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املخلص :
 إن نظام اإلدارة الرشيقة يقوم على فلسفة االقتصاد في املوارد كمرتكز رئيس ي للعمليات اإلنتاجية ولكن دون املساس بمستوى الجودة املطلوب.
 تهدف اإلدارة الرشيقة الي الوصول بنسبة الفاقد إلى الصفر في كل املجاالت مثل األعطال وزمن التأخير وعدد املنتج املعيب واملخزون في كل
مراحل التوريد وحوادث األفراد وحوادث املعدات وجهد األفراد.
 أهم معوقات اإلدارة الرشيقة اإلنتاج الزائد  ،وقت االنتظار واألخطاء غير الضرورية .
 أهم متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة تجزئة املخرجات النهائية إلى وحدات أصغر.
 و العمل على تكامل مخرجات فرق العمل.
 لعالج معوقات اإلدارة الرشيقة البد من تكثيف االتصال مع الخبرات العاملية في مجال .اإلدارة الرشيقة وتبادل املعلومات واملعارف.
أهداف البحث  :تهدف الدراسة لآلتي:
 تحديد متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد .
 إيجاد الحلول املناسبة والعالج الناجع ملعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة الرشيقة ،معوقات اإلدارة الرشيقة ،متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة

املقدمة:

باستعراض األساليب اإلدارَّية التي ُتدار بها بعض املؤسسات الحكومية والخاصة يتضح أن هناك حاجة َّ
ماسة اليوم للعمل بأسلوب (اإلدارة
الرشيقة) ،والتي تسعى لتقليل الهدر وخفض التكاليف ،وتحسين الخدمة ،واالستجابة ملتطلبات العمالء ،وتعظيم القدرة التنافسية والربحية ،وهذا
َّ
ُّ
كله يتطلب من تلك الجهات أن تعمل على تحسين بيئة العمل ،ومناخ العمل النفس ي ،وتطبيق نظم العمل الجماعي ،وتوظيف تقنيات الرقابة واالستثمار
في املعرفة ،وتشجيع اإلبداع واالبتكار ،وتعزيز قيم الشفافية والوضوح ،ومحاربة الروتين واستيعاب املتغيرات الجديدة املوجودة في عاملنا املعاصر.
مهمة البحث معرفة متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة واملعوقات التي تحول دون االستفادة املرجوة من اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد .

الدراسات السابقة:
 دراسة(:جميل شعبة ذيبان الحسناوي2014،م) :أثر نظام االنتاج الرشيق في أداء العمليات دراسة استطالعية في( الشركة العامة للسمنت
الجنوبية)(معمل سمنت الكوفة(
املستخلص -:تم إ ثبات صحة الفرضيات الرئيسية والفرعية املتعلقة بالبحث من خالل وجود عالقة ارتباط وأثر بين متغيرات البحث.
وقد تضمن البحث مجموعة من التوصيات أهمها : -تشجيع عملية تبني فلسفة االنتاج الرشيق من خالل االستفادة من التجربة اليابانية في هذا املجال
حيث كان للفلسفة اليابانية دور كبير وأ ساس ي في تطبيق نظام االنتاج الرشيق محققة بذلك ميزة تنافسية للمنتجات اليابانية.
 دراسة( :عبد الرحمن بن وارث و احمد جابة  :)2016 ،دور املؤسسات اإلنتاجية في تطبيق أسلوب "اإلدارة الرشيقة "دراسة ميدانية على
املؤسسات الصيدالنية الجزائرية".
املستخلص :باستعمال أداة االستبيان فقد تم قياس مدى إمكانية تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة فيها ،وقد تم التوصل إلى أن هذه املؤسسات ممثلة
في اإلدارة العليا فيها تلتزم وبشكل كبير بتوفير كل اإلمكانيات الضرورية من أجل تطبيق هذا األسلوب ،كما أن السياسة التدريبية التي انتهجت فيها
 1تود الباحثة أن تشكرجامعة امللك خالد علي دعمها اإلداري والفني لهذا البحث
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تتماش ى إلى حدما واملتطلبات األساسية له ،إال أن الثقافة السائدة في هذه املؤسسات وخاصة غياب روح التعاون بين اإلدارة والعمال تبقى العائق الكبير
أمام تطبيق هذه الفلسفة اإلدارية.
 دراسة (:ياسمين حاتم الهشلمون  : )2017،أثر تطبيق مرتكزات التصنيع الرشيق في استراتيجيات امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية
األردنية .أظهرت النتائج أن هناك تطبيق مرتفع ملرتكزات التصنيع الرشيق واستراتيجيات امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية .وأظهرت
ً
النتائج أيضا ان هناك عال قة بين مرتكزات التصنيع الرشيق واستراتيجيات امليزة التنافسية .وأخيرا تبين أن هناك أثر ملرتكزات التصنيع الرشيق في
استراتيجيات امليزة التنافسية بشكل عام ،حيث كان هناك أثر ذو داللة احصائية ملرتكزات التصنيع الرشيق باستثناء (التصنيع الخلوي ) في كل من
استراتيجية قيادة التكلفة و استراتيجية التمايز واستراتيجية التركيز.
 دراسة( :عبد القادر أحمد مسلم وشذا سليم أبو سليم " :)2017،اإلدارة الرشيقة ودورها في تحقيق اإلبداع لدى العاملين في شركة جوال
بمحافظة غزة ،دراسة حالة،
ملخص الدراسة :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :يوجد أثر ألدوات اإلدارة الرشيقة وعناصر اإلبداع في شركة جوال .ويوص ي الباحثان
بعدد من التوصيات أهمها :إعطاء شركة جوال اهتمام أكبر في تطبيق أدوات اإلدارة الرشيقة وخاصة التحسين املستمر ،وكذلك توافر العاملين
متعددي الوظائف.

مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية :
 .1هل عدم املعرفة بتجربة اإلدارة الرشيقة تؤدي إلى عدم تطبيقها بجامعة امللك خالد؟
 .2هل االختالف الكبير بين مفهوم اإلدارة التقليدية واإلدارة الرشيقة يؤدي إلى عدم تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد ؟
 .3هل يعتبر تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بالجامعات السعودية وجامعة امللك خالد؟
 .4هل عالج معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد؟
 .5هل يعتبر دعم اإلدارة العليا أهم متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد ؟

أهمية البحث:

ّ
مشدودا ً
ً
ّ
ً
رشيقا ،ولن
جسما
التحول  ،2030والذي يتطلب
تنبع من أهمية الحاجة في مسابقة الزمن لتحقيق الرؤية الجديدة ،ومواكبة برنامج
مترهل.
سمين
بجسم
يحدث
ٍ
ٍ
ٍ

أهداف البحث:
تهدف الدراسة لآلتي:
 تحديد متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد .
 تحديد التحديات التي تواجه تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد .
 إيجاد الحلول املناسبة والعالج الناجع ملعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد.

فروض الدراسة :
.1
.2
.3
.4

عدم املعرفة بتجربة اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى عدم تطبيقها بجامعة امللك خالد.
تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد.
عالج معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد.
يوجد تطابق بين الثقافة السائدة في جامعة امللك خالد ومتطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة.

 .5أهم متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد دعم االدارة العليا .

منهجية البحث:
املنهج التاريخي  ،والوصفي التحليلي وتصميم استبانة تتضمن أسئلة للمسئولين عن ممارسة العملية اإلدارية بجامعة امللك خالد بحيث تختبر
فروض الدراسة .
38
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حدود الدراسة:
حدود زمانية ومكانية  :طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام  1439-1438املوافق 2018-2017م على املديرات اإلداريات
ورئيسات األقسام بجامعة امللك خالد بمدينة أبها باململكة العربية السعودية .

محددات الدراسة:
اقتصرت الدراسة على إجابات مفردات العينة في هذه الدراسة هن رئيسات األقسام واملديرات اإلداريات بجامعة امللك خالد بمدينة أبها
باململكة العربية السعودية وبالتالي فإن الدراسة مستندة على إجابات مفردات العينة على أسئلة االستبانة املعدة لهذا الغرض وإن إجاباتهن تعكس
حقيقة آرائهن تجاه القضايا واملجاالت محور البحث.

املبحث األول  :مفهوم وأهداف وتحديات ومتطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
املطلب األول  :مفهوم وأهداف اإلدارة الرشيقة ومتطلباتها بجامعة امللك خالد.
أوال :مفهوم اإلدارة الرشيقة  :Lean Managementو  Lean bodyهو الجسم الرشيق املشدود ،ومن املمكن استخدام مصطلح (اإلدارة الرشيقة)،
عرف مصطلح (اإلدارة الرشيقة) بأنه قدرة املنشأة على األداء اإلداري الذي َّ
ُ ّ
يتميز بسرعة االستجابة ،وسرعة تعديل أسلوب العمل بصورة تتناسب
كما ي ِّ
ً
ُ ّ
ركز على القيم واالنسياب واالستقطاب ،والسعي نحو الكمال من خالل عمل الفريق ،إضافة إلى حسن
مع متطلبات التغيير ،وهي املنهج اإلداري الذي ي ِّ
ّ
ُّ
ّ
استخدام الحقائق والبيانات ،وسرعة التجاوب مع التحديات والفرص التي تتاح من أجل تحقيق أفضل َّ
املخرجات للعمالء ،والتخلص الكلي ما أمكن
ُ ّ
مثل ّ
أي قيمة مضافة للعمل أو العميل .فاإلدارة الرشيقة هي عكس اإلدارة املترهلة والثقيلة ،املنغلقة على نفسها ،املتمسكة بأساليب
من كل أنشطة ال ت ِّ
ّ
َّ
َّ
ّ
تحد (.ابراهيم2018 ،م) كما أن هناك من يرى بأن
أي ٍ
وطرق إدارية تقليدية  ،ومن أبرز خصائصها الهدر واإلسراف ،وعدم التغيير وبطء التجاوب مع ِّ
نظام اإلدارة الرشيقة يقوم على فلسفة االقتصاد في املوارد كمرتكز رئيس ي للعمليات اإلنتاجية ولكن دون املساس بمستوى الجودة املطلوب
) )Emmanuelle,2009بعد ظهور مصطلح (اإلدارة الرشيقة) ،تعددت البحوث لتحديد العناصر واألنشطة الضرورية لتحقيق مفهومها باعتبارها
تحقق مكاسب كبيرة لكل أصحاب املصلحة في أي نشاط ،وتغيرت النظرة للعاملين باعتبارهم الشريك الرئيس في أعمال التطوير والتحسين املستمر،
وأهتمت بتحسين مناخ العمل النفس ي وبرامج التدريب املناسبة.
ثانيا :أهداف االدارة الرشيقة  :تهدف (اإلدارة الرشيقة) إلى العديد من األهداف منها:
 الوصول بنسبة الفاقد إلى الصفر في كل املجاالت .مثل األعطال وزمن التأخير وعدد املنتج املعيب واملخزون في كل مراحل التوريد وحوادث األفراد
وحوادث املعدات وجهد األفراد.


خفض زمن تقديم الخدمة وسرعة االستجابة لطلبات العميل ،زيادة اإلنتاجية وتحسين الجودة.



الحد من الفاقد بسبب اإلنتاج الزائد بسبب حركات غير ضرورية لألفراد واملعدات.



كما أن فكر (اإلدارة الرشيقة) يقوم على تغيير مؤسس ي يشمل العديد من املمارسات واألدوات التي تساهم في جعل األنشطة بسيطة ،سريعة،
وانسيابية مثل:
 تحسين بيئة العمل وتحسين مناخ العمل النفس ي (عالقات العمل والعاملين).
 تطبيق نظم العمل الجماعي (فرق عمل تضم أفراد من ذوي املواهب واملهارات املتعددة) .

 الصيانة اإلنتاجية الشاملة مع خفض زمن وتكاليف أعمال الصيانة.
 تشجيع اإلبداع واالبتكار و االستثمار في املعرفة ومحاربة الروتين.
ثالثا :من متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة :



تجزئة املخرجات النهائية إلى وحدات أصغر :وجه االختالف بين إدارة املشاريع التقليدية واإلدارة الرشيقة هو تجزئة مخرجات املشروع الى وحدات
أصغر.
العمل على تكامل مخرجات فرق العمل :التأكد من أن املخرج النهائي موافق للمواصفات املطلوبة ومساعدة أعضاء الفريق على االنجاز باستخدام
اإلدارة الرشيقة.
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املطلب الثاني :تحديات ومعوقات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد.
أوال :معوقات اإلدارة الرشيقة :تتمثل معوقات اإلدارة الرشيقة في مختلف أشكال الهدر التي من املمكن أن تصادف أي عملية إنتاجية كما يلي:
 اإلنتاج الزائد :حسب نظام اإلدارة الرشيقة فان اإلنتاج الزائد يسبب هدرا في املساحة واملوارد املالية للمؤسسة .
 وقت االنتظار :هو وقت ضائع ناجم عن تدفق س يء في خطوط االنتاج أو تعطل اآللة .
 تحضير س يء للعملية اإلنتاجية :يحدث هذا بسبب التقنيات الكالسيكية  ،فاإلدارة الرشيقة تركز على فكرة تنميط ووصف جميع املراحل
باستعمال أساليب وتقنيات تتكيف مع التكنولوجيا الحديثة وكذلك املخزون حيث تعتبر الوحدات املخزنة هدرا في املال واملساحة.
 األخطاء غير الضرورية :هي األخطاء الناجمة عن عملية التصنيع والتي تسبب عدم الجودة
ثانيا :تحديات االدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد :يتناول هذا املطلب أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد وبسؤال مفردات العينة عن
أهم تحديات االدارة الرشيقة أجبن كما يلي :
جدول( :)1أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية
العدد
34
36

النسبة
%33.7
%35.6

أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية.
اوافق
اوافق بشدة
ال اوافق

10

%9.9

ال اوافق بشدة
محايد

7
14

%6.9
%13.9

املجموع

101

%100

املصدر:بيانات االستبيان فبراير2018م.

يتضح من الجدول أعاله جدول( )1/2/1أن %33,7من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن%35.6أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %69.3يعتبرن أن:
أهم تحديات االدارة الرشيقة جامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية  ،وهي النسبة األعلى ونسبة محايد  %11.9وال أوافق
%7.9وال أوافق بشدة  %5عليه أن أكبر عدد  70مفردة ونسبة  %75.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن  :أهم تحديات االدارة الرشيقة
بجامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية ،الشكل ( )1أدناه يبين ذلك .

املصدر  :بيانات االستبيان فبراير2018م.

ويضاف إلى تحديات تطبيق اإلدارة الرشيقة اآلتي :
 الضغوط السياسية واالقتصادية  ،التغير املستمر في مكونات القوى العاملة من حيث املهن والتخصصات و عوملة االتصاالت  -عوملة املعلومات.
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وقد عرض  Oren Haririهذه التحديات بشكل موجز كما يلي -:
 البيئة التي تعمل فيها املنظمات سريعة التغير :ومن ال يتكيف مع هذا التغير سيؤول للزوال.
ُ
ُ
 تحقيق القيمة املضافة :في جميع مناشط املنظمة هدف ومسؤولية كل من يعمل فيها  ،الطموح املستمر والسعي لألفضل ،التجديد واالبتكار ومن
ُ
تقديم الجديد النافع للمنظمة  ،التغير في الظروف والعوامل الطبيعية( .زيد ،
ثم التحسين املستمر و تهيئة البيئة العملية املبادرة للجميع ،و
.)2006

املبحث الثاني :التعريف بجامعة امللك خالد و( تحليل استبيان ) متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك
خالد
املطلب األول  :التعريف بجامعة امللك خالد
ً
أعلن خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا تعالى (عندما كان وليا للعهد) يوم الثالثاء 1419/1/9هـ قيام جامعة امللك خالد بدمج فرعي جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالجنوب وجامعة امللك سعود  ،ثم صدر األمر السامي برقم /78/7م في 1419/3/11هـ القاض ي باستكمال اإلجراءات
النظامية الالزمة لذلكً ،
وبناء عليه صدرت امليزانية األولى للجامعة في 1419/9/14هـ ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد إلى منظومة
الجامعات السعودية ،تقع الجامعة في منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من اململكة العربية السعودية وتبلغ مساحة منطقة عسير حوالي 80.000
ثمان وسبعين محافظة ومركز.
كيلومتر مربع ،يعيش عليها أكثر من  1.600.000نسمة ينتشرون في ٍ
وكاالت الجامعة :وكالة الجامعة ،وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،وكالة الجامعة للتطوير والجودة ،وكالة الجامعة لكليات البنات ،وكالة
الجامعة للمشروعات.
تضم جامعة امللك خالد  42كلية  19 ،كلية بنين و 23كلية للبنات ويوجد بها  149قسم علمي  78 ،قسم بكليات البنات  71،قسم بكليات
البنين ) http://www.kku.edu.sa( .
املطلب الثاني  :تحليل استبيان ( متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد ) فيما يلي اختبار فروض البحث التالية
قامت الباحثة بتصميم استبانة ،حيث استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات عن موضوع البحث واختبار فروضه لتحليل هذه البيانات.
يتكون مجتمع البحث من رئيسات األقسام ومديرات اإلدارة بجامعة امللك خالد وعددهن  101وتعتبر العينة متجانسة والجدول ( )2أدناه يوضح
تفصيل ذلك.
جدول ( :)2متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
الوظيفة

العدد

رئيسات األقسام

78

مديرات إدارة
املجموع

23
101

املصدر :إعداد الباحثة من إدارة شئون املوظفين بجامعة امللك خالد

وقد أجابت كل مفردات العينة على االستبيان وبالتالي ال يوجد نقص في العينة علي االطالق وقد كان تحليل االستبيان وفقا لنوعية االسئلة املوجهة لكل
مفردة كما يلي :
جدول ( :)3اإلدارة الرشيقة هي :اإلدارة اللينة التي تتجنب الهدروتمارس التحسين املستمريتم تطبيق اإلدارة الرشيقة بهذا املفهوم في جامعة امللك خالد
اإلدارة الرشيقة هي :اإلدارة اللينة التي تتجنب الهدروتمارس التحسين املستمريتم تطبيق اإلدارة الرشيقة بهذا
املفهوم في جامعة امللك خالد
أوافق
أوافق بشدة
ال أوافق
ال أوافق بشدة
محايد
املجموع

العدد

النسبة

27
43
11
4
16
101

%26.7
%42.6
%10.9
%4.0
%15.8
%100.0
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املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.

يتضح من الجدول ()3أعاله أن  %26.7من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن %42.6أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %69,3يعتبرن أنه :يتم
تطبيق اإلدارة الرشيقة في جامعة امللك خالد وهي النسبة األعلى ونسبة محايد%15.8وال أوافق  ،%10.9وال أوافق بشدة  %4.0عليه أن أكبر عدد 70
مفردة ونسبة  %69,3من مفردات العينة أجبن باملوافقة على أنه يتم تطبيق اإلدارة الرشيقة في جامعة امللك خالد والشكل ( )2أعاله يبين ذلك.
جدول( :)4تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة
من متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة :دعم االدارة العليا
أوافق
أوافق بشدة
ال أوافق
ال أوافق بشدة
محايد
املجموع

العدد
37
43
8
4
9
101

النسبة
%36.6
%42.6
%7.9
%4.0
%8.9
%100.0

املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.

يتضح من الجدول أعاله ( )4أن %36.6من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن  %42.6أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %79.2يعتبرن أنه :من
متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة :دعم االدارة العليا وهي النسبة األعلى ونسبة محايد  %8.9وال أوافق  %7.9وال أوافق بشدة  %4.0عليه أن
أكبر عدد  80مفردة ونسبة  %79.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أنه من متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة :دعم االدارة العليا في
جامعة امللك خالد والشكل ( )3أدناه يبين ذلك.

املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.
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يتضح من الجدول أدناه ( )5أن %28,7من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن%53.5أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %82.2يعتبرن :تطبيق اإلدارة
الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد وهي النسبة األعلى ونسبة محايد  %11.9وال أوافق %2وال أوافق بشدة  %4عليه أن
أكبر عدد  83مفردة ونسبة  %82.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلي زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة
امللك خالد والشكل ( )4أدناه يبين ذلك .
جدول( :)5تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد
تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد
أوافق
أوافق بشدة
ال أوافق
ال أوافق بشدة
محايد
املجموع

العدد
29
54
2
4
12
101

النسبة
%28.7
%53.5
%2.0
%4.0
%11.9
%100.0

املصدر:بيانات االستبيان فبراير2018م.

املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.

يتضح من الجدول أدناه ( )6أن %27,7من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن%45.5أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %73.2يعتبرن أن  :من
معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة تمسك املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة) وهي النسبة األعلى ونسبة محايد  %15.8وال أوافق %6.9وال أوافق
بشدة  %4عليه أن أكبر عدد  74مفردة ونسبة  %73.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن  :من معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة تمسك
املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة)الشكل ( )5/2/2أدناه يبين ذلك .
جدول( :)6من معوقات تطبيق االدارة الرشيقة تمسك املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة )
من معوقات تطبيق االدارة الرشيقة تمسك املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة ) .
أوافق
أوافق بشدة
ال أوافق
ال أوافق بشدة
محايد
املجموع

العدد
28
46
7
4
16
101

النسبة
%27.7
%45.5
%6.9
%4.0
%15.8
%100.0

املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.
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املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م

املبحث الثالث  :عالج معوقات وتحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
املطلب األول :عالج معوقات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
يكون ذلك باتباع مبادئ اإلدارة الرشيقة التالية ( :جميل زهير كتبي  05 ،فبراير ) 2015
 خلق تدفق مستمر في عمليات املؤسسة من أجل مواجهة املشاكل.
 استعمال التكنولوجيا املجربة في عملية اإلنتاج لتفادي الوقوع في األخطاء وهدر الوقت واملوارد.
كما ينبغي على جامعة امللك خالد تطوير ممارساتها وأساليبها في مجال اإلدارة الرشيقة في ضوء التوجهات التالية:
 إعادة هندسة إدارات شئون املوظفين وتطويرها جذريا من حيث الوضع التنظيمي والتوجهات واألساليب بحيث تعكس مجمل األفكار الحديثة
لإلدارة الرشيقة.
 تكثيف االتصال مع الخبرات العاملية في مجال اإلدارة الرشيقة وتبادل املعلومات واملعارف.
 على كل أفراد املؤسسة بصفة عامة واإلدارة العليا بصفة خاصة أال تستعجل ظهور النتائج ألن ذلك يعتبر من أكبر معوقات تطبيق فلسفة اإلدارة
الرشيقة.
املطلب الثاني  :عالج تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
إليجاد الحلول املناسبة لتحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد البد من مراعاة اآلتي :
(عبد الرحمن و آخرون .) 2016 ،
 تفعيل نظام املعلومات داخل املؤسسة لضمان تدفق املعلومة بشكل انسيابي.
 تشجيع روح املبادرة و العمل الجماعي بين العمال.
 تكريس مبدأ املغامرة في التسيير وعدم االكتفاء باألساليب التقليدية املعتمدة.
 إنشاء لجنة متخصصة لتطبيق مبادئ االدارة الرشيقة من مهامها  :تهيئة املؤسسة لتطبيق هذه الفلسفة واإلشراف على عملية تدريب العمال
واملدراء على آليات إزالة الهدر في العملية اإلنتاجية.
 تؤكد كل طرق اإلدارة الرشيقة على منح الفريق صالحيات كاملة في تنظيم وتوجيه أنفسهم لتحقيق العمل املطلوب ،مع توزيع أدوار واضحة
وتعاون وثيق مع العميل.

الصاتمة:
نتناول في خاتمة هذا البحث  ،خالصة البحث والتي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
أهم نتائج البحث :اطلعت الباحثة على عدة مصادر للمعلومات تتضمن موضوع البحث منها بعض الكتب والتقارير و املجالت والدوريات والشبكة
الدولية للمعلومات ( اإلنترنيت) و تصميم استبانة وتوزيعها ثم تحليلها وذلك إلثبات صحة أو عدم صحة فرضيات الدراسة وعليه تأتي نتائج البحث كما
يلي :
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 نسبة  %69,3من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أنه يتم تطبيق اإلدارة الرشيقة في جامعة امللك خالد .
 نسبة  %75.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن  :أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد
البشرية.
 نسبة  %79,2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أنه من متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة في جامعة امللك خالد دعم اإلدارة العليا.
 نسبة  %82.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلي زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد.
 نسبة  %73.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن  :من معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة تمسك املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة).
التوصيات :
 تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد ألنها تدعم نجاح املنظمة.
 العمل علي عالج و تذليل املعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة الرشيقة .
 تضمين اإلدارة الرشيقة في مناهج العلوم اإلدارية ليتم تدريسها للطالب والطالبات .
 تشجيع إقامة الندوات وورش العمل واملؤتمرات لتعريف القائمين علي أمر جامعة امللك خالد بمزايا اإلدارة الرشيقة مع االستعانة بتجارب الدول
التي سبقت في تطبيقها .

املراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

باداود ،إ 10( ،فبراير )2018 ،صحيفة املدينة.
جميل ،ك  05 (،فبراير  ) 2015العمليات الرشيقة
الحسناوي ،ج )2014 ( ،أثر نظام االنتاج الرشيق في اداء العمليات دراسة استطالعية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية معمل سمنت
الكوفة ،مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية مجلد  16العدد  4عام .2014ص .71
عبد الرحمن ،و ،و جابة ،أ  )2016( ،دور املؤسسات اإلنتاجية في تطبيق أسلوب "اإلدارة الرشيقة دراسة ميدانية على املؤسسات الصيدالنية
الجزائرية  ،مجلة العلوم االقتصادية مجلد 17العدد.2ص .142
عبودي ،ز )2006( ،ادارة التغيير والتطوير ،األردن  :دار كنوز املعرفة .ص 26 -24
املوقع الرسمي لجامعة امللك خالد( ) http://www.kku.edu.sa
مسلم ،ع و أبو سليم ،ش )2017( ،اإلدارة الرشيقة ودورها في تحقيق اإلبداع لدى العاملين في شركة جوال بمحافظة غزة ،دراسة حالة ،كلية
فلسطين التقنية .ص.1
الهشلمون ،ي )2017(،أثر تطبيق مرتكزات التصنيع الرشيق في استراتيجيات امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية  ،رسالة
ماجستير ،كلية األعمال جامعة الشرق األوسط .ص ع.
!  Emmanuelle.Delbaldo,2009 p177.P-Lean 32 heures, c'est possible

45

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

رقية كرتات

متطلبات ومعوقات تطبيق االدارة الرشيقة جبامعة امللك خالد

Global Journal of Economics and Business
Vol. 6, No. 1, 2019, pp. 37- 46
e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285

Refaad for Studies and Research
www.refaad.com

Requirements and Obstacles to the Application of Lean Management at King
Khalid University2
Rogaia Mohammed Mohammed Ahmed Kratat
Assistant Professor at the Community College for Girls Khamis Mushait King Khalid University-KSA
kratat@kku.edu.sa

Abstract:

 The lean management system is based on the philosophy of resource economy as
 a main focus of production processes but without compromising the quality level required.
 Lean management aims to achieve zero loss in all areas such as faults, delays, defective product and inventory
in all stages of supply, personnel accidents, equipment accidents and personnel effort.
 The most important constraints of the lean management are excessive production, waiting time and unnecessary
errors.
 The most important requirements for the application of lean management are the division of final outputs into
smaller units
 And work on integrating the outputs of the task forces
 To address the constraints of the lean management, it is necessary to intensify communication with international
expertise in the field of management and the exchange of information and knowledge.
Research Objectives: The study aims to
 Determining the requirements of the application of the lean administration at King Khalid University.
 Finding the appropriate solutions and effective treatment of the obstacles to the application of the agile
administration at King Khalid University.
Keywords: Lean Management, Obstacles of Lean Management, Requirements for the application of Lean
Management.

References:
[1] ʿbd Ạlrḥmn. W & Jạbh. Ạ̉ , Dwr Ạlmw̉ssạt Ạlạ̹ntạjyh Fy Tṭbyq Ạ̉slwb "Ạlạ̹dạrh Ạlrsẖyqh Drạsh Mydạnyh ʿla
Ạlmw̉ssạt Ạlṣydlạnyh Ạljzạỷryh , Mjlẗ Ạlʿlwm Ạlạqtṣạdyh, 17(2)(2016),p. 142.
[2] ʿbwdy. Z, Ạdạrẗ Ạltgẖyyr Wạltṭwyr ,Ạlạ̉rdn: Dạr Knwz Ạlmʿrfẗ, (2006), p. 24- 26
[3] Ạlhsẖlmwn. Y, Ạ̉tẖr Tṭbyq Mrtkzạt Ạltṣnyʿ Ạlrsẖyq Fy Ạstrạtyjyạt Ạlmyzh Ạltnạfsyh Fy Sẖrkạt Ṣnạʿẗ
Ạlạ̉dwyh Ạlạ̉rdnyh , Rsạlẗ Mạjstyr ,Klyẗ Ạlạ̉ʿ mạl Jạmʿẗ Ạlsẖrq Ạlạ̉wsṭ, (2017) Ṣ ʿ.
[4] Ạlḥsnạwy.J, Ạ̉tẖr Nẓạm Ạlạntạj Ạlrsẖyq Fy Ạdạʾ Ạlʿmlyạt Drạsh Ạstṭlạʿyh Fy Ạlsẖrkh Ạlʿạmh Llsmnt
Ạljnwbyh Mʿml Smnt Ạlkwfẗ, Mjlẗ Ạlqạdsyh Llʿlwm Ạlạdạryh Wạlạqtṣạdyh, 16(4)(2014),p. 71.
[5] Ạlmwqʿ Ạlrsmy Ljạmʿẗ Ạlmlk Kẖạld (http://www.kku.edu.sa )
[6] Bạdạwd. Ạ̹, Ṣḥyfh Ạlmdynh, (10 Fbrạyr, 2018)
[7] Jmyl .K , Ạlʿmlyạt Ạlrsẖyqh, ( 05 Fbrạyr 2015)
[8] Mslm.ʿ & Ạ̉bw Slym. Sẖ, Ạlạ̹dạrh Ạlrsẖyqh Wdwrhạ Fy Tḥqyq Ạlạ̹bdạʿ Lda Ạlʿạmlyn Fy Sẖrkẗ Jwạl
Bmḥạfẓẗ Gẖzh, Drạsẗ Ḥạlẗ, Klyẗ Flsṭyn Ạltqnyh , (2017), p.1
2

The researcher would like to thank King Khalid University for its administrative and technical support for this research

46

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

