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الملخص
هدفت الد ارس ة ة ة ةةس ألر اإلنت ج ا اشيقنب الاد ة ة ة ةةإلف ا ونت لاشيقنب فت البات الخلدت القا إل
الص ةةإلنيس البان)إلسل

الدا ت

ر ي نل الخي ةةنرغي الص ةةاإلاة الص ةةةن إلس ادرتيإلس ا ونتهن لالةخب ف،إلت الق نلإل

القإلخس الخضةةنفسلم خن هدفت الد ارسةةس ألر بفةةإلف ال،اوى فت
فت البات الخلدت القا إل

ةةقب

بلإلد

إلف اشيقنب الادةةإلف ا ونت لااليقنب

الدا ت الصإلنيس البان)إلسل والقت وز ل خقاإلاات الديخبغاافإلس اليفصإلس لالخ قب

القو إلخت القفصة ة ةةب الف اة الوخ إلسلم واد بن

قخي الد ارسة ة ةةس

جخإلي الخية ة ةةنرغي الصة ة ةةاإلاة الصة ة ةةةن إلس

ادرتيإلس و دتهن ( )450ي ة ةةاو نًم ج ن إلةس الد ارس ة ةةس في ة ةةخ ت الخي ة ةةنرغي الص ة ةةاإلاة الص ة ةةةن إلس القت وخل فت
الونصة ةةخس خنن واد ضة ةةر

ر اسة ةةإل ة ة ن ( )3سة ةةةبات فا ا وُ ف ةنصة ةةا اشيقنب الادة ةةإلف

دتهن ( )93ياو نً ج ن و دة الخونيةس فق بيت

إل

الخديا الونم و ديا الوخ إلنت فت ل ياوعم

ولانينت جخي ال إلنينت الالز س لقلقإلف جهداف الد ارسة ةةس خ اسة ةةقفدام االسة ةةق نيس وبود ل إلل ال إلنينت

الل

االسقونيس اين ج اللز س اال صن)إلس ل و بم اشجقخن إلس ( )SPSSخ القبصل ألر الةقن)ج اآل إلس:
1م وجبت ج ا ذي تاللس ا صن)إلس ل ل
الصاإلاة الصةن إلس ادرتيإلسم

لالقا إل

الدا ت الصإلنيس البان)إلسل

ر ي نل الخينرغي

2م وجبت ج ا ذ ذي وتاللس ا صن)إلس ل ل
البان)إلسل

لاشيقنب فت البات الخلدت القا إل

الدا ت الصإلنيس

ر يخب الخينرغي الصاإلاة الصةن إلس ادرتيإلسم

3م وجبت ج ا ذي تاللس ا صن)إلس ل ل

لالقا إل

الدا ت الصإلنيس البان)إلسل

ر ف،إلت الق نلإل

فت

الخينرغي الصاإلاة الصةن إلس ادرتيإلسم
4م وجبت ج ا ذي تاللس ا صن)إلس ل قا إل

الدا ت

ر بلإلد القإلخس الخضنفس فت الخينرغي الصاإلاة

الصةن إلس ادرتيإلسم
5م ال يبجد فاوانت ذات تاللس ا صن)إلس فت

قب

إلف اشيقنب الادإلف ا ونت لاشيقنب فت البات

الخلدت القا إل الدا ت الصإلنيس البان)إلسل وز ل خقاإلاات الديخااافإلس اليفصإلس لالخ قب القو إلخت
القفصب الف اة الوخ إلسلم
وفت فبء الةقن)ج خ قديخ دت
الادإلف

خإلي ج ونت و بفإلا نفس

القبصإلنت ة ن زغنتة اهقخنم الخينرغي الصاإلاة الصةن إلس ق إلف اشيقنب
ق ز نت

أللنا ن نلدورات القدرغ إلس الخقفصصسم

إلقه ال سإلخن الخبارت ال ياغس الخؤه س و بغاهن

الل
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Abstract
This study aimed at measuring the impact of lean production (Just in time
(JIT), layout and preventive maintenance) on the success of Jordanian small
manufacturing projects in terms of (growth, cost reduction and value added
generation).
The study population consisted of all Jordanian small manufacturing projects, totally
(450). While, the study sample consisted of small projects, operating in Amman
since (3) years or more, and implementing lean production elements. CEO and
operations managers were the sampling unit of each project.
For collecting the required data, a questionnaire was used, and after analyzing data
by (SPSS) program, the main results of the study were as follows:
1. There is a statistically significant impact of (layout, preventive maintenance)
on the success of Jordanian small manufacturing projects.
2. There is a statistically significant impact of (JIT, layout, and preventive
maintenance) on the growth of Jordanian small manufacturing projects.
3. There is a statistically significant impact of (layout, preventive maintenance)
on cost reduction of Jordanian small manufacturing projects.

4. There is a statistically significant impact of (layout) on value added generation
of Jordanian small manufacturing projects.
5. There is no statistically significant differences in the implementation of lean
production elements (JIT, layout, preventive maintenance) attributed to
demographic variables (educational level, speciality, experience).
Based on the previous results the following recommendations were introduced to
Jordanian small business project’s management to give more attention to implement
Lean production in the projects, taking into considerations all the lean production
dimensions.
For an effective implementation of the lean production, top management support is
critical in terms of financial, physical and qualified human resources. As well as
developing human resources through providing them with continuous training
courses.

