
 المستخلص

 

بغرااك :  –يوسف كبرو. التصنيع المتسارع : المتطلباث والمرتكزاث. ) أطررو  ككترورا . . 

 .   7002الجامعت المستنصريت : كليت االكارة واالقتصاك : قسم أكارة االعمال، 

االساسية حول االخفاق الحاصل في االستجابة السريعة لمنظماتنا  مشكمة الدراسةتتمحور       
ية اتجاه المتغيرات السريعة الحاصمة في البيئة الديناميكية التي تحيط بيذه المنظمات خاصة وان العراق

التعايش مع تمك المتطمبات يحتاج من المنظمة ان تييء وضعيا بالشكل الذي يجعميا تمبي متطمبات 
 السوق ورغبات الزبائن بصورة أسرع من منافسييا .

د من التساؤالت التي ركزت عمى المتطمبات االساسية التي وقد لخصت مشكمة الدراسة باثارة عد
سترتكز عمييا منظمة التصنيع المتسارع ، تمك المتطمبات التي البد من تحديدىا لكي تتمكن المنظمة 
العراقية التي تطبق االساليب التقميدية في االدارة من التحول الى منظمة التصنيع المتسارع القادرة عمى 

 ف مع المتطمبات السريعة لمزبون وتحقيقيا بااليصائية التي يرتكز عمييا ىذا االسموب .التأقمم والتكي
الى تقديم أحدث ما طرحتو االدبيات والبحوث التطبيقية في مجال التصنيع المتسارع  هدفت الدراسة

د ألنو من أحدث االساليب المطبقة حاليًا في عالم الصناعة مع عرض المرتكزات االساسية التي تع
بمثابة البنى التحتية لتطبيق ىذا االسموب ، واعتمادًا عمى ذلك يمكن رصد الفجوة الحاصمة في الرؤية 

 االستراتيجية التي تبنى عمييا قرارات االدارة العميا في المنظمات العراقية .
 :  عينـة الدراسةاما 

العينة عمل االحذية الرجالية اما م –في الشركة العامة لمصناعات الجمدية  العينة المكانيةفقد اختيرت  
فقد شممت جميع المستويات االدارية في موقع الدراسة ابتداًء من االدارة العميا لمشركة مرورًا  البشرية

 باالدارات الوسطى والتنفيذية .
الذي تطمب من الباحثة معايشة كافة   ( Case Study ): قائمًا عمى اسموب  منهج الدراسةوقد كان 
لتي تمر بيا المراحل االنتاجية والمشاكل الذي تواجييا ، وقد كان المنيج المستخدم منيجًا االمور ا

االداري  تحميميًا وصفيًا وانتقل فيما بعد الى الوسيمة التي ستتبعيا الشركة في عممية تحوليا مـن االسموب
 Agile )التقميدي الكالسيكي الذي تنفذه حاليًا الى اآللية التي ستعتمـد عند تحوليا الى الـ 

Manufacturing ) . 
 : المصطمحات االساسية في الدراسة 
   التصـــــنيع المتســـــارع ، االنتـــــاج المختصـــــر ، التحالفـــــات االســـــتراتيجية ، اليندســـــة المتزامنـــــة ،   انظمـــــة       

 المرنة ، االدارة المبدعة ، اليياكل المرنة .التصنيع 
 : خرجت الباحثة بعدد من االستنتاجات تمخصت بالفقرات اآلتية : أبرز استنتاجات الدراسة

 ب



 Flexible )منظمـة مرنــة  –لكـي تتحقـق منظمــة التصنيــع المتسـارع البــد ان تكــون ىــذه المنظمـة  -

organization ) غيرىا من المنظمات بكونيا : ، اذ تتميز ىذه المنظمة عن 

تــدار بواســطة مــدراء متميــزين لــدييم مــؤىالت عاليــة فــي التعامــل مــع حالــة الالتأكــد والغمــوض الــذي  -
 يعتري البيئة التي تحيط تمك المنظمة .

 القدرة عمى التعمم الذي يمكنيا من أن تصبح منظمة مستجيبة ، وكفوءة ، وقادرة عمى المحاكاة .  -
العــاممين فــي تحــول المنظمــة التقميديــة الــى منظمــة موجيــة باســموب التصــنيع المتســارع ،  يــؤثر تثقيــف -

 الن العاممين المثقفين يتكون لدييم فيم اوسع لما يحدث عمى مدار العالم من متغيرات .

في الوسائل والتقنيات التي  ( Rethinking )تحتاج منظمة التصنيع المتسارع الى ) اعادة التفكير ( -
 دميا وعميو فأنيا ستحتاج الى اجراء التغييرات في الفقرات اآلتية :تستخ

 تغيير الييكل التنظيمي لمشركة وتحويمو الى ىيكل مسطح . -
 بناء وتشكيل الفرق المتداخمة وظيفيًا المعتمدة عمى العاممين ذوي الميارات العالية .-

 ربط نظام دفع االجور بميارات العاممين وخبراتيم . -

ل الشـركة العامـة لمصـناعات الجمديــة ممكـن الحصـول لكونـو يــدار بواسـطة قـادة يتمتعـون بالرؤيــة تحـو  -
 االستراتيجية .

السبب الرئيسي في اخفاق الشركة العامة لمصناعات الجمدية من االستجابة اتجاه المتغيرات الحاصمة  -
 في السوق ورغبات الزبائن ىو افتقارىا الى المرونة .

الشــــركة معتمــــدًا عمــــى االســــموب اليرمــــي الكالســــيكي الــــذي يعيــــق االتصــــاالت داخــــل مــــا زال ىيكــــل  -
 المستويات االدارية .

 يجب ان تعتمد الشركة عمى الزبائن في تصميم المنتج وتصميم العممية . -

 تحويل المعمل من العمل باسموب تقميدي الى العمل المحوسب الموجو بواسطة البرمجيات الحديثة .  -
 
 

 


