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Дослідження впливу програм бережливого виробництва на малих і середніх
підприємствах Йорданії на показники ефективності їх діяльності
Підвищення споживчої цінності та мінімізація відходів лежать в основі створення малих і середніх
підприємств у промисловому секторі Йорданії для виживання на новому світовому ринку. Малі та
середні підприємства використовують філософію бережливого виробництва для покращення
показників ефективності діяльності та підвищення конкурентоспроможності в плані якості, послуг та
витрат, що сприятиме сталому економічному розвитку. Метою дослідження є аналіз впливу програм
бережливого виробництва на показники ефективності діяльності малих і середніх підприємств у
промисловому секторі Йорданії. Дані було отримано від 278 малих та середніх підприємств за
допомогою структурованих анкет. Теоретичні взаємозв’язки було проаналізовано з використанням
моделювання структурними рівняннями. Результати дослідження свідчать про позитивний зв’язок між
програмами загального управління якістю та управління людськими ресурсами та ефективністю
діяльності малих і середніх підприємств у промисловому секторі. Вони можуть бути стимулом для
спеціалістів та підприємців при впровадженні програм бережливого виробництва, які мають
позитивний вплив на ефективність діяльності малих і середніх підприємств. Більше того, результати
дослідження можуть бути використані як внутрішній чек-ліст до та під час впровадження бережливого
виробництва.
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Исследование влияния программ бережливого производства на малых и средних
предприятиях Иордании на показатели эффективности их деятельности
Повышение потребительской ценности и минимизация отходов лежат в основе создания малых и
средних предприятий в промышленном секторе Иордании для выживания на новом мировом рынке.
Малые и средние предприятия используют философию бережливого производства для улучшения
показателей эффективности деятельности и повышения конкурентоспособности в плане качества,
услуг и расходов, что будет способствовать устойчивому экономическому развитию. Целью
исследования является анализ влияния программ бережливого производства на показатели
эффективности деятельности малых и средних предприятий в промышленном секторе Иордании.
Данные были получены от 278 малых и средних предприятий с помощью структурированных анкет.
Теоретические взаимосвязи были проанализированы с использованием моделирования структурными
уравнениями. Результаты исследования свидетельствуют о положительной связи между программами
общего управления качеством и управления человеческими ресурсами и эффективностью
деятельности малых и средних предприятий в промышленном секторе. Они могут быть стимулом для
специалистов и предпринимателей при внедрении программ бережливого производства, имеющих
положительное влияние на эффективность деятельности малых и средних предприятий. Более того,
результаты исследования могут быть использованы как внутренний чек-лист до и во время внедрения
бережливого производства.
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