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 وتوجيات , ىذا المصطمح من أىدافه أمكانية تطبيق التفكير الرشيق بكل ما يحمل إلى البحث       ييدف

والوحيدة في العراق ,  وىي شركة صناعية, ومنيا شركة أور العامة,في المؤسسات  وأسس ومفاىيم,ومبادئ
والتي تم تطبيق منيج التفكير الرشيق , األلمنيوم وصناعة , الكيربائيةواألسالك ,صة بصناعة القابمواتتالمخ
 ,إدارية وتمارس مناىج , المؤسسات ومنيا الشركة عينة البحث تنتيجإن لقد طرحت مشكمة البحث في .فييا

 ومنيا موضوع بحثنا وسعيًا وراء تحقيق , الحديثةواألفكار عمى المناىج ااعتماده تقميدية دون تقنية و,ومالية
مفاىيم وأسس ومبادئ وأدوات التفكير الرشيق التي تحقق تمك األىداف ويستند   فانو يستعرض البحثأىداف

البحث إلى فرضية أساسية مفادىا ىنالك إمكانية لتطبيق األساليب واألدوات ليذا المفيوم التي من شانيا ترشيد 
زالة الضياعات أو الفاقد وتكوين رؤية واضحة لمعمميات من خالل مجرى  التكاليف وتحسين أداء العمميات وا 

 إلىفقد تم تقسيم البحث وعميو , القيمة ونشر ثقافة رشيقة بالمستوى التي تحقق رغبات وحاجات الزبون ورضاه
ووفق ما تم تناولو في جانبيو النظري ,  تم من خالليا التوصل إلى مجموعة استنتاجات وتوصيات فصولأربعة

 : ومن أىم وابرز االستنتاجات ىي, والتطبيقي
 القيمة إن إلى أشار إذىي القيمة و ؛ البحثإلييا أشار والتي ,مبادئوىمة لمتفكير الرشيق ىي ممن الجوانب ال- 1

 , والزبون وان تكون القيمة مساويًا لما يدفعو الزبون,القيمة لكاًل من الشركة, الحاسمةو األساسيةىي نقطة البداية 
 إلىمجرى القيمة الذي يشير إضافة إلى مبدأ ,  تطمعاتو المستقبمية وتؤمن وتشبع حاجات ورغباتو ,وتحقق رضاه

 قلشركة وال تحقموارد ا ضياع  تؤدي إلى كونياإزالتياتضيف قيمة ومحاولة   التي تضيف والتي الاألنشطة
 من طمبة وانسيابية بناء عمى سسير بسالت كي اإلنتاجية مبدأ التدفق في العممية إلى إضافة لمزبون منفعة

تتوقف المؤسسة عند حد   ىو السعي لمكمال وىو حالة مثالية كي الاألخيروالمبدأ , يحتاجوالزبون لممنتج الذي 
.   مما يسبب حالة ركود غير مرئية فيياءمعين من التطوير والنمو واالكتفا

 أور  التفكير الرشيق وأظير نتائجيا االيجابية والتي يمكن تطبيقيا في شركةأدوات تطبيق العديد من إن- 2
 وأساليب التفكير ومبادئ أدوات المناسبة لتحقيق واألرضية واإلمكانية ليا القابمية  الشركة خاصة وان,العامة

الميداني   مؤىمة بسبب الخبرة والممارسة المتراكمة في العملكفوءه بشرية ومواردالرشيق كون لدييا كفاءات 
  . الحديثة ذات التكنولوجيا المتطورةت المكائن والمعداإلى تفتقر أنيا  إالوكذلك المساحات والمباني

 تأىيميا كون ىذه المصانع تحقق وتحمل أومتوقفة عن العمل يجب التخمص منيا  مصانعلدى الشركة - 3
دامتياىا ئن وصيانة مكااألجورالشركة الكثير من التكاليف منيا  .   واندثارات وغيرىا من التكاليفوا 
 :إما عن التوصيات فكان أىميا

 .البحث إلييا والتي أشار ة التفكير الرشيق الخمسمبادئضرورة تبني - 1
 المحمية وضرورة األسواقكونو الموجو والمروج لمنتجات الشركة في , ضرورة االىتمام بنشاط قسم التسويق- 2

ينبغي االىتمام بنشاط قسم  كما  الشركةاتتعزيز العالقات ومفاتحة الجيات من الوزارات والشركات الطالبة لمنتج
 . الشركةوأداءكونو الجية التي تضع الخطط المستقبمية لنشاط  التخطيط
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 كفيمة وعمل دراسات إجراءات باتخاذ المصانع المتوقفة عن العمل وذلك ةضرورة العمل عمى معالجة حال- 3
 . تيا الشركة من تكاليف وأعباء أضافية تزيد من نفقاتتحممو التخمص منيا وذلك لما أو تأىيميابخصوص 

دخال واألجيزة والمعدات واآلالت المكائن  أو إعادة ىندسةضرورة العمل عمى تحديث- 4  تكنولوجيا متقدمة وا 
 . عمى مصانع الشركة

 


