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  املستخلص

 اإلنتاج الرشیقت مدخًال لتأمین متطلبا اإلبتكار أنواعسعت الدراسة الحالیة إلى تحدید 

الصناعیة التي تعمل في مجال صناعة اإلسمنت، إذ تبنت الدراسة في إطارها  معاملفي إحدى ال

بوصفها متغیرًا مستقًال، فضًال عن تناولها لموضوع متطلبات  اإلبتكار أنواعالمفاهیمي موضوع 

ومن هذا المنطلق فإن مشكلة الدراسة حّددت بعّدة تساؤالت تتعلق  متغیرًا معتمدًا، اإلنتاج الرشیق

  وكاآلتي: اإلنتاج الرشیقمدخًال لتأمین متطلبات  اإلبتكار أنواعبإمكانّیة إعتماد 

في  اإلبتكار أنواع عن ماهیة اً واضح اً تصور في المیدان المبحوث  ینالمبحوثمتلك یهل  .1

 ؟اإلنتاج الرشیقمیدان العمل وبما یؤمن قدرتها في تحقیق متطلبات 

قدرة على تأمین المفاضلة ال وهل له ،اإلبتكار أنواعبالمبحوث  لمیداناما مدى إهتمام  .2

 ؟اإلنتاج الرشیقمتطلبات قق وبما یح اإلبتكار أنواعبین 

على متطلبات   المبحوث  لمیداناالسائدة في  اإلبتكار أنواعما طبیعة األثر الذي ترسمه  .3

  ؟اإلنتاج الرشیق

التحلیلي الوصفي ج التساؤالت من خالل تبني المنهاإلجابة على هذه  الباحثة حاولت وقد  

مكونة من التي وزعت على عینة قصدیة و  والمعلوماتجمع البیانات كأداة ل اإلستبانةمع إعتماد 

   . ) مبحوث من القیادات اإلداریة العلیا والوسطى في المیدان المبحوث83(

یعكس طبیعة عالقات اإلرتباط  فرضیاً  اً وبهدف تحلیل نتائج الجانب المیداني تم وضع مخطط  

والفرعیة التي تم إختبارها ، صیغت مجموعة من الفرضیات الرئیسةوالتأثیر بین هذه المتغیرات و 

  إستخدام عدد من األسالیب اإلحصائیة.ب )سمنت بادوش معمل(في 

  

  :ومنها ستنتاجاتاإلموعة من توصلت الدراسة إلى مجوأخیرًا 

ال بد أن یكون لدى اإلدارة العلیا  اإلنتاج الرشیقومتطلبات  اإلبتكارلتفعیل دور  .1

وتحسین األداء والقدرة على  اإلبتكاررغبة لتشجیع المبحوث  لمیدانلومتخذي القرار 

كونه یمثل نقطة اإلنطالق التي یتم من خاللها القضاء على  اإلنتاج الرشیقتحقیق 

 الهدر والتقلیل منه وٕاستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلیة.

 المبحوث لمیدانالدى  اإلنتاج الرشیقومتطلبات  اإلبتكار أنواعوصف نتائج تحلیل   .2

في إجابات المبحوثین عینة الدراسة، وأن هناك عالقة إرتباط وتأثیر (ذات داللة  إیجابیة

 .اإلنتاج الرشیقومتطلبات  اإلبتكار أنواعمعنویة) بین كل نوع من 
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  المنسجمة مع هذه اإلستنتاجات أهمها: التوصیات الى تقدیم مجموعة من الدراسةوخلصت 

 بكافــة أنــواع اإلبتكــار ًا متزایــداً هتمامــإالمیــدان المبحــوث ضــمن إســتراتیجیته اإلداریــة إیــالء  .1

وٕاعــــــادة النظــــــر فــــــي ، یثــــــةوٕاســــــتخدام التقنیــــــات الحد وتــــــوفیر متطلبــــــات اإلنتــــــاج الرشــــــیق

  التسویقي.   اإلبتكارو   Kaizenالتحسین المستمر تجاه  إستراتیجیته

 اإلبتكارإلجراء األبحاث وتشجیع ثقافة المبحوث  لمیدانافي  بتكارضرورة إنشاء إدارة لإل .2

  .هوالمحافظة على مكانت إلستمراره اإلنتاج الرشیقو 

الصیانة المنتجة ،  اإلنتاج الرشیق العملیة ، إبتكارالمنتج ،  إبتكار، اإلبتكار: یةحفتتاالكلمات اإل

  . Kaizenالتحسین المستمر ،TPMالشاملة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


