
دارية في القطاع الخدمي والمنظمات غير الصناعية مع بع  اإل

لتكييف المبادئ مع سياق أعمالها نتيجة لطبيعة   ؛التعديالت الطفيفة
ي مؤسسات التعليم عن الرشاقة التنظيمية ف (38)وُتعد  دراسة ،العمل

أثر الرشاقة التنظيمي ة التي بحثت في  (36)، ودراسةالجامعي في مصر
الة مثلة األ من ،على الجامعات اليمنية على تطبيقات المفهوم على  الد 

 . يةالقطاعات الخدمية وغير الصناع
  الدراسة:منهجية 

مدى  إلىتعتمد الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي للتعرف 
األردنية  كهرباءفاعلية تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع ال

من ، ذات العالقة لجمع البيانات هاناستبتطوير وقد تم ، المساهمة العامة
من خالل إجراء مسح و بالمصادر العلمية المالئمة،  االستعانةخالل 
 أداة  نا بأعلم   ،اإللكترونيةوالدوريات العربية واألجنبية والمواقع  لألدبيات

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

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

ا وموظفة حسب موظف   (1354)حيث بلغ عددهم  العامة،المساهمة 
 م. 2016بيانات الشركة لعام 
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سلوب العينة العشوائية المالئمة من أاستخدام إلى  وعمدت الدراسة
وبشكل عشوائي  استبانة (263) حيث وز عت ،مفردات مجتمع الدراسة

نتائج  (1)اآلتي ذو الرقم بين الجدوليو  الدراسة،مجتمع في  على العينة
  .ما تم استرداده من تلك االستبيانات الموزعة

  الدراسة:أداة 
 ،فقرة تختص بقياس المتغيرات (44)اشتملت على  استبانةإعداد  تم
 وز عتحيث  المختصين،عرضها على مجموعة من المحكمين تم و 
في شركة توزيع الكهرباء األردنية المساهمة العامة والتي  استبانة (263)

 (،94 )%ما نسبته  واسُترد  منها ،عامال   1354يبلغ عدد العاملين فيها 
لالختبارات اإلحصائية المالئمة  من العينة (%89نسبة )وتم إخضاع 

 لوصول إلى أهداف الدراسة.ل
 األجزاء األتية: االستبانة وتتضمن

عن عينة يشمل جمع البيانات الشخصية والعامة  :األولالجزء 
 األكاديمي،التخصص  العلمي،المؤهل  العمرية،الفئة  )الجنس، :الدراسة

بهدف وصف عينة  ؛مركز العمل( الوظيفي،المستوى  الخبرة،عدد سنوات 
 الدراسة.

لى قياس والتي تهدف إ ،الدراسة أسئلة على : يشتملالجزء الثاني
 :متغيرات الدراسة الحالية

تطبيق  )المحور األول: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من خالل
المحور الثاني: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة  .مبدأ التركيز على العمالء

المحور الثالث: مدى  .تطبيق مبدأ توافر معايير العملل الرشيقة من خال
مبدأ التخلص من الفاقد  فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من خالل تطبيق

المحور الرابع: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من خالل  .في العمل
المحور الخامس: مدى فاعلية تطبيق  .االنسيابية في العمل مبدأتطبيق 
 .التحسين المستمر( أشيقة من خالل تطبيق مبددارة الر اإل

 (1) ذو الرقم الجدول 

 عدد االستبيانات املوزعة واملستردة واملستبعدة والخاضعة للتحليل االحصائي

النسبة املئوية من حجم  العدد االستبيانات

 العينة %

النسبة املئوية من مجتمع 

 الدراسة %

 %19 %100 263 االستبيانات املوزعة على املجتمع

  %6 16 االستبيانات غير املسترجعة )يطرح(

 %18 %94 247 االستبيانات املسترجعة

  %5 13 االستبيانات املستبعدة

 %17 %89 234 االستبيانات الخاضعة للتحليل

 (234)قد تم إخضاع  إلى أنها مشير   (،%94بلغت ) حيثانات الموزعة ة ما تم استرداده من جملة االستبنسب (1) ذو الرقم حيث يعرض الجدول
 من حجم مجتمع الدراسة لالختبارات اإلحصائية الهادفة إلى تحقيق الهدف من الدراسة. (%17)وبنسبة  ،من حجم العينة (%89)بنسبة للتحليل و  استبانة

  :اإلحصائيةالمعالجة 
 (SPSS)م برنامج تحليل الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية خداستُ  

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

 ،T-Testو (،ANOVAباإلضافة إلى اختبار تحليل التباين األحادي )

وتحليل االنحدار  ،وتحليل االنحدار البسيط ،وحساب معامالت االرتباط
 إلىخصائص العينة من خالل التعرف  اآلتيويبين الجدول  المتعدد.

معامالت التكرار والتكرار النسبي ألفراد عينة الدراسة وحسب المتغيرات 
 :وفق ا لآلتيو  موغرافية،الدي

 (2)رقم ذو الجدول ال

 الجدول التكراري ألفراد عينة الدراسة

 النسبة املئوية من حجم العينة العدد مستوى املتغير املتغير

 %8.97 21 أنثى الجنس

 %91.03 213 ذكر

 %20.09 47 25-18 الفئة العمرية

26-35 94 40.17% 

36-45 54 23.08% 

 %16.67 39 فما فوق  46

 %18.38 43 دبلوم املؤهل العلمي

 %49.15 115 بكالوريوس

 %3.85 9 دراسات عليا

 %28.63 67 غير ذلك

علوم  التخصص األكاديمي

 اجتماعية/إنسانية

13 5.56% 
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 %46.58 109 علوم إدارية

 %17.52 41 هندسة

 %30.34 71 أخرى 

 %23.50 55 5-1 عدد سنوات الخبرة

6-10 109 46.58% 

 %29.91 70 10أكثر من 

 %2.99 7 مدير املستوى الوظيفي

 %6.41 15 رئيس قسم

 %90.60 212 موظف

 %32.05 75 عمان مركز العمل

 %14.53 34 العقبة

 %17.95 42 معان

 %9.83 23 الطفيلة

 %12.39 29 الكرك

وادي األردن 

 واملنطقة الشرقية

31 13.25% 

 %100 234 املجموع

ن غالبية أفراد عينة الدراسة أب، (2) السابق ذو الرقميالحظ من الجدول 
( من جملة عينة الدراسة، %91.03فئة الذكور وبنسبة ) تضمنتقد 

 ،(%40.17بنسبة ) ،(35-26ضمن الفئة العمرية ) يندرجون وغالبيتهم 
( من %49.15من العينة، بينما شكل حملة درجة البكالوريوس نسبة )

تخصصون في م( من أفراد العينة %46.58)عينة الدراسة، ومنهم 
كما أن غالبية أفراد مجتمع الدراسة قد تمركزت خبرتهم  ،العلوم اإلدارية
 ( من%46.58( سنوات، وبنسبة )10( سنوات إلى )6العملية من )

( من أفراد العينة، %90.6أفراد العينة، وشكل عدد الموظفين ما نسبته )
( من العينة في عمان، وجرى اعتماد سلم %32.05كان )
لية تطبيق مبادئ عللتدرج الخماسي لقياس مدى فا  (Likert)ليكرت

وذلك على النحو  األردنية،اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 
 اآلتي:

 (3) اأحيان  و  ،( درجات4) اوغالب   ،درجات (5) اجابة دائم  تم إعطاء اإل
 واحدة.درجة  (1) ااإلجابة أبد  و  ،درجتان (2) انادر  و  ،درجات

للحكم على المتوسطات  تياآلكما تم اعتمد المقياس 
 الحسابية:

    .  اأبد   1.79إلى  1من  -
 .انادر   2.59 -1.80من  -
  . اأحيان   3.39 – 2.60من  -
 .اغالب   4.19 – 3.40من  -
 .ادائم   5 – 4.20من و  -

وفًقا لية المتحققة عوتم اعتماد مقياس ثالثي لبيان درجة الفا
  :لآلتي
 ،طمتوس 3.68إلى  2.35من و  ، منخف 2.34إلى  1من   
  .مرتفع 5إلى  3.69من و 
الرشيقة من خالل دارة مدى فاعلية تطبيق اإل األول:المحور  -   

 .التركيز على العمالء أتطبيق مبد
  ة من خالل مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيق الثاني:المحور

 .توافر معايير العمل أتطبيق مبد

  مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة من خالل  الثالث:المحور
 ل.تطبيق مبدأ التخلص من الفاقد في العم

  دارة الرشيقة من خالل مدى فاعلية تطبيق اإل الرابع:المحور
 .االنسيابية في العمل أتطبيق مبد

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

 : البياناتتحليل فحص الفرضيات و  
  ت الدراسة برنامج تحليل الحزم اإلحصائية للعلوم مدخاست

 Multiple)في اختبار االنحدار المتعدد  ،(SPSS)االجتماعية 
Regression)،  واالنحدار البسيط(Single Regression ؛)
 .النتائججل اختبار فرضيات الدراسة والوصول إلى أوذلك من 

 1H:  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ الرشاقة
على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 

 .(α<=0.05) همة العامة عند مستوى الداللةالمسا



  2021-العدد األول–المجلد الواحد و الشعرون -ء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرقا

68 
 

- H0:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ الرشاقة
على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 

 .(α<=0.05)المساهمة العامة عند مستوى الداللة 

 

 (3)ذو الرقم  جدول ال

 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 

الوسط  الصغرى 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 3.727 4.032 0.811 3.781 0.796 3.922 0.860 3.727 0.884 3.960 0.812 4.032 75 عمان قالتطبي

 3.515 3.750 0.896 3.634 0.886 3.750 0.935 3.515 0.928 3.603 0.822 3.748 34 العقبة الفعالية

 3.591 3.952 0.922 3.667 0.832 3.792 0.984 3.591 1.127 3.714 0.862 3.952 42 معان 

 3.457 4.112 0.727 3.522 0656 3.815 0.769 3.457 0.648 3.870 0.608 4.112 23 الطفيلة 

 3.632 4.010 0.742 3.695 0.813 3.858 0.957 3.632 0.876 3.819 0.707 4.010 29 الكرك 

وادي  

-األردن

 الشرقية

31 3.903 0.766 3.726 0.770 3.629 0.795 3.786 0.767 3.548 0.812 3.903 3.458 

 3.620 3.965 0.826 3.672 0.796 3.837 0.886 3.620 0.905 3.807 0.786 3.965 234 الجميع 

 3.693 4.040 1.026 3.693 0.924 3.913 1.057 3.720 1.015 4.040 0.987 3.827 75 عمان 

 3.422 3.794 1.071 3.441 0.913 3.691 0.856 3.456 0.921 3.794 0.822 3.422 34 العقبة 

 3.560 3.937 1.185 3.560 1.051 3.893 0.987 3.881 1.002 3.937 1.067 3.730 42 معان 

 3.217 3.899 0.877 3.283 0.825 3.609 1.021 3.217 0.800 3.899 1.002 3.768 23 الطفيلة 

 3.431 3.966 0.996 3.724 0.961 3.931 1.024 3.341 0.944 3.966 0.857 3.851 29 الكرك 

وادي  

-األردن

 الشرقية

31 3.753 1.075 3.828 0.969 3.371 1.064 3.500 0.975 3.177 0.927 3.828 3.177 

 3.528 3.934 1.041 3.528 0.952 3.795 1.023 3.579 0.960 3.934 0.978 3.738 234 الجميع 

 3.727 4.122  3.781  3.922  3.727  3.960  4.112 القيمة العظمى التطبيق

 3.457 3.750  3.522  3.750  3.457  3.603  3.748 القيمة الصغرى 

 3.693 4.040  3.724  3.931  3.881  4.040  3.851 القيمة العظمى الفعالية

 3.177 3.794  3.177  3.500  3.217  3.794  3.422 القيمة الصغرى 

تطبيق مبادئ الرشاقة لفرضية موضوع الدراسة إلى بيان أثر تهدف ا
على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة 

ظر هذه الفرضية ن( ، حيث تα<=0.05)العامة عند مستوى الداللة 
التركيز على  أ)تطبيق مبد ة:مبادئ ومدى فاعلية تطبيقها مجتمعفي ال

التخلص من  أتطبيق مبدو توافر معايير العمل،  أمبدتطبيق و العمالء، 
 أتطبيق مبدو االنسيابية في العمل،  أتطبيق مبدو الفاقد في العمل، 
كما تستخدم الدراسة اختبار االنحدار المتعدد  (،التحسين المستمر

 نتائج هذا االختبار.  اآلتيلتحقيق هدف االفتراض، ويبين الجدول 
 
 

 (4) ذو الرقم الجدول 

تطبيق مبادئ الرشاقة على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في ئج اختبار أثر نتا

 شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

Sig 

مستوى 

 الداللة

قوة  R املحسوبة

 العالقة

R2   

النسبة 

 التفسيرية

Adjusted R2   

النسبة  

التفسيرية 

 املعدلة

القرار 

 اإلحصائي

قبول  0.787 0.791 0.889 216.541 0.000

الفرضية 

 البديلة
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 حيث تشير نتائج االنحدار المتعدد التي يبينها الجدول السابق
ما  (Sig-أنه قد بلغ مستوى الداللة )األهمية النسبية  (4) ذو الرقم
( المحسوبة F، وذلك عندما كانت قيمة )(000 .0)يساوي 

حيث تشير قاعدة القرار للدراسة بأنه إذا بلغ مستوى  ،(216.541)
 إلى، فيمكن االستدالل بذلك (0.05داللة ما يساوي أو يقل عن )ال

قبول قبول الفرضية البديلة ورف  الفرضية العدمية، وبالتالي يمكن 
ثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ الرشاقة أالفرضية، أي أنه يوجد 
ارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة على فاعلية تطبيق اإلد

، األمر الذي قد يعزى إلى (0.05)العامة عند مستوى الداللة 
أهمية تلك المحاور مجتمعة والتي تعكس مبادئ الرشاقة، ودورها في 
فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في الشركة توزيع الكهرباء المساهمة 

 العامة.
بأن هناك عالقة  ارت النتائج أيض  على ذلك، فقد أشاعالوة 
راسة ومدى فاعلية تطبيق اإلدارة  (R)إيجابية  بين كل محاور الد 

(، وكما أن تلك المحاور مجتمعة قد 0.889الرشيقة، وبقوة عالقة )
( من مدى فاعلية تطبيق 0.787ما نسبته ) Adjusted R)2فسرت )

 العامة.اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة 
 اختبارات فرضيات محاور الدراسة:  يأتي وفيما

الرشيقة في شركة توزيع  اإلدارةالمحور األول: مدى فاعلية تطبيق 
 :الكهرباء المساهمة العامة من خالل تطبيق مبدأ التركيز على العمالء

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

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

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

، ويبين البسيط الختبار الفرضية االنحدار اختبارالدراسة  استخدمت
 نتائج هذا االختبار. اآلتيالجدول 

 (5) ذو الرقم الجدول 

تطبيق مبدأ التركيز على العمالء على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في ج اختبار أثر  نتائ

 شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

Sig 

مستوى 

 اللةالد

F  

 املحسوبة

R  قوة

 العالقة

R2   

النسبة 

 التفسيرية

Adjusted 

R2   

النسبة  

التفسيرية 

 املعدلة

القرار 

 اإلحصائي

قبول  0.591 0.592 0.770 337.239 0.000

الفرضية 

 البديلة

 حيث تشير نتائج االختبار االنحدار البسيط التي يبينها الجدول
 –)األهمية النسبية قد بلغ  مستوى الداللة  أن ،(5)السابق ذو الرقم 

Sig( ما يساوي )كانتوذلك عندما  ،(0.000 ( قيمةF المحسوبة )
أنه إذا بلغ مستوى وحيث تشير قاعدة القرار للدراسة (، 337.239)

(، فيمكن االستدالل بذلك إلى قبول 0.05الداللة ما يساوي أو يقل عن )
دمية، وفي خالف ذلك يتم قبول الفرضية البديلة ورف  الفرضية الع

وبالتالي يمكن الخالص بقبول الفرضية البديلة، أي  ،الفرضية العدمية
أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ التركيز على العمالء على 
فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة 

مر الذي قد يعزى إلى أهمية مبدأ األ ،(0.05عند مستوى الداللة )
التركيز على العمالء، ودوره في فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 

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

 الكهرباء المساهمة العامة من خالل تطبيق مبدأ توافر معايير العمل:
H1 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ توافر معايير العمل :

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

أثر لتطبيق مبدأ توافر  (/عدم وجودوجود)راسة تهدف الفرضية إلى د
معايير العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع 

(، وتستخدم 0.05الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى الداللة )
اآلتي جدول الويبين  ،الدراسة اختبار االنحدار البسيط الختبار الفرضية

 .نتائج هذا االختبار (6ذو الرقم )
 (6) رقمذو ال الجدول 

افر معايير العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة نتائج اختبار  أثر  تطبيق مبدأ تو

 الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

Sig 

مستوى 

 الداللة

F  املحسوبة R  قوة

 العالقة

R2   

النسبة 

 التفسيرية

Adjusted 

R2   

النسبة  

التفسيرية 

 املعدلة

القرار 

 اإلحصائي

قبول  0.559 0.561 0.749 296.802 0.000

الفرضية 

 البديلة

 حيث تشير نتائج اختبار االنحدار البسيط التي يبينها الجدول
ما  ،(Sig –)األهمية النسبية قد بلغ  أن مستوى الداللة  أعاله

( المحسوبة Fقيمة ) كانتوذلك عندما  ،(0.000يساوي )
الفرضية البديلة (، فيمكن االستدالل بذلك إلى قبول 296.802)

 التوصل إلى نتيجة تفيد الفرضية العدمية، وبالتالي يمكن ورف 
بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ توافر معايير العمل 

توزيع الكهرباء على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 
 (. (0.05ند مستوى الداللةعالمساهمة العامة 

بأن هناك عالقة إيجابية  اشارت النتائج أيض  على ذلك، فقد أعالوة 
(R) الرشيقة،  بين مبدأ توافر معايير العمل ومبدأ فاعلية اإلدارة
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كما أن محور توافر معايير العمل قد فسر (، 0.749وبقوة عالقة )
)3(Adjusted R ( من مدى فاعلية تطبيق 0.559ما نسبته )

 اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.
المحور الثالث: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 
توزيع الكهرباء المساهمة العامة من خالل تطبيق مبدأ التخلص 

 من الفاقد في العمل:
H1 لتطبيق مبدأ التخلص من  ثر ذو داللة إحصائيةأ: يوجد

الفاقد في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 
 (0.05توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى داللة 

.) 
أثر لتطبيق مبدأ  (وجود/عدم وجود)تهدف الفرضية إلى دراسة 

التخلص من الفاقد في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة 
ر االبسيط الختب االنحداراختبار  ، من خالل اعتمادلشركةفي ا

 نتائج هذا االختبار. (7اآلتي ذو الرقم )الفرضية، ويبين الجدول 
 (7)ذو الرقم الجدول 

تطبيق مبدأ التخلص من الفاقد في العمل على فاعلية بار أثر  نتائج اخت

 عامةتطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء املساهمة ال

Sig 

مستوى 

 الداللة

F  

 املحسوبة

R  قوة

 العالقة

2 R  

النسبة 

 التفسيرية

Adjusted 
2 R  

النسبة  

التفسيرية 

 املعدلة

القرار 

 اإلحصائي

قبول  0.501 0.503 0.709 235.131 0.000

الفرضية 

 البديلة

 حيث تشير نتائج اختبار االنحدار البسيط التي يبينها الجدول
 ،(0.000( يساوي )Sig –أن مستوى الداللة )األهمية النسبية  أعاله،

وحسب قاعدة  ،(235.131( المحسوبة )Fوذلك عندما كانت قيمة )
نه إذا بلغ مستوى الداللة ما يساوي أو يقل عن فإالقرار للدراسة 

الفرضية البديلة، وبالتالي  (، فيمكن االستدالل بذلك إلى قبول0.05)
بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية  يجة تفيدالتوصل إلى نت يمكن

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

0.05)  ،)قد يعزى إلى أهمية مبدأ التخلص من الفاقد  ياألمر الذ
في العمل، ودوره في فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع 

 الكهرباء المساهمة العامة.
بأن هناك عالقة إيجابية  اعلى ذلك فقد أشارت النتائج أيض   عالوة
(R)  بين مبدأ التخلص من الفاقد في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة
تلك المحاور مجتمعة قد أن كما (، 0.709عالقة ) رشيقة وبقوةال

( من مدى فاعلية تطبيق 0.501ما نسبته ) Adjusted R)3( فسرت
 اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.

المحور الرابع: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة 
ن خالل تطبيق مبدأ االنسيابية توزيع الكهرباء المساهمة العامة م

 العمل: في
H1:  في  نسيابيةاال ثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ أيوجد

العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء 
 .( (0.05المساهمة العامة عند مستوى داللة

أثر لتطبيق مبدأ  (وجود/عدم وجود)دراسة  إلىتهدف الفرضية 
في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة  االنسيابية

(،  (0.05توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى الداللة
ويبين  ،الفرضية وتستخدم الدراسة اختبار االنحدار البسيط الختبار

 نتائج هذا االختبار. (8اآلتي ذو الرقم )الجدول 
 (8) ذو الرقم  الجدول 

تطبيق االنسيابية في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة نتائج اختبار  أثر  

 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

قبول  0.504 0.506 0.711 237.739 0.000

الفرضية 

 البديلة

حيث تشير نتائج اختبار االنحدار البسيط التي يبينها 
 –أن مستوى الداللة )األهمية النسبية ، (8)ذو الرقم  الجدول

Sig( يساوي )0.000)، ( وذلك عندما كانت قيمةF المحسوبة )
نه إذا بلغ مستوى ، وحسب قاعدة القرار للدراسة فإ(237.739)

(، فيمكن االستدالل بذلك 0.05الداللة ما يساوي أو يقل عن )
التوصل إلى نتيجة إلى قبول الفرضية البديلة، وبالتالي يمكن 

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

(،  (0.05مساهمة العامة عند مستوى الداللة الكهرباء ال
قد يعزى إلى أهمية مبدأ االنسيابية في العمل، ودوره  ياألمر الذ

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

ا  (R)بأن هناك عالقة إيجابية  وقد أشارت النتائج أيض 
على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة مبدأ االنسيابية في العمل بين 

تلك المحاور مجتمعة قد أن (، وكما 0.711وبقوة عالقة )
( من مدى فاعلية 0.504ما نسبته ) Adjusted R)3(فسرت 

تطبيق اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة 
 العامة. 
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المحور الخامس: مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة  
زيع الكهرباء المساهمة العامة من خالل تطبيق في شركة تو 

 مبدأ التحسين المستمر:
H1:  ثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ أيوجد

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

0.05) ). 
أثر لتطبيق  (وجودوجود/عدم )دراسة  إلىتهدف الفرضية 

على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في  التحسين المستمرمبدأ 
شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند مستوى 

(، وتستخدم الدراسة اختبار االنحدار البسيط  (0.05الداللة
نتائج هذا ( 9ذو الرقم ) اآلتيالفرضية، ويبين الجدول  الختبار 
 االختبار. 

 (9)ذو الرقم الجدول 

تطبيق مبدأ التحسين املستمر على فاعلية تطبيق اإلدارة نتائج اختبار أثر  

 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

قبول  0.644 0.645 0.803 421.674 0.000

الفرضية 

 البديلة

 حيث تشير نتائج اختبار االنحدار البسيط التي يبينها الجدول
( Sig –( أن مستوى الداللة )األهمية النسبية 9)السابق ذو الرقم 

 ،(421.674( المحسوبة )Fوبداللة قيمة ) ،(0.000يساوي )
يمكن االستدالل بذلك إلى قبول الفرضية البديلة ورف  الفرضية 

بأنه يوجد أثر ذو  التوصل إلى نتيجة تفيدالعدمية، وبالتالي يمكن 
داللة إحصائية لتطبيق مبدأ التحسين المستمر على فاعلية تطبيق 
اإلدارة الرشيقة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة عند 

قد يعزى إلى أهمية مبدأ  ي(، األمر الذ (0.05مستوى الداللة 
التحسين المستمر، ودوره في فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في 

 شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.
ا  التحسينبين مبدأ  (R)بأن هناك عالقة إيجابية  وأشارت النتائج أيض 

ة عالقة في العمل على فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة وبقو  المستمر
 Adjusted)تلك المحاور مجتمعة قد فسرت أن (، وكما 0.803)
)3R ( من مدى فاعلية تطبيق اإلدارة الرشيقة في 0.504ما نسبته )

 شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة. 
بالتالي، تبين النتائج الموضحة في الجداول السابقة أن قبول 
الفرضيات البديلة فيما يتعلق بمحاور الدراسة المتمثلة بالمبادئ 

األساسية في مفهوم الرشاقة اإلدارية يشير إلى أن تطبيقاتها كانت 
ذات فعالية وذات أثر واضح، وبالنظر إلى طبيعة أعمال المنظمة 

 واللتان 3) (4))لنتائج متفقة مع دراسة كل مننت اموضوع البحث كا
نموذج الرشاقة اإلدارية إلى المنظمات ذات أإلى إمكانية نقل  انتشير 

ما أوضحه  وبالرجوع إلى الطابع الخدمي بما فيها الحكومية.
 ،لكافة محاور الدراسة الحسابيةالمتوسطات حول ( 4و3الجدوالن )

االعتماد على المقياس وب ،ليةعولكل من جزئية التطبيق والفا
)منخف ، متوسط، مرتفع( والذي اعتمده الباحث لبيان  :الثالثي

فقد أشارت النتائج أن المتوسط الحسابي لجزء  ،درجة الفاعلية
وبدرجة تطبيق من متوسط  3.965و 3.620التطبيق تراوح بين 

إلى مرتفع، وكذلك أشارت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي لجزء 
وبدرجة فاعلية من متوسطة  3.934و 3.528تراوح بين لية عالفا

في دراسته من أن  (19)ا لما افترضهذا يقدم دعم  هو  ،إلى مرتفعة
القطاع الخدمي قادر على تطبيق الرشاقة بمستويات عالية كما هو 

وهذا ما  ،موطن الرشاقة ُيعد  والذي  ،الحال في القطاع الصناعي
لمتعلقة بجزء الفاعلية تؤكد أن عملية كما أن النتائج ا ،(23)اأكده أيض  

جم الجهود ح عوبما يتناسب م ،التطبيق كانت فعالة إلى درجة كبيرة
 ،رأي عينة الدراسة حسبوالموارد المستثمرة في عملية التطبيق 

وبالرغم من مستويات  .تقارب عند أدنى وأعلى مستوياتهاالوبداللة 
لية وإن كان عالتطبيق والفالية المتحققة إال أن الفرق ما بين عالفا
 للبحثوعلى اإلدارة أن تتخذ منه فرصة  ،اال يزال فاقد   ، فإنهقليال  
أن هنالك  من ؤكد عليه اإلدارة الرشيقةتوهذا ما  ،أفضلا هو م  ع
 للتحسين. ةفرص ادائم  

على أن المبادئ  تؤكد اوقد جاءت النتائج اإلحصائية أيض  
بادئ مفهوم الرشاقة أهم م نموذج الدراسة تمثلأالمتضمنة في 
من  اتقريب   %79ه سها، حيث فسرت المحاور ما نسبتاإلدارية وأس
بذلك متفقة  ،لية المتحققة في تطبيق هذا المفهومعمستويات الفا

ما تبقى قد يعزى إلى ممارسات و  .(19)(24)(20)مع ما قدمه كل من 
أو إجراءات أخرى متعلقة بطبيعة أعمال المنظمة موضوع 

إلى أن أي نشاط أو إجراء  احيث تمت اإلشارة سابق   ،اسةالدر 
من محددات  ُيعد  الفاقد والتخلص من الهدر   يؤدي إلى خف
 .(30)وهذا ما أكده  ،الرشاقة

يتبين مما سبق بأن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 
الختبار فرضياتها تتطابق مع ما توصلت إليه األدبيات السابقة 

الدراسات  نإلى أاإلشارة  . وتجدرموضوع الدراسةالتي تناولت 
والذي  ،لية التطبيقعالجانب المتعلق بمدى فا أغفلتالسابقة 

 :الرشاقة بجزأيهافي  اا كان هذا التطبيق قد أحدث أثر  يوضح ما إذ
الدراسات السابقة على عملية  بينما ركزت ،ليةعافالتطبيق وال
 لوحدها.التطبيق 
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أبرز ب الخروجإليه نتائج الدراسة، يمكن  استدالال  بما توصلتو 
، وبما جاءت التطلعات المستقبلية التي تطمح إليها هذه الدراسة

 :تؤكده التوصيات اآلتية
 ضرورةمن خالل نتائج التحليل والمتوسطات الحسابية نرى 

خاصة التي حققت منها  من تجارب فروعها الشركةة استفاد
مبادئ التي تم المبدأ من درجات فاعلية عالية على مستوى كل 

والعمل على نقل التجربة للفروع  ،(5-3) في الجدولين بحثها
 للوصول إلى مستويات متقدمة من الرشاقة. ؛األخرى 

إن تحقيق مستويات فاعلية عالية ال يعني توقف عملية البحث 
ما هو  اة اإلدارية تفترض أن هنالك دائم  فالرشاق ،عن التحسينات

وأن فرص التحسين متاحة لمن يبحث  ،أفضل من الوضع الحالي
لية المتحققة منها ععنها، وأن الفروق بين مستويات التطبيق والفا

 .للتحسين ؤكد وجود فرصت
لمهتمين بتطبيق الرشاقة ضرورة تشجيع المؤسسات والشركات ول

لما توفره من فرصة  ؛على تبني تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيقة
واستمرارية بقائها في بيئة أعمالها. وتبني  ،قيقية لتحسين العملح

 إزالة العوائق التي تواجه عملية التطبيق. فيأنماط جديدة تسهم 
وبناء  ،ضرورة تبني الشركات والمؤسسات مبادئ اإلدارة الرشيقة

جعل مفهوم الرشاقة توأن  ،أعمالهامع النماذج التي تتناسب 
 تها.من ثقاف ااإلدارية جزء  

أو الراغبة في  ،هذا المفهومعلى الشركات والمؤسسات التي تطبق 
 ،أن تدرك أن عملية التطبيق عملية مستمرة ودائمة ه،تطبيق

 تة.قوليست عملية لحظية أو آنية مؤ 
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