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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή
κνπ θ. Σζηξψλε Λνπθά γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο απηνχο πνπ δηέζεζαλ ρξφλν γηα ηε κειέηε
θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θπξίσο ηνλ θ.Γεκήηξε Ληαλφ, ππεχζπλν
παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ΥΑΛΤΦ θαη ηε δεζπνηλίδα Σζαθλνπνχινπ Μαξία,
ππάιιειν ηεο ΔΛΑΙ-UNILEVER.
Tέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ: Ραρήι, Μαξηάλλα, Γηάλλα,
Κσλζηαληίλα, Οπαιίλη, Υξήζην, Θάλν, Γηψξγν, Γηάλλε, Γεκήηξε, ηέιην γηα ηηο
ππέξνρεο ζηηγκέο πνπ πεξάζακε καδί φια απηά ηα ρξφληα. Πάλσ απ‟φια φκσο, ζέισ
λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγελεία κνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ
ελζάξξπλζε πνπ κνπ δίλνπλ φια απηά ηα ρξφληα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΑΓΩΓΗ
ε θάζε νξγαληζκφ ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Η
ηθαλνπνίεζε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θεξδνθνξία. Η επηηπρία θάζε επηρείξεζεο
εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δηαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε δπλαηή πνηφηεηα ζην
ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο.
ήκεξα, ην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη
επηρεηξήζεηο δελ αθήλεη ρψξν γηα ιάζε. ε απηφ ην πιαίζην θξίλεηαη επηηαθηηθή ε
αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ βειηηψλνπλ ηε γξακκή
παξαγσγήο, επηηπγράλνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα πξντφληνο ή/θαη ππεξεζηψλ ζην
ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ελψ παξάιιεια απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη θαη ην Ληηφ Έμη ίγκα (Lean Έμη ίγκα).
Σν ιηηφ έμη ζίγκα απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ηνπ Έμη ίγκα θαη ηεο ιηηήο παξαγσγήο.
Σε δεθαεηία ηνπ 1980 – θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε δηεηία 1985 – 1986 – ε ακεξηθάληθε
εηαηξία Motorola δεκηνχξγεζε κία δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηελ νλφκαζε Έμη ίγκα. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο κεζνδνινγίαο ε
Motorola αχμεζε ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ (Ramamoorthy, 2003). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Ιάπσλεο – κε θνξπθαία
εηαηξία ηελ Toyota – ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιηηή παξαγσγή γηα ηελ παξαγσγή ελφο
πςειήο πνηφηεηαο πξντφληνο ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν, θάηη ην νπνίν
ηθαλνπνηνχζε θαη ηνπο πειάηεο ηνπο (Ramamoorthy, 2003). Χζηφζν, ε εθαξκνγή
κίαο απφ ηηο δχν απηέο κεζφδνπο δελ είρε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε φινπο ηνπο
ηνκείο. Έηζη, πξνέθπςε ν ζπλδπαζκφο ηνπ Έμη ίγκα θαη ηεο ιηηήο παξαγσγήο, θαη ε
γέλεζε ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα.
Οπζηαζηηθά ην Ληηφ έμη ζίγκα (Lean 6ζ) αλαγλσξίδεη θαη απνκαθξχλεη ηηο φπνηεο
αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο εκθαλίδνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φπσο γηα
παξάδεηγκα ρξφλνο αλακνλήο κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θφζηνο πνπ δελ παξάγεη
πξνζηηζέκελε αμία, θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ ππεξβνιηθή
παξαγσγή (Taghizadegan, 2006). χκθσλα κε ηνλ George (2002, φπσο παξαηίζεηαη
8

απφ ηνπο Σζηξψλε & Φπρνγηφ, 2009, ζει. 2), ν ζθνπφο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα είλαη
δηπιφο: «πξψηνλ, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο απφ ην φξακα
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο εθηέιεζεο θαηάιιεισλ έξγσλ θαη, δεχηεξνλ, ε
δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο δηεπξχλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο
επηινγέο κίαο νξγάλσζεο».
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα ζην πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη νη θάησζη:
1. Αλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε ζεηηθή ηάζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Ληηφ έμη
ζίγκα σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
2. ε πνην βαζκφ ε εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη
ζηε βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία θαιείηαη ε παξνχζα έξεπλα λα απαληήζεη είλαη
ηα θάησζη:
1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ
ηάζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Ληηφ έμη ζίγκα σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο
πνηφηεηαο
2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο
3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Ληηνχ Έμη ίγκα
4. Πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη
ίγκα
Η κεζνδνινγία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο
είλαη ε πνζνηηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Η επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS.

9

Η δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο έρεη σο εμήο:


Σν πξψην θεθάιαην είλαη εηζαγσγηθφ θαη καο δίλεη κηα ηδέα λα θαηαιάβνπκε
ηη είλαη ην Ληηφ έμη ζίγκα, πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε, ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο
θαζψο επίζεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.



ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ Ληηνχ Έμη
ίγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, βιέπνπκε ηη είλαη ην έμη ζίγκα, ηη ε ιηηή παξαγσγή
θαη ηη ην Ληηφ έμη ζίγκα, ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην πνηνηηθφ
πξφγξακκα, ηνπο παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη απνηξέπνπλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ ειέγρνπλ ηε βειηίσζε κεηά
ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, ηηο αξκνδηφηεηεο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ
Ληηνχ Έμη ίγκα θαη ηέινο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ.



Σν ηξίην θεθάιαην αλαιχεη ηελ επηιεγκέλε κεζνδνινγία, ην ζθνπφ ηεο
έξεπλαο θαη ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ελψ ζπλάκα παξνπζηάδεη ην πιαίζην
ηεο αλάιπζεο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη νξηζκέλα δεηήκαηα –
πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο – πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία,
φπσο είλαη ε εζηθή, ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία.



ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία
πξνέθπςαλ απφ δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, φπσο είλαη ε πεξηγξαθηθή
αλάιπζε, ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο, παιηλδξφκεζεο, παξαγνληηθή αλάιπζε θαη
ηέινο structural equation modeling.



Σέινο, ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην, ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
θεθάιαην ηξία, θαζψο επίζεο θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα
έηζη φπσο πξνέθπςε απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ην SEM.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΛΙΤΟΥ ΕΞΙ ΣΙΓΜΑ

2.1 Δηζαγσγή
Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο εξγαζίαο. ε γεληθέο
γξακκέο ζην θεθάιαην απηφ εκπεξηέρεη βηβιηνγξαθία ε νπνία ηεθκεξηψλεη ηνπο
παξάγνληεο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ άξζξνπ ησλ Σζηξψλε & Φπρνγίν (2009). Δπίζεο,
αλαθεξφκαζηε θαη ζηνπο παξάγνληεο – θξηηήξηα – πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Ληηνχ Έμη
ίγκα.
Δηδηθφηεξα, ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο ιηηήο παξαγσγήο θαη ηεο
Έμη ίγκα φπσο θαη ζην ζπλδηαζκφ ησλ δχν, βάζε ησλ νπνίσλ απνξξέεη ην Ληηφ έμη
ζίγκα. Δλ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπλ Ληηνχ Έμη ίγκα . Πην
ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη κία αλάιπζε ησλ αξρψλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην
πνηνηηθφ πξφγξακκα Ληηφ έμη ζίγκα, ηα ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ, νη παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη απνηξέπνπλ κία επηρείξεζε λα πηνζεηήζεη
ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βειηίσζεο
πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα θαη ηέινο νη ξφινη θαη νη
αξκνδηφηεηεο ζηε θηινζνθία θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, ελψ
παξάιιεια αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Ληηνχ Έμη ίγκα.

2.2 Η θηινζνθία ηνπ Ληηνύ Έμη ίγκα
ην θεθάιαην απηφ ζα κηιήζνπκε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα θαη ηε
θηινζνθία ηνπ, ηνλ νξηζκφ ηεο ιηηήο παξαγσγήο θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπ Έμη ίγκα κε
ηε ιηηή παξαγσγή, θαζφηη ην Ληηφ έμη ζίγκα απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ηνπ Έμη ίγκα
θαη ηεο ιηηήο παξαγσγήο.

2.2.1 Οξηζκόο ηνπ Έμη ίγκα (Έμη ίγκα)
Σν Έμη ίγκα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην 1985, φηαλ ν Bill Smith, κεραληθφο ηεο
Motorola, ζέιεζε λα εληάμεη ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο
11

(Total Quality Management – TQM). Χζηφζν, ε κεγάιε επηηπρία ηνπ Έμη ίγκα ήηαλ
ζηελ Ακεξηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εηαηξείεο Allied Steel θαη General Electric
(Basu & Wright, 2003).
To Έμη ίγκα απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα βειηηψζνπλ ηελ
πνηφηεηα. Η θχξηα αηηία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη ζηε ιεηηνπξγία κίαο
επηρείξεζεο είλαη ε παξαιιαγή (variation). Χο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί
ε πνηφηεηα ζα πξέπεη λα κεηξεζεί, λα κεησζεί θαη λα απνηξαπεί ε παξαιιαγή (Goh &
Xie, 2004). ε απηφ ην ζεκείν εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ Έμη ίγκα.
Σν Έμη ίγκα νξίδεηαη ζπρλά σο κία πςειά ηερληθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ
κεραληθνχο θαη ζηαηηζηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα ηειεηνπνηήζνπλ πξντφληα θαη
ππεξεζίεο (Pande et al., 2000). Ο νξηζκφο απηφο είλαη ελ κέξεη ζσζηφο, θαζψο ηφζν
νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη φζν θαη νη κεηξήζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ
Έμη ίγκα. χκθσλα κε έλαλ άιινλ νξηζκφ, απνηειεί κία πξνζπάζεηα „αιιαγήο ηεο
εηαηξηθήο θνπιηνχξαο‟, ψζηε ε εηαηξία λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο,
ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο (Pande et al., 2000).
Γηα ηνλ Ramamoorthy (2003) δελ ππάξρεη έλαο απιφο θαη εληαίνο νξηζκφο: ην Έμη
ίγκα είλαη έλα ζηαηηζηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο απφδνζεο φρη κφλν ησλ
δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ηνπ πξντφληνο, έλαο ζηφρνο πνπ επηηπγράλεη ηελ ηειεηφηεηα
αλαθνξηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εηαηξίαο, έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο
πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα επηηχρεη κία εγεηηθή ζέζε θαη λα βειηηψζεη ηελ
απφδνζή ηεο καθξνρξφληα. Σέινο, νη Jaideep et al. (2004) αλαθέξνπλ φηη ε θηινζνθία
Έμη ίγκα είλαη έλα πξφγξακκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πνηφηεηα, ην νπνίν απνηειεί
έλαλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί λα δέρεηαη δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ
ηελ θαλνληθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ  3 sigma ζε κία δηαδηθαζία, αθφκα θαη αλ ν κέζνο
ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβιεζεί θαηά  1.5 .
Οη Basu & Wright (2003) αλαθέξνπλ φηη ην ζ, ειιεληθφ γξάκκα, ρξεζηκνπνηείηαη ζε
καζεκαηηθά θαη ζηαηηζηηθά κνληέια γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηελ ηππηθή απφθιηζε απφ
ηνλ κέζν. Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ, ην Έμη ίγκα δελ απνηειεί απιά κία
ζηαηηζηηθή κέζνδν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαθχκαλζεο, αιιά κία δηαδηθαζία θαη
12

θνπιηνχξα

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

γηα

ηελ

επίηεπμε

ηεο

νξγαλσζηαθήο

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Basu & Wright, 2003).
Γηα ηνπο Pfeifer et al. (2004), ην επίπεδν sigma απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ
ηθαλφηεηα κηαο δηαδηθαζίαο λα επηηχρεη ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Απφ
ζηαηηζηηθή άπνςε, ε ζηξαηεγηθή ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζην
επίπεδν ηεο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Έμη ίγκα έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν φια
ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο λα απνθηήζνπλ έλα πνιχ πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο.
Απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ – ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
ηειεπηαίσλ – ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί έλα ρξεκαηηθφ φθεινο παξάιιεια κε ηε
δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια θαη εθ
ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλα εξγαιεία, δηαδηθαζίεο θαη δνκέο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
πξαγκαηηθφηεηα απηή ε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηνπο Pfeifer et
al. (2004) απηά ηα εξγαιεία, απηέο νη δνκέο θαη δηαδηθαζίεο βξίζθνληαη ζηελ
θηινζνθία ηνπ Έμη ίγκα.
Χζηφζν, έλαο πην νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ηνπ Έμη ίγκα είλαη ν εμήο: «ην Έμη ίγκα
είλαη έλα θαηαλνεηφ θαη επέιηθην ζχζηεκα γηα ηελ επίηεπμε, δηαηήξεζε θαη
κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εξγαζηψλ. Σν Έμη ίγκα νδεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ
ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, ηελ απζηεξή ρξήζε ζηνηρείσλ,
δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, θαζψο θαη επηκεινχο πξνζνρήο ζηε
δηαρείξηζε, βειηίσζε, θαη αλαδηάξζξσζε ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ» (Pande et al.,
2000, ζει. 11).
Η θηινζνθία ηνπ Έμη ίγκα ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε
ηνλ ζηνραζηηθφ έιεγρν (ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πηζαλφηεηεο), θαη
ηέινο κε ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, απαηηεί εθηφο απφ ηελ
αλάιπζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πξναλαθέξζεθε, θαη κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο,
έγθπξν ρξνλνδηάγξακκα κεηαθνξψλ, κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη δηαζθάιηζε ηεο
ζπλέπεηαο. Με βάζε φια απηά, ην Έμη ίγκα είλαη κία δηαδηθαζία, ε νπνία ζπλερψο
βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη κεγηζηνπνηεί ηελ παξαγσγηθφηεηα
(Taghizadegan, 2006). Σν παξαθάησ ρήκα 2.2.1 παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Έμη ίγκα.
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ρήκα 2.2.1 - Σν ζεσξεηηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Έμη ίγκα

Πεγή: Jaideep, 2004, ζει. 276
Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη, βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ηα ηξία
θχξηα ζεκεία ζηα νπνία εζηηάδεη ην Έμη ίγκα είλαη


ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ – θαηαλαισηψλ,



ε κείσζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη



ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ.

Ο ηειηθφο ζηφρνο ηνπ Έμη ίγκα είλαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο κέζσ
ηεο απνθπγήο φισλ εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κεηψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε
ησλ πειαηψλ.

2.2.2 Οξηζκόο ηεο ιηηήο παξαγσγήο
Η Ληηή Παξαγσγή (Lean Manufacturing) είλαη ην ζχζηεκα θαη ν ηξφπνο παξαγσγήο
πνπ έρεη σο ραξαθηεξηζηηθά ην fast flexible flow (γξήγνξε επέιηθηε ξνή), ζχκθσλα
θαη κε ην βηβιίν «The new Lean Toolbox».
Πηφ ζπγθεθξηκέλα, θάζε ζχζηεκα πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο ε παξαγσγή, εκπφξην,
θαηαζθεπέο, ππεξεζίεο θ.η.ι. πξέπεη λα έρεη γξήγνξε επέιηθηε ξνή.


Γξήγνξε, δηφηη παξαδίλεηο θαη ηθαλνπνηείο ηνλ πειάηε ρσξίο αλακνλή θαη
θφζηνο. Ο Taichi Ohno ηεο Toyota έιεγε: «παξαηεξνχκε ην ζπλνιηθφ ρξφλν
απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη κηα παξαγγειία κέρξη λα ιάβνπκε ηα κεηξεηά θαη
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ηνλ κεηψλνπκε, εμαιείθνληαο ηνλ ρξφλν δηεξγαζηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ
αμία».


Δπέιηθηε, δηφηη ε παξαγσγηθφηεηα πιένλ έρεη λα θάλεη κε ηελ δεκηνπξγία
πνηθίισλ πξντφλησλ θαη φρη καδηθψλ-ηππνπνηεκέλσλ φπσο νη γξακκέο ηνπ
Ford, πνπ ήηαλ γξήγνξεο ξνέο αιιά φρη επέιηθηεο. Η επειημία ζπλεξγάδεηαη
πιήξσο κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ξνήο ελφο ηεκαρίνπ ζηηο γξακκέο παξαγσγήο.



Ρνή, δηφηη θάλνληαο ηα πξντφληα λα θηλνχληαη θαη ηαπηφρξνλα λα
θαηαζθεπάδνληαη έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα φια ην πξνβιήκαηα είηε ηερληθά,
δηνηθεηηθά θ.α. είηε αλζξψπηλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαλννχκε ην
πξφβιεκα θαη ην ιχλνπκε, ψζηε ε αμία λα πξνζηίζεηαη-παξάγεηαη πάλσ ζην
πξντφλ.

Γξήγνξε Δπέιηθηε Ρνή είλαη ην απνηέιεζκα ησλ θαιχηεξσλ βηνκεραληψλ ηνπ
θφζκνπ. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ξνή, θέξλνπκε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο θαη ησλ
πσιήζεσλ κέζα ζηε βηνκεραλία, εμνκαιχλνληαο ηνλ ξπζκφ ησλ πσιήζεσλ κε ηνλ
ξπζκφ ηεο παξαγσγήο.
Οκνίσο θαη ζηα ππφινηπα, εκπφξην, γεσξγία, λαπηηιία, λνζνθνκεία, ζηξαηφο,
ππεξεζίεο θαη ινηπά.
Η ιηηή παξαγσγή εθαξκφζηεθε πξψηα ζηελ Toyota θαη απνξξέεη απφ ηε θηινζνθία
kaizen Toyota Production System (TPS) (πνπ ζεκαίλεη βειηίσζε ζηα ηαπσληθά).
Απηφ ην ζχζηεκα ηνλίδεη ηε θηινζνθία ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Ο πξψηνο ζηφρνο
ηεο είλαη ε κείσζε ηεο ζπαηάιεο. Ο δεπηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία απηή (Quintero & Zwirko, 2008).
Η ιέμε lean ζεκαίλεη «παξαγσγή ρσξίο ζπαηάιε». Η „ζπαηάιε‟ (waste – muda ζηα
ηαπσληθά) κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο: πιηθά, ρξφλν, εμνπιηζκφ. Οη
πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ζπαηαιάλε πεξίπνπ 70% - 90% ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπο
(Quintero & Zwirko, 2008). Η ιηηή παξαγσγή ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε πςειήο
απφδνζεο, ζηελ ηθαλφηεηα λα μεπεξάζεη κία εηαηξία ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζε φινπο
ηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο, ηνπο θχθινπο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ γελεψλ ηεο
εγεζίαο (Russell, 2006, φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Quintero & Zwirko, 2008, ζει. 10).
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Απηή ε δηαδηθαζία ηεο ιηηήο παξαγσγήο, νπζηαζηηθά, βειηηψλεη ζην ρξφλν
παξαγσγήο, κεηψλεη ην θφζηνο θαη κεηψλεη επίζεο θαη ηηο ζπαηάιεο.

2.2.3 Γεκηνπξγία ηνπ Ληηoύ Έμη ίγκα
Παξά ηα φζα ζεηηθά αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην Έμη ίγκα δελ
επηθέξεη απφ κφλν ηνπ κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο θαη σο εθ ηνχηνπ, επηρεηξήζεηο
νη νπνίεο ηπγράλεη λα ην έρνπλ πηνζεηήζεη πνιιέο θνξέο δελ παξνπζηάδνπλ βειηίσζε
ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απφ ηελ άιιε, ε εθαξκνγή ηεο ιηηήο παξαγσγήο ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα κελ επηθέξεη αμηνζεκείσηε βειηίσζε ζε κία
επηρείξεζε (George, 2002).
Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρεη θαη θίλεηξν θαη αλάγθε ζπλδηαζκνχ ηεο ιηηήο
παξαγσγήο θαη ηνπ Έμη ίγκα. Με άιια ιφγηα, ν ζπλδηαζκφο απηψλ ησλ δχν
απαηηείηαη, θαζψο ε ιηηή παξαγσγή δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηαηηζηηθφ έιεγρν κίαο
δηαδηθαζίαο, ελψ ην Έμη ίγκα δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα βειηηψζεη δξακαηηθά ηελ
ηαρχηεηα δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ή λα κεηψζεη ην επελδπκέλν θεθάιαην
(George, 2002), ελψ θαη ηα δχν θαζηζηνχλ δπλαηή ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ
πξνέξρεηαη απφ πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο (George, 2003).
Η ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο ιηηήο παξαγσγήο ζηε θηινζνθία ηνπ Έμη ίγκα
επηθέξεη γξεγνξφηεξα απνηειέζκαηα θαη επηηπγράλεη αληαγσληζηηθφηεξε ζέζε γηα
ηελ εηαηξία, εμαηηίαο ηεο ζπγθέληξσζεο ζε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο φισλ εθείλσλ
ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη
απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Η ιηηή παξαγσγή δεκηνπξγεί ηα πξφηππα θαη ην Έμη
ίγκα «δηεξεπλά θαη απνθαίλεηαη γηα ηελ απφθιηζε απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα
πξφηππα» (Breyfolge, 2001, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνπο Σζηξψλε & Φπρνγηφ, 2009,
ζει. 2).
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Πην αλαιπηηθά, ην Έμη ίγκα (George, 2003):


Γίλεη έκθαζε ζηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη
θαη εμαιείθεη ηα ειαηηψκαηα, φπσο απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο πειάηεο



Αλαγλσξίδεη φηη ε αιιαγή εκπνδίδεη ελ κέξεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο
λα πξνζθέξεη αμηφπηζηεο θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο



Απαηηεί απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη ελζσκαηψλεη
έλα ζχλνιν πνηνηηθψλ εξγαιείσλ ζε έλα δπλαηφ πιαίζην γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ



Παξέρεη πνιχ απζηεξέο ππνδνκέο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ επίηεπμε
βηψζηκσλ απνηειεζκάησλ



Όηαλ εθαξκνζηεί ζσζηά, πξνζθέξεη βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ αλά
έηνο

Οη Pfeifer et al. (2004) αλαθέξνπλ φηη ην Έμη ίγκα:
 Παξέρεη νηθνλνκηθφ φθεινο ζηελ εηαηξία κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ
 Βαζίδεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επίηεπμεο πςειήο πνηφηεηαο θαη κείσζεο ησλ
ιαζψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο
 Απαηηεί θπξίσο αλζξψπηλν θεθάιαην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ projects
 Απαηηεί ηε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο, ηε ζέζπηζε μεθάζαξσλ ζηφρσλ θαη ηε
δεκηνπξγία εηαηξηθψλ δνκψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ
πνπ έρνπλ ηεζεί
Απφ ηελ άιιε, ε ιηηή παξαγσγή (George, 2003):


Δπηθεληξψλεηαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ



Παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κία δηαδηθαζία



Δζηηάδεη ζην δηαρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο "πξνζηηζέκελεο αμίαο" απφ ηελ
εξγαζία "κε πξνζηηζέκελεο αμίαο”, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα εξγαιεία γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ ηεο εξγαζίαο "κε πξνζηηζέκελεο αμίαο"



Παξέρεη έλα κέζν γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θφζηνπο ηεο
πνιππινθφηεηαο
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Δπηπξφζζεηα, νη Σζηξψλεο & Φπρνγηφο (2009) αλαθέξνπλ πσο ε ιηηή παξαγσγή
απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα πέληε ραξαθηεξηζηηθά:
1. Πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ζε κία δεδνκέλε δηαδηθαζία
2. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ξνήο αμίαο, δειαδή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
πξνζζήθε αμίαο
3. Γηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εμειίζζνληαη ρσξίο θακία δηαθνπή
4. Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο παξάγνληα απφ ηνπο πειάηεο θαη γηα ηνπο
πειάηεο
5. πλερήο επαλέιεγρνο ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο κε
απψηεξν ζηφρν λα επηηεπρζεί ε ηειεηφηεηα
Χο εθ ηνχηνπ, νη αξρέο ηεο ιηηήο παξαγσγήο ζπκβάιινπλ ζην ζχζηεκα Έμη ίγκα κε
ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο (Taghizadegan, 2006):


Δμαιείθνπλ φινλ ηνλ ρακέλν ρξφλν κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο πνπ
ελδερνκέλσο λα θάλνπλ πην αξγή ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία



Γηαηεξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ καδί κε ηε ηαρχηεηα ζηελ παξάδνζε
ηνπ πξντφληνο ή/θαη ηεο ππεξεζίαο



Δπηηπγράλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθάζηνηε ζρεδίνπ ζηνλ πξνβιεπφκελν
ρξφλν θαη κέζα ζηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ



Βειηηψλνπλ ζπλερψο ηελ θεξδνθνξία

Γίλεηαη, επνκέλσο, αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ φηη ηφζν ε ιηηή παξαγσγή φζν θαη ην
Έμη ίγκα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζε φξνπο αθελφο θηινζνθίαο θαη αθεηέξνπ
ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαθηηθψλ, εξγαιείσλ/ηερληθψλ, εθαξκνγήο, πξνζαλαηνιηζκνχ,
κνλάδαο αλάιπζεο θαη κεηξήζεσλ απφδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο δχν
κεζνδνινγίεο (Shah et al., 2008).
Σφζν ε ιηηή παξαγσγή, φζν θαη ε κέζνδνο Έμη ίγκα απνηεινχλ πνζνηηθέο κεζφδνπο
γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κίαο εηαηξίαο. Η ιηηή παξαγσγή
ζεκαίλεη ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ ην Έμη ίγκα ζεκαίλεη αθξίβεηα θαη
ζπλέπεηα. Ο ζπλδηαζκφο απηψλ ησλ δχν κεζφδσλ πξνζθέξεη ηαρχηεηα ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηεο ζπαηάιεο. Μέζσ ηεο
ελζσκάησζεο ησλ αξρψλ ηεο ιηηήο παξαγσγήο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αθαίξεζε
αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ ηε γξακκή παξαγσγήο, κε ηηο αξρέο ηνπ Έμη ίγκα, πνπ
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ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ελφο project, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εθπιεξψλνπλ πην γξήγνξα ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ήηνη ην πξφγξακκα Ληηφ Έμη ίγκα,
πξνζθέξεη ζηηο εηαηξείεο ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε δξαζηηθέο βειηηψζεηο ηεο
πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ή /θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε ρακειφηεξν θφζηνο.

2.3 Αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην πξόγξακκα
βειηίσζεο πνηόηεηαο Ληηό Έμη ίγκα. Σα βήκαηα – ζηάδηα
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
χκθσλα κε ηνλ Devane (2004), νη βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην
Ληηφ Έμη ίγκα είλαη νη θάησζη:
 Αλαγλψξηζε θαη ηεξάξρεζε βαζηθψλ δηεξγαζηψλ – θιεηδηά
 Διαρηζηνπνίεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ
 Βειηίσζε πνηφηεηαο ζπγρξφλσο κε κείσζε ηνπ θφζηνπο
 Παξνρή πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ
Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ αξρψλ, ν George (2002) αλαθέξεη φηη νη θάζεηο θαηά
ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα είλαη νη εμήο:
1. Πξσηνβνπιία: δεκηνπξγία ηνπ εηαηξηθνχ νξάκαηνο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο
δνκήο, επηβεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηεο εγεζίαο, αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηφρσλ θαη ζηφρσλ επίδνζεο ηεο εηαηξίαο γηα έλαλ ρξνληθφ νξίδνληα 2 – 5
εηψλ
2. Δπηινγή ζρεδίσλ θαη πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο: επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ
ζα αζρνιεζνχλ κε ην έξγν, εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ, αλάιπζε Καζαξήο
Παξνχζαο Αμίαο
3. Δθαξκνγή, δηαηήξεζε (αεηθνξία), εμέιημε: εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα ζε
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα παξακείλεη σο ζηφρνο θαη κεζνδνινγία εξγαζίαο
ζηελ εηαηξία
Όπσο επηζεκαίλεη ν Ramamoorthy (2003), γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα
ζηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ εξγαιεία:
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Γηαγξάκκαηα ξνψλ: απνηεινχλ γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ βεκάησλ πνπ
αθνινπζνχληαη ζε κία δηαδηθαζία, ηα νπνία βνεζνχλ ζην λα εμεηαζηεί ε
ινγηθή πνπ ππάξρεη ζηα βήκαηα ηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Σα δηαγξάκκαηα ξνψλ
κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα πξνζδηνξηζηεί ν ζθνπφο ελφο
ζρεδίνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα
φξηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο νκάδαο πνπ εξγάδεηαη ζε απηφ ην project.



Ιζηνγξάκκαηα: ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπλνπηηθή απεηθφληζε θαη
απνηχπσζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ.



Value Stream Mapping (VSM): ην value stream management είλαη κία
δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη ζπλδπαζκνχ ησλ αξρψλ ηεο ιηηήο παξαγσγήο κέζσ
ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Η κέζνδνο VSM απνηειεί κία
αλαπαξάζηαζε ησλ ξνψλ ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ γηα κία
νηθνγέλεηα πξντφλησλ (value stream).



Καηαηγηζκφο ηδεψλ: ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ είλαη κία ηερληθή γηα ηελ παξαγσγή
λέσλ ηδεψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Ο θαηαηγηζκφο ηδεψλ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ζεσξηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ
πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηάζεζε απφςεσλ γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ
πξνβιεκάησλ

χκθσλα κε ηνλ George et al. (2004) νη managers ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα
εμήο βήκαηα γηα κία επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα:
1. Να επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια projects
2. Να επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια άηνκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ project
3. Να αθνινπζήζνπλ ηε κέζνδν
4. Να θαζνξίζνπλ ζαθψο ηνπο ξφινπο θαη ηεο αξκνδηφηεηεο
5. Να επηθνηλσλνχλ
6. Να ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμάζθεζε
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Ο Pyzdek (2001) αλαθέξεη φηη ηα βήκαηα γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή θαη πινπνίεζε
γεληθά ελφο ζπζηήκαηνο Έμη ίγκα είλαη ηα αθφινπζα:
1. Η επηηπρήο βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ πξέπεη λα αξρίδεη απφ ηελ αλψηεξε
εγεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη λα
εκθπζήζνπλ ζηα ππφινηπα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηηο αξρέο πνπ ζα
πξέπεη λα αλαπηχμνπλ γηα ηελ επηηπρία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα αλψηαηα
ζηειέρε ζα θαηεπζχλνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ Έμη ίγκα, αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα ελφο πεξηβάιινληνο γηα
θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ
ηεο νξγαλσηηθήο ηεξαξρίαο, ηελ άξζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ εκπνδίσλ γηα ηνλ
πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αιιαγή, θαζψο θαη κηα πνηθηιία απφ άιιεο αιιαγέο πνπ
απνζθνπνχλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηε δνθηκή λέσλ πξαγκάησλ.
2. Σα ζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε δεκηνπξγία ζηελήο επηθνηλσλίαο κε
ηνπο πειάηεο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Απηφ πεξηιακβάλεη
ηελ αλάπηπμε απζηεξψλ κεζφδσλ ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πειαηψλ,
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εηζξνψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Οη κειέηεο απηέο
δηελεξγνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκείνπ εθθίλεζεο θαη γηα ηνλ
εληνπηζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο, ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηηθψλ εκπνδίσλ
γηα ηελ επηηπρία.
3. Οη αλάγθεο γηα θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απζηεξά. Η εληζρπηηθή
βαζηθή εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ είλαη πξνυπφζεζε γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα
επίπεδα γλψζεο πνπ θαηέρνληαη απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη επαξθή.
4. Έλα πιαίζην γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπηχζζεηαη, καδί κε
έλα ζχζηεκα δεηθηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηεο επηηπρίαο.
Οη κεηξήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, θαζψο θαη ζηηο
βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο.
5. Οη επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ επηιέγνληαη απφ ηε
δηνίθεζε, φπσο επίζεο θαη απφ άηνκα κε βαζηά γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε φια
ηα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο. Σα projects πνπ δηεμάγνληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ
επηδφζεσλ

ησλ

επηρεηξήζεσλ

ζπλδένληαη

κε

κεηξήζηκα

νηθνλνκηθά

απνηειέζκαηα.
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Οη Basu & Wright (2003) αλαθέξνπλ φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Έμη
ίγκα, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα έρεη κία ηζρπξή δέζκεπζε θαη λα πξνβεί ζηηο
παξαθάησ ελέξγεηεο:
1. Γεκηνπξγία κίαο εγεηηθήο νκάδαο
2. ρεδίαζε ελφο πιάλνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ Master Black
3. Belts, Black Belts θαη Green Belts
4. Γηνξηζκφο ησλ Master Black Belts γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θξηηηθή
απνηίκεζε ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ θξηηηθά ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο
5. Παξνρή ππνζηήξημεο ζηνπο Black Belts πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε
θαηνηφκεο βειηηψζεηο ζε θξίζηκα projects
6. Δλζάξξπλζε ησλ Green Belts γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή
ζρεδίσλ „just do it‟
7. Θέζπηζε επηζεηηθψλ Έμη ίγκα ζηφρσλ
8. πλερήο αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Έμη ίγκα, ψζηε λα γίλνληαη νη
θαηάιιειεο αιιαγέο φπνπ ρξεηάδεηαη
Tν παξαθάησ ζρήκα 2.3.1 παξνπζηάδεη ην κνληέιν επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηνπ
Ληηνχ Έμη ίγκα
ρήκα 2.3.1 - Μνληέιν επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηνπ Ληηνύ Έμη ίγκα

Πεγή: Taghizadegan, 2006, ζει. 50
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Σέινο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Σζηξψλεο & Φπρνγηφο, 2009; George,
2002; Furterter & Elshenway, 2005; Taghizadegan, 2006; Wyman, 2007; Okoko et
al., 2008; Shah et al., 2008), ε εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα απνηειείηαη απφ
ηέζζεξα βήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν DMAIC. Πην αλαιπηηθά, ηα
βήκαηα απηά είλαη ηα εμήο:
1. Καζνξηζκφο (Define): ζε απηφ ην ζηάδην πξνζδηνξίδνληαη νη πειάηεο, ηα
νξγαλσζηαθά ζέκαηα, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη πηζαλφηεηεο γηα βειηίσζε. Ο
θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
αμηψλ ηνπ ζρεδίνπ. Δπίζεο, ζην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλνληαη νη πεγέο πνπ ζα
ρξεηαζηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα
αθνινπζεζεί γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ.
2. Μέηξεζε (Measure): ζε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη κέηξεζε ηεο ηξέρνπζαο
απφδνζεο κε ηε ρξήζε εκπεξηζηαησκέλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα εξγαιεία ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, Pareto αλάιπζε,
δηαγξάκκαηα δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα ζέκαηα πνπ
πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. Παξάιιεια, γίλεηαη θαη ε
θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο.
3. Αλάιπζε (Analyze): ν ηξίην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε ηεο πεγήο
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί. Πην αλαιπηηθά, ζε απηφ ην
ζηάδην ε νκάδα εμεηάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηνπο ράξηεο δηαδηθαζίαο γηα λα
ραξαθηεξίζεη ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Έπεηηα,
ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζην λα θαζνξηζηνχλ ηα
κέζα θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Απηή ε ιεπηνκεξήο γλψζε γηα ην
πξφβιεκα, ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ εχξεζε βειηηψζεσλ (ζηελ επφκελε θάζε),
πνπ ζα αληηκεησπίδεη ηα βαζχηεξα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο.
4. Βειηίσζε (Improve): ζε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη ε εμάιεηςε ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ χπαξμε αηειεηψλ.
5. Έιεγρνο (Control): ην πέκπην θαη ηειεπηαίν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ
πηνζέηεζε λέσλ ελεξγεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ελεξγεηψλ
βειηίσζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εξγαιείσλ είλαη ην Mistake Proofing, ε
δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη ε
δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αλαηξνθνδφηεζεο.
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Ο παξαθάησ Πίλαθαο 2.3.1 ζπλνςίδεη ηα πέληε απηά ζηάδηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηη
πεξηιακβάλεη ην θαζέλα απφ απηά (ραξαθηεξηζηηθά), θαζψο θαη ηα εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε ζηάδην.

Πίλαθαο 1.3.1 - ηάδηα ηνπ DMAIC, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζηαδίνπ θαη
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ηάδην

Καζνξηζκφο (Define)

Υαξαθηεξηζηηθά




Καζηέξσζε ράξηε νκάδαο
Πξνζδηνξηζκφο πφξσλ / ρνξεγνχ
Γηαρείξηζε πξνεξγαζίαο





Δπηβεβαίσζε νκάδαο
Καζνξηζκφο ηξέρνληνο ζηαδίνπ
πιινγή θαη παξάζεζε
δεδνκέλσλ



Καζνξηζκφο ηθαλφηεηαο θαη
ηαρχηεηαο πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ
δηαθπκάλζεσλ θαη ηνπ ρξφλνπ
θαζπζηέξεζεο

Μέηξεζε (Measure)



Αλάιπζε (Analyze)

Βειηίσζε (Improve)








Παξαγσγή ηδεψλ
Γηεμαγσγή πεηξακάησλ
Straw Models
Γηεμαγσγή B‟s θαη C‟s
ρέδηα δξάζεο
Δθαξκνγή

Δξγαιεία










































Project ID Tools
Project
Definition Form
Αλάιπζε NPV/IRR/DCF
Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο PIP
SSPI Toolkit
SSPI Toolkit
Process
Mapping
Αλάιπζε αμίαο
Καηαηγηζκφο ηδεψλ
Σερληθέο ςεθνθνξίαο
Γηαγξάκκαηα Pareto
Affinity/ID
C&E/Fishbones
FMEA
Check Sheets
Γηαγξάκκαηα δηαδηθαζηψλ
Γηαγξάκκαηα ειέγρνπ
Gage R&R
Cp & Cpk
Supply Chain Accelerator Time
Trap Analysis
Multi-Vari
Box Plots
Marginal Plots
Interaction Plots
Παιηλδξφκεζε
ANOVA
C&E Matrices
FMEA
Problem Definition Forms
Opportunity Maps
Καηαηγηζκφο ηδεψλ
Pull Systems
Setup Reduction
TPM
Process Flow
Benchmarking
Affinity/ID
DOE
Hypothesis Testing
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Έιεγρνο (Control)

Γεκηνπξγία ζρεδίνπ ειέγρνπ
Παξαθνινχζεζε απφδνζεο
Γηαδηθαζία ιαζψλ – απφδεημεο
(Mistake-Proof Process)

















Process Mapping
B‟s and C‟s/Force
Field
Tree Diagrams
Pert/CPM
PDPC/FMEA
Gantt Charts
Check Sheets
Run Charts
Ιζηνγξάκκαηα
Γηαγξάκκαηα δηαζπνξάο
Control Charts
Pareto Charts
Interactive Reviews
Poka-Yoke

Πεγή: George, 2000, ζει. 29

2.4 Παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνύ
Έμη ίγκα
χκθσλα κε ηνλ Stahl (2006) ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ δηεπθνιχλεη – αλ φρη πνπ
επηηξέπεη – ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κέηξεζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ. πλεπψο, ην θεληξηθφ εξψηεκα είλαη λα βξεζεί εθείλνο ν ηξφπνο
πνπ ζα επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα πξνζδηνξίζεη ηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο. Πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Καηαλφεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο
2. Καηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ
3. Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζε κεηξήζηκεο
εηζξνέο θαη εθξνέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
χκθσλα κε ηνπο van Iwaarden et al. (2008), γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ
Έμη ίγκα, σο κεζνδνινγία Έμη ίγκα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε εκπεηξίεο απφ
πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο. χκθσλα κε έξεπλα ησλ ζπγγξαθέσλ, ζα πξέπεη
λα έρεη αλαπηπρζεί κία θνπιηνχξα ζηελ εηαηξία πνπ ζα δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζηελ
πνηφηεηα, θαζψο ην επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο

είλαη ζεκαληηθή

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ
απνηέιεζκα απηήο ηεο κειέηεο είλαη πνπ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
βησζηκφηεηα ελφο πνηνηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο Έμη ίγκα. Οη πέληε ζε
ζπνπδαηφηεηα παξάγνληεο πνπ αλαδείρηεθαλ ζηε κειέηε είλαη:
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Θεηηθά νθέιε απφ Έμη ίγκα projects



πλερή δέζκεπζε ηεο εγεζίαο θαη ελζάξξπλζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απηήο
ηεο κεζνδνινγίαο



πκκεηνρή ησλ θαηφρσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επηινγή ησλ Έμη ίγκα
projects



Απνηειεζκαηηθή θαη ζπρλή επηθνηλσλία γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο



Δλζάξξπλζε φισλ εθείλσλ πνπ εθπαηδεχνληαη ζηελ ελ ιφγσ κεζνδνινγία λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμάζθεζε σο κέζν βειηίσζεο

χκθσλα κε ηνπο Σζηξψλε θαη Φπρνγηφ (2009), νη παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα ζε κία εηαηξία είλαη νη εμήο:


Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πνηφηεηα



Γέζκεπζε εγεζίαο



Δθπαίδεπζε



Φηινζνθία νκάδσλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ



Δξγαιεία θαη ηερληθέο



ηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή βειηίσζε



Ιθαλνπνίεζε πειαηψλ

Πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα λα έρεη επηηπρία, είλαη απαξαίηεην λα
ππάξρνπλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά (George, 2002):


Έκθαζε ζηνλ πειάηε: ε εηαηξία ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηηο αλάγθεο θαη
ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ, λα ιακβάλεη ππφςε ηα ζρφιηα θαη ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα ζρεδηάδεη πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο
ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο



Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα: ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
αλ απηά ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο πνπ έρνπλ ηεζεί
ή αλ θαη θαηά πφζν απνθιίλνπλ



πκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο: ε ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ αλσηάησλ
ζηειερψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη απξφζθνπηε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
επηηπρή εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα θαη ηελ παξαγσγή ησλ επηζπκεηψλ
απνηειεζκάησλ
26

2.5 Παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνύ
Έμη ίγκα
Αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο φινη νη παξάγνληεο ιήθζεθαλ ππφςηλ ζην
εξσηεκαηνιφγην κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπο θαη ηελ πνζνηηθή
κέηξεζε-εθηίκεζε ηνπο. Ο κεγαιχηεξνο παξάγνληαο πνπ εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζνδνινγίαο Ληηφ Έμη ίγκα σο έλα εξγαιείν κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ε έιιεηςε
κεηξήζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε
βειηίσζε απηψλ. Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: θάπνηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα δεη ηε δηαδηθαζία, δελ
γίλνληαη θαηαλνεηέο νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ππάξρεη κία γεληθή αλαηαξαρή ή
δηάθνξεο δηαθνπέο ζηε δηαδηθαζία, θαζψο θαη ε αδπλακία λα γλσξίδεη θάπνηνο ηη
αθξηβψο ζα πξέπεη λα κεηξήζεη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία (Stahl, 2006).
χκθσλα κε ηνπο van Iwaarden et al. (2008), εκπφδην γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή
ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα κπνξεί λα απνηειέζεη ε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζε άιιεο
πξνηεξαηφηεηεο, ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο απφ ζεκαληηθνχο „παίρηεο‟ κέζα ζηελ
επηρείξεζε, ή αθφκα θαη πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία
πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ε εηαηξία.
πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηνπο Σζηξψλε θαη Φπρνγηφ (2009), νη παξάγνληεο πνπ
απνηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα ζε κία εηαηξία είλαη νη εμήο:


Έιιεηςε θαηαλφεζεο ηνπ κνληέινπ



Τςειφ θφζηνο εθαξκνγήο



Ακθηζβήηεζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα γηα ζπγθεθξηκέλνπο
νξγαληζκνχο



Αληίζηαζε εξγαδνκέλσλ



πγθεθξηκέλα ζέκαηα θιάδνπ
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2.6 Δξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο βειηίσζεο
πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ Ληηνύ Έμη ίγκα
χκθσλα κε ηνλ George (2002), ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
βειηίσζεο πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα είλαη ηα εμήο:
1. Value Stream Mapping: Σν δηάγξακκα value stream δίλεη κηα νπηηθή
παξνπζίαζε ηεο ξνήο ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ πειάηε ζηνλ πξνκεζεπηή, θαη
παξνπζηάδεη ηφζν ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, φζν θαη ηε κειινληηθή. ε απηφ
ην εξγαιείν ζπλήζσο, θάζε δξαζηεξηφηεηα / είδνο εξγαζίαο θαηεγνξηνπνηείηαη
βάζεη ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ:
-

ηελ πξνζζήθε αμίαο ζηνλ πειάηε: γηα παξάδεηγκα, πξνζδίδεη ε
εξγαζία θάπνηα κνξθή ή ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ζην
πξντφλ ή ηελ ππεξεζία; Δπηθέξεη ε εξγαζία θάπνην
αληαγσληζηηθφ

πιενλέθηεκα

(κεησκέλε

ηηκή,

ηαρχηεξε

απνζηνιή, ιηγφηεξα ειαηηψκαηα); Θα ήηαλ ν θαηαλαισηήο
δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη παξαπάλσ αλ γλψξηδε φηη ζα
επηηειέζεη ε εηαηξία ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία;
-

ηελ πξνζζήθε αμίαο ζηελ εηαηξία: ε ελ ιφγσ εξγαζία
απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία; Μεηψλεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ξίζθν ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξίαο;

-

ηελ κε πξνζζήθε αμίαο: Σν έξγν πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε
απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: Μέηξεζε, επηζεψξεζε,
κεηαθνξά, κεηαθίλεζε, θαζπζηέξεζε, απνζήθεπζε, πνιιαπιέο
ππνγξαθέο; Με ηελ χπαξμε ηαρχηεξσλ ρξφλσλ, ππάξρεη
θάπνηνο αξηζκφο θαηαζηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα κεησζεί;

2. Pull Systems: Η ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ πξνζδηνξίδεηαη
απφ ην πνζφ ηεο εξγαζίαο ζε εμέιημε (Work In progress – WIP). Χο εθ
ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο γηα λα θξαηήζεη ην WIP θάησ
απφ έλα νξηζκέλν κέγηζην επίπεδν, αιιηψο ν ρξφλνο δηαδηθαζίαο ζα απμεζεί
αλεμέιεγθηα. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζέηεη έλα αλψηαην φξην ζηηο WIP θαη,
επνκέλσο, δηαηεξεί ην ρξφλν γηα ηε δηαδηθαζία θάησ απφ ην πξνθαζνξηζκέλν
αλψηαην επίπεδν.
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3. Setup Reduction: Ο ρξφλνο εγθαηάζηαζεο νξίδεηαη σο ην δηάζηεκα κεηαμχ
ηνπ ηειεπηαίνπ θαινχ κέξνπο κίαο δηαδηθαζίαο θαη ην πξψην θαιφ κέξνο ηεο
επφκελεο
4. Total Productive Maintenance: χκθσλα κε δεδνκέλα απφ παξαγσγηθέο
κνλάδεο, νη κεραλέο παξάγνπλ πξντφλ ζε 60% ηνπ ρξφλνπ. Σν 20% ηνπ
ρξφλνπ κε εξγαζίαο είλαη πξνγξακκαηηζκέλν γηα δηάιιεηκα θαη ζπληήξεζε
κεραλψλ, ελψ ην ππφινηπν 20% ηεο δηαθνπήο δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλν
θαη νθείιεηαη ζε βιάβεο ζηηο κεραλέο θιπ. Σν ζχζηεκα Οιηθήο Παξαγσγηθήο
πληήξεζεο

ρξεζηκνπνηείηαη

γηα

λα

εμαιείςεη

ζρεδφλ

απηέο

ηηο

απξνγξακκάηηζηεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο.
Οη Pande et al (2000) αλαθέξνπλ ηα παξαθάησ εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα:


ηαηηζηηθφο έιεγρνο θαη δηαγξάκκαηα ειέγρνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
πξνβιήκαηνο



Σεζη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (ANOVA, Chi – Square, t – tests) γηα
ηελ εξκελεία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλάιπζε ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ



πζρέηηζε θαη παιηλδξφκεζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ βαζχηεξσλ αηηψλ θαη
πξφβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ



ρεδίαζε ησλ πεηξακάησλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο θαη ηελ
επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ



Αλάιπζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ επηδξάζεσλ γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνηξνπή ηνπο



Mistake – Proofing γηα ηελ πξφιεςε εκθάληζεο ειαηησκάησλ θαη
βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο



Quality Function Deployment γηα ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη
δηαδηθαζηψλ
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2.7 Ρόινη θαη αξκνδηόηεηεο ζηε θηινζνθία θαη ηε
ζηξαηεγηθή ηνπ Ληηνύ Έμη ίγκα
ηε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα φινη νη ξφινη θαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο
αληαπνθξίλνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα ζηειερψλ, αιιά νη πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο είλαη
θνηλέο ζε φια ηα επίπεδα είλαη νη εμήο (Dean, 2004):


Να έρνπλ γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο ή ηνπ πξντφληνο



Να είλαη πξφζπκνη λα κάζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο



Να γλσξίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ



Να έρνπλ επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο



Να είλαη απην – ππνθηλνχκελνη



Να είλαη αλνηρηφκπαινη



Να έρνπλ ηελ επηζπκία λα δηνηθήζνπλ αιιαγέο



Να θαηέρνπλ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ projects



Να δηαθαηέρνληαη απφ πλεχκα νκαδηθφηεηαο



Να ζέβνληαη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο



Να έρνπλ ηζηνξηθφ επηηπρηψλ

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ξφινο ηεο εγεζίαο, ζα αλαθεξζνχκε
ζην ξφιν ηεο εγεζίαο ζηε ιηηή παξαγσγή θαη ζην Έμη ίγκα μερσξηζηά:


ηε ιηηή παξαγσγή ε εγεζία δηαδξακαηίδεη έλα ππνζηεξηθηηθφ ξφιν πνπ
δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νκάδεο δηαρείξηζεο εξγαζηψλ.



ηελ πεξίπησζε ηνπ Έμη ίγκα, ε εγεζία δηαδξακαηίδεη πην ελεξγφ ξφιν,
ζπρλά επηιέγνληαο έξγα βειηίσζεο πνπ βαζίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ή
ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο θαη ειέγρνληαο ηα ζρέδηα βειηίσζεο (Shah et al.,
2008).

Οη Furterer & Elshennawy (2005) επηζεκαίλνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
ζα πξέπεη λα έρνπλ νη ππεχζπλνη γηα ηελ επηηπρία ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα:


Παξνρή γλψζεο ηεο δηαδηθαζίαο, αλαγλψξηζε θαη εθαξκνγή επθαηξηψλ
βειηίσζεο



Γεκηνπξγία απνζηνιήο θαη ζηφρνπ ηεο νκάδαο



Παξνρή πφξσλ θαη ππνζηήξημεο ζηελ νκάδα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην έξγν
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Παξνρέο δηεπθφιπλζεο ηεο νκάδαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην έξγν



Παξνρή ηερληθήο πνηφηεηαο θαη γλψζεο εξγαιείσλ ηεο ιηηήο παξαγσγήο



Παξνρή θαιχηεξε πξαθηηθήο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο



Πξνεηνηκαζία θαηαγξαθψλ – αλαθνξψλ



πιινγή δεδνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ



Αλαγλψξηζε ησλ επθαηξηψλ βειηίσζεο



Παξνρή γλψζεο εξγαζηψλ

χκθσλα κε ηνλ Wyman (2007), ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα
νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο κεζαίαο βαζκίδαο ησλ ζηειερψλ, ηα νπνία επηθνξηίδνληαη
κε επηπιένλ αξκνδηφηεηεο, ζρεηηθά ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, δίλνληαο έκθαζε
ζε εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο
επηρείξεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ηα αλψηαηα ζηειέρε ζηελ επηρείξεζε
ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε λέα ράξαμε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο λέαο ηεξάξρεζεο ησλ
θαζεθφλησλ πνπ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ,
επηηξέπνπλ ζηελ νξγάλσζε λα είλαη πην επηηπρεκέλε, ιφγσ ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ
αξκνδηνηήησλ.
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2.8 Πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ
Ληηνύ Έμη ίγκα
Οπζηαζηηθά, ην Ληηφ Έμη ίγκα (Taghizadegan, 2006):
1. Δίλαη κία πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηελ αλάιπζε
ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ
βαζχηεξσλ αηηίσλ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ, κέζσ ηεο εμάιεηςεο ησλ ειαηησκάησλ
θαη ηε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο
2. Βειηηψλεη ηε γλψζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηελ ηθαλνπνίεζε
ηνπ πειάηε θαη ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ
3. πλδπάδεη ηζρπξή θηινζνθία κεραληθήο ζρεδίαζεο θαη ηερληθέο κε ρακειφ
θίλδπλν, ρξεζηκνπνηψληαο ηα εμήο εξγαιεία: κέηξεζε, αλάιπζε, αλάπηπμε
θαη επαιήζεπζε
Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην Ληηφ Έμη ίγκα είλαη κία
κεζνδνινγία πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ησλ κεηφρσλ κέζσ ηεο επίηεπμεο πην
γξήγνξνπ απνηειέζκαηνο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ,
ην θφζηνο, ηελ πνηφηεηα, ηελ ηαρχηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ην επελδπκέλν θεθάιαην
(George, 2002). Η κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ κεηφρσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε
εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα ηείλεη λα απμάλεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο
κεηψλνληαο ην θφζηνο θαη ην θεθάιαην πνπ ρξεηάδεηαη, φπσο επίζεο θαη ηνλ ρξφλν
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή, θαζψο ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο
απμάλεηαη (Ramamoorthy, 2003). Έηζη, ε επηρείξεζε επηηπγράλεη πςειφηεξε
θεξδνθνξία ζε κηθξφηεξν ρξφλν ζπγθξηηηθά κε ην αλ δελ εθάξκνδε ηε κεζνδνινγία
Ληηφ Έμη ίγκα.
χκθσλα κε ηνλ Ramamoorthy (2003), ηνΛηηφ Έμη ίγκα ηείλεη λα απμάλεη ηα θέξδε
ηεο επηρείξεζεο κεηψλνληαο ην θφζηνο θαη ην θεθάιαην πνπ ρξεηάδεηαη, φπσο επίζεο
θαη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή, θαζψο ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ
πξντφληνο απμάλεηαη.
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Σν Ληηφ Έμη ίγκα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ, ζηε κείσζε ηνπ
ρξφλνπ εγθαηάζηαζεο, ηελ εμάιεηςε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, ελψ παξάιιεια
απνηειεί θαη κία „πξνιεπηηθή ζπληήξεζε‟ πνπ επηηαρχλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη επηηξέπεη γξήγνξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη θεξδνθνξία ζηελ
επηρείξεζε. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Pande et al. (2000), ηα πιενλεθηήκαηα
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνοΛηηφ Έμη ίγκα είλαη ηα θάησζη:


Μείσζε ηνπ θφζηνπο



Βειηίσζε ηεο παξαγσγήο



Απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο



Γηαηήξεζε ησλ πειαηψλ



Μείσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ



Μείσζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ



Αιιαγή ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο



Βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ

Έλα αθφκε πιενλέθηεκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα είλαη
ε αλαθαηαλνκή ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ησλ managers. Όπσο παξαηεξνχκε θαη
απφ ην επφκελν ζρήκα, ε θαηαλάισζε ρξφλνπ απφ ηνπο managers ζε θαζεκεξηλέο
εξγαζίεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (administration and meetings, material
management, auditing) κεηψλεηαη, ελψ απμάλεηαη ν ρξφλνο ελαζρφιεζεο κε
δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο, εθπαίδεπζεο θαη εμάζθεζεο (improvement activities,
teaching and training).
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ρήκα 2.8.1 - Γηαθνξέο ζηελ θαηαλάισζε ρξόλνπ γηα δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο
πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνύ Έμη ίγκα

Πεγή: Wyman, 2007, ζει. 6
Μία ελδηαθέξνπζα επηζήκαλζε γίλεηαη απφ ηνπο Okoko et al. (2008) αλαθνξηθά κε
ηηο ππεξεζίεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα νη
εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο εθξνέο κε ηελ ίδηα ή αθφκε θαη
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο εηζξνήο. Απηφ γίλεηαη θαζψο ην Ληηφ Έμη ίγκα βνεζά ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνχ βξίζθνληαη αθξηβψο θαη ηη κπνξεί
λα γίλεη γηα ηε δηφξζσζή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα ζε κηα ππεξεζία
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη
εγέηεο είλαη ζε ζέζε λα κεηψζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο "ξνήο" αζζελήο γηα ηε
βειηίσζε ηφζν ηεο ππεξεζίαο πνπ ηα λνζνθνκεία θαη θιηληθέο παξέρνπλ, αιιά θαη
γηα ηελ παξάιιειε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο. Δθηφο απφ ηε κείσζε
ησλ ρξφλνπ εξγαζηψλ, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο Έμη ίγκα, ε βειηίσζε
ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπλαληά επίζεο θαη ηαρχηεξε
παξερφκελε ππεξεζία (Okolo et al., 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
3.1 Δηζαγσγή
Σν παξφλ θεθάιαην απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο επηιεγκέλεο
κεζνδνινγίαο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σφζν ε κεζνδνινγία φζν θαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν
επηιέρζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη λα
απαληήζνπλ

ζηα

εξεπλεηηθά

εξσηήκαηα.

Δπηπιένλ,

ην

θεθάιαην

απηφ

δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο έλλνηεο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζηελ έξεπλα, ελψ
παξάιιεια παξνπζηάδεη ηηο εζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αθνινπζήζεθαλ,
έηζη ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα φπνηα εζηθά πξνβιήκαηα ππνβφζθνπλ ζε κία
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεη ην δείγκα ηεο
έξεπλαο, ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ην
πιαίζην ηεο αλάιπζεο.

3.2 θνπόο ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Η παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζην λα δηαπηζηψζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα
ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο. Η εθαξγκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο
βειηίσζεο πνηφηεηαο εμαξηάηαη απφ θάπνηνπο παξάγνληεο φπσο πξνέθπςε απφ ηε
βηβιηνγξαθία. χκθσλα, ινηπφλ, κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο δεκηνπξγήζεθε ην
εξσηεκαηνιφγην. Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε ζθνπφο ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα ζηο Διιεληθέο
επηρεηξήζεηο. Βέβαηα, απφ ηα δεδνκέλα βιέπνπκε θαη πνηνη είλαη απηνί νη παξάγνληεο
πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο
πνηφηεηαο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα πνηνο είλα ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο
θαη πνηα είλαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ε έξεπλα.
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3.2.1 θνπόο ηεο έξεπλαο
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη δηηηφο:


πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη αλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Ληηφ Έμη ίγκα σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο πνπ
ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί
απηφο ν ζηφρνο, αλαιχζεθαλ θάπνηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Η αλάιπζε ηνπο έγηλε ζην ζηαηηζηηθφ παθέην
SPSS ζε αλαιχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην.Πην
ζπγθεθξηλέλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απαληήζεθαλ ζηα επφκελα
θεθάιαηα θαη κπνξνχκε λα δνχκε κέζα απφ απηά εάλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ
ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο, είλαη:

1. Πξνζδηνξηζκφο

ηνπ

βαζκνχ

ζηνλ

νπνίν

νη

ειιεληθέο

επηρεηξήζεηο

ρξεζηκνπνηνχλ ην Ληηφ Έμη ίγκα σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο.
2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο.
3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Ληηνχ Έμη ίγκα.
4. Πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ
Έμη ίγκα.
Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην θαζε εξεπλεηηθφ εξψηεκα, είλαη κέζα
απφ ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηψλ βξίζθνληαη ζην πέκπην
θεθάιαην.


πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή
ηνπ ιηηνχ έμη ζίγκα ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, φπνπ βάζεη απηήο δεκηνπξγήζεθε θαη ην εξσηεκαηνιφγην,
ππάξρνπλ παξάγνληεο

νη

νπνίνη

δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή

ελφο

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ ηελ
εκπνδίδνπλ. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά απηνί νη
παξάγνληεο θαη ζην πέκπην θεθάιαην βξίζθνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα.
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Πξνθεηκέλνπ,

ινηπφλ,

λα

εμάγνπκε

ζπκπεξάζκαηα

γη‟απηήλ

ηελ

έξεπλα

δηακνξθψζεθε εξσηεκαηνιφγην (βι.παξάξηεκα Ι), βάζεη ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη
θπξίσο απφ ην άξζξν ηνπ θ.Σζηξψλε θαη Φπγνγηνχ, ην νπνίν απαληήζεθε απφ 162
επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ παθέην
spss, ηα νπνία απνηειέζκαηα καο νδήζεζαλ ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην
θεθάιαην 5.

3.2.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Μηα ππφζεζε είλαη κηα δηαηχπσζε ινγηθήο πξφηαζεο, κηαο ινγηθήο, ελεκεξσκέλεο
εηθαζίαο. Παξέρεη κηα δνθηκαζηηθή εμήγεζε γηα έλα θαηλφκελν ππφ έξεπλα (Leedy et
al, 2001). Η δηαηχπσζε ησλ αθφινπζσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ είλαη ζεκαληηθή θαη
επηβάιιεηαη επεηδή ζα θαζνδεγήζεη ηε κειέηε σο πξνο ηε δηεπθξίληζε ηεο ζρέζεο
κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, ελψ παξάιιεια ζα
ζπιιερζνχλ ηα θαηάιιεια είδε δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έξεπλα. Η ζεσξία
ππνζηεξίδεη ηηο ππνζέζεηο απηέο θαη παξέρεη κηα πηζαλή εμήγεζε, ελψ ε έξεπλα ζα ηηο
επηβεβαηψζεη ή ζα ηηο δηαςεχζεη. Η εξεπλεηηθή ππφζεζε εδψ κεηαθξάδεηαη ζηελ
αλακελφκελε έθβαζε εάλ ε πξφβιεςε ηνπ εξεπλεηή είλαη επηηπρήο. Η ππφζεζε
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε έλαλ επαθξηβή ηξφπν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κία έξεπλα πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα ελεκεξσκέλε απφθαζε σο πξνο
ηε δηαηππσκέλε ππφζεζε (Bryman, 2006).
Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ηελ
επαιήζεπζή ηνπο κέζσ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ηεο εθαξκνγήο ησλ επηιεγκέλσλ
θξηηεξίσλ ζε έλα πξφγξακκα L6ζ, βάζεη θαη ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, είλαη νη
παξαθάησ :


Πξνζδηνξηζκφο

ηνπ

βαζκνχ

ζηνλ

νπνίν

νη

ειιεληθέο

επηρεηξήζεηο

ρξεζηκνπνηνχλ ην Ληηφ Έμη ίγκα σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Γίλεηαη
δηεξεχλεζε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε κηα επηρείξεζε
ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο θαη αλάινγα ηνπο
παξάγνληεο κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ βαζκφ φπνπ νη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην Ληηφ Έμη ίγκα σο ζχζηεκα δηαρείξεζεο
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πνηφηεηαο. ηελ παξάγξαθν 5.3.1 βιέπνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην
ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα.


Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο. Μηα
επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα έρεη βέιηηζηα απνηειέζκαηα, εθηφο απφ ηα
εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη θαη ζσζηέο
απνθάζεηο γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ιάζε θαη λα ηειεηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία
κε γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Οη απνθάζεηο ζε κηα επηρείξεζε
κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη είηε απφ ην manager ηεο επηρείξεζεο, είηε απφ ην
manager ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλλελφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο θάζε ηκήκαηνο,
είηε απφ ην manager ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλλελφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο θάζε
ηκήκαηνο θαη κε ηνπο ππαιιήινπο κεηά απφ ηαθηή ζπλάληεζε.Η παξάγξαθνο
5.3.2 καο δίλεη ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο.



Πξνζδηνξηζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Ληηνχ Έμη ίγκα. Κάζε επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηέη έλα πξφγξακκα
βειηίσζεο πνηφηεηαο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ θάπνηα
πιενλεθηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα αχμεζε ησλ θεξδψλ, θαιχηεξε
νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θ.α. ηελ παξάθξαθν 5.3.3, κεηά απφ
ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
έρεη κηα επηρείξεζε κε ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο
πνηφηεηαο.



Πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ
Έμη ίγκα. Έλα πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο, φπσο είλαη ην Ληηφ Έμη
ίγκα, απαηηεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Κάπνηεο
επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ έλα ηένην πξφγξακκα γηαηί δελ
κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ.Έλαο ηέηνηνο
πξάγνληαο είλαη ην πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο θαη ην επηπιεφλ πξνζσπηθφ πνπ
ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν γη‟απηφ. Πην αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα απηνχ
ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3.4.

Σα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ ζε εκπεηξηθή
δηεξεχλεζε, πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ησλ βαζηθφηεξσλ θξηηεξίσλ εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο Ληηνχ Έμη ίγκα.
Καζεκία απφ απηά ηα εξσηήκαηα ζα εμεηαζηεί ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ
ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα θαη ππφ ην πιαίζην ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.
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Απηά

ηα

εξεπλεηηθά

εξσηήκαηα

απνδεηθλχνληαη

ζην

επφκελν

θεθάιαην

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο αλαιχζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο αλαθέξνληαη
ζην πέκπην θεθάιαην (ζπκπεξάζκαηα αλά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα).

3.3 Η θηινζνθία ηεο έξεπλαο
Σν Shorter Oxford English Dictionary νξίδεη ηνλ φξν «έξεπλα» σο: α) ε δηαδηθαζία
πξνζεθηηθήο αλαδήηεζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα ή πξφζσπν, β) κηα
αλαδήηεζε ή έξεπλα πνπ αλαιακβάλεη λα αλαθαιχςεη γεγνλφηα θαη λα εμάγεη λέα
ζπκπεξάζκαηα κέζσ ηεο θξηηηθήο κειέηεο ελφο ζέκαηνο φπσο πξνθχπηεη απφ κία
επηζηεκνληθή έξεπλα, γ) ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη κειέηε πιηθψλ, πεγψλ θιπ γηα
ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (Gregory,
2003). Η θηινζνθία ηεο έξεπλαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο επηηξέπεη ηελ επηινγή
ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ θαηάιιεινπ εξεπλεηηθνχ
εξγαιείνπ.
Τπάξρνπλ δχν θχξηεο θηινζνθηθέο ζρνιέο ζθέςεο: ν ζεηηθηζκφο θαη ν κεηα –
ζεηηθηζκφο (Philosophy of research, 2006). χκθσλα κε ηνλ ζεηηθηζκφ, ν ζθνπφο ηα
γλψζεο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα, ελψ ν κεηα –
ζεηηθηζκφο αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο
αηηηνιφγεζεο θαη ηεο αηηηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ινγηθή (Philosophy of
research, 2006). ε ζρέζε κε ηηο δχν κεζφδνπο έξεπλαο, ήηνη ηελ πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή, ν Crossan (2003) ππνζηεξίδεη φηη ν ζεηηθηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ πνζνηηθή
έξεπλα, ελψ ν κεηα – ζεηηθηζκφο κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο «πξνζπαζεί λα
πεξηγξάςεη θαη λα εξκελεχζεη εηο βάζνο ηα θαηλφκελα απφ κία πνηνηηθή πξνζέγγηζε».
χκθσλα κε ηνλ Ryan (2008, ζει. 12), «νη αξρέο ηεο κεηα – ζεηηθηζηηθήο έξεπλαο
δίλνπλ έκθαζε ζηε ζεκαζία θαη ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, θαη είλαη ζε ζέζε λα
ππνζηεξίδεη θνηλσληθά θηλήκαηα, θηλήκαηα πνπ δίλνπλ έκπλεπζε λα αιιάμνπλ ηνλ
θφζκν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απφδνζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο», ελψ ε
ζεηηθηζηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ πίζηε φηη ε θαηαλφεζε έξρεηαη έπεηηα απφ ην
πείξακα θαη ηελ παξαηήξεζε (ζει. 13).

Γηα ηνλ κεηα – ζεηηθηζκφ, «ε

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη άθακπηε, αιιά αληίζεηα απνηειεί κία δεκηνπξγία εθείλσλ
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ησλ αηφκσλ πνπ αλακηγλχνληαη ζηελ έξεπλα. Η ζχλζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
επεξεάδεηαη απφ ην πεξηερφκελφ ηεο» (Hughes, 1994, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνλ
Crossan, 2003).
ηελ παξνχζα έξεπλα ε επηιεγκέλε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε είλαη ν ζεηηθηζκφο,
θαζψο νξίδεηαη σο ε ζπζηεκαηηθή, ειεγρφκελε, εκπεηξηθή θαη θξηηηθή έξεπλα
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, νδεγνχκελα απφ ηηο ζεσξίεο θαη ηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο
πξνθαζνξηζκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ (Kerlinger, φπσο
παξαηίζεηαη απφ ηνλ Wildemuth, 1993).

3.4 Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία
χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ δχν εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο: ε
πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή. Η φιε ζπδήηεζε θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε απηέο ηηο
δχν κεζνδνινγίεο απνξξέεη απφ ηηο δηαθνξέο ζηηο ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θχζε
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηά ηεο ή κε λα κεηξεζεί (Newman θαη
Benz, 1998). Ο Firestone (1987, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνπο Newman θαη Benz,
1998) αλαθέξεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο βξίζθεηαη
ζηελ ππφζεζε, ηνλ ζθνπφ, ηελ πξνζέγγηζε θαη ηνλ ξφιν ηεο έξεπλαο.
Δλψ ε πνζνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηηο θπζηθέο
επηζηήκεο,

πνπ

είλαη

ζρεδηαζκέλεο

έηζη

ψζηε

λα

εμαζθαιίδνπλ

ηελ

αληηθεηκεληθφηεηα, ηε γελίθεπζε θαη ηελ αμηνπηζηία, ε πνηνηηθή έξεπλα παξέρεη ζηνλ
εξεπλεηή ηελ πξννπηηθή λα ζηνρεχζεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ, κέζσ ηεο
εκβάπηηζεο ζε έλαλ πνιηηηζκφ ή κία θαηάζηαζε θαη λα θαηεπζχλεη ηελ δηάδξαζε
κεηαμχ ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ηεο έξεπλαο (Weinreich, 2006). ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
ε πνηνηηθή αλάιπζε είλαη κηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο
παξαηήξεζεο, ηεο εηο – βάζνο ζπλέληεπμεο θαη ζηηο νκάδεο εζηίαζεο, έηζη ψζηε λα
δηακνξθψζεη κηα πξνζέγγηζε ηθαλή λα εξκελεχζεη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα, ππφ ηελ
ππφζεζε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα ππφθεηηαη ζηηο αληηιήςεηο, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ
εκπεηξία θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ.
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Απφ ηελ άιιε, ε πνζνηηθή αλάιπζε βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ,
πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη δεδνκέλα ζε αξηζκεηηθή κνξθή, ηθαλά λα εμεηάζνπλ
ππνζέζεηο πνπ ν εξεπλεηήο έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ απνθαζίζεη. Η κεζνδνινγία απηή
ζεσξεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο αληηθεηκεληθή, άζρεηα απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο
ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη γηα απηφ ν εξεπλεηήο κπνξεί λα κέλεη απνκαθξπζκέλνο
θαη αλεμάξηεηνο απφ απηφ ην νπνίν εξεπλά (Abawi, 2008). Ο Punch (2005)
πξνζθέξεη έλαλ μεθάζαξν θαη απιφ νξηζκφ ησλ δχν κεζνδνινγηψλ, αλαθέξνληαο φηη
ε πνζνηηθή έξεπλα είλαη κία εκπεηξηθή έξεπλα φπνπ ηα δεδνκέλα είλαη αξηζκνί, ελψ ε
πνηνηηθή έξεπλα είλαη κία εκπεηξηθή έξεπλα, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζε
κνξθή αξηζκψλ.
Η πνζνηηθή έξεπλα πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη ζηνηρεία απφ έλα δείγκα αηφκσλ πνπ
ζεσξείηαη φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ, ζε κία δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη εκπεηξηθά θάπνηεο ζεσξίεο ή ππνζέζεηο
(Bryman, 1992). Οπζηαζηηθά, ε πνζνηηθή κέζνδνο είλαη κία εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ
αθνξά ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα κεηξεζεί πνζνηηθά/αξηζκεηηθά,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία εηο βάζνο αλάιπζε ηνπ ππφ κειέηε αληηθεηκέλνπ κέζσ
ηεο ζηαηηζηηθήο, ε νπνία είλαη ε επηζηήκε θαη ε πξαθηηθή ηεο απνθνκηδήο ηεο
γλψζεο, κέζα απφ ηε ρξήζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ.
Η πνζνηηθή έξεπλα ππνγξακκίδεη ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ην ζεηηθηζκφ ζηε ζπιινγή
θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη κηα αθαηξεηηθή (deductive)
πξνζέγγηζε ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν
ησλ ζεσξηψλ ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Δλζσκαηψλεη κηα πξννπηηθή
ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο εμσηεξηθήο, αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο
(Bryman, 2006).
Με βάζε ηνλ ζηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα έρνπλ ελ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζηεί, ν εξεπλεηήο ζεψξεζε ηελ πνζνηηθή
έξεπλα σο ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνζνηηθήο
αλάιπζεο είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί θαηεγνξίεο, απφςεηο θαη κνληέια πνπ έρνπλ
επαθξηβψο νξηζηεί απφ ηνλ εξεπλεηή a priori, ελψ παξάιιεια αξηζκεηηθά ή άκεζα
κεηξήζηκα δεδνκέλα έρνπλ ζπιιερζεί γηα λα θαζνξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ
θαηεγνξηψλ θαη λα εμεηαζηνχλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο (Dornyei, 2003).
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Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, ππάξρνπλ δχν πεγέο (Dawson, 2002):


νη πξσηνγελείο, φπνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ κεζφδσλ
φπσο νη ζπλεληεχμεηο, ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε παξαηήξεζε



νη δεπηεξνγελείο, ηα νπνία έρνπλ ήδε ζπγθεληξσζεί παιαηφηεξα γηα ηνλ ίδην ή
άιινλ ζθνπφ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο κίαο άιιεο
έξεπλαο

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαη κε βάζε ην ζθνπφ απηήο, επηιέρζεθε ε
πξψηε κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ήηνη ε ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ.
Η ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο ηξφπνπο (Σδσξηδάθεο
& Σδσξηδάθε, 2002):


Με ηε κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο: κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ ζπιιέγνληαη
ζηνηρεία απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ θαηαλαισηή.



Με ηε κέζνδν ηνπ πεηξακαηηζκνχ: ζηε κέζνδν απηή ε ζπιινγή ζηνηρείσλ
γίλεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ ηχπνπ πξνπλφο, ην
νπνίν εηζάγεηαη ζε κία ειεγρφκελε πεξηνρή, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά φιεο ηεο αγνξάο – ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηνλ
πεηξακαηηζκφ ελφο κέξνπο ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ηεο επηρείξεζεο.



Με ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: κε ηε κέζνδν απηή ζπγθεληξψλνληαη
ζηνηρεία κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζνπλ νη εξσηψκελνη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ
ζθνπφ ηεο έξεπλαο.

Βάζεη ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, ην
εξσηεκαηνιφγην είλαη ην εξγαιείν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε ζπιινγή ησλ
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ.
Σν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε ηξεηο ηξφπνπο (Σδσξηδάθεο &
Σδσξηδάθε, 2002):


Με πξνζσπηθή ζπλέληεπμε: ν εξεπλεηήο έξρεηαη πξφζσπν κε πξφζσπν κε
ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν. Απνηειεί πην επέιηθην ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ζπγθξηλφκελε κε ην ηειέθσλν ή ην ηαρπδξνκείν. Με ηνλ

42

ηξφπν απηφλ ζπγθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ελψ παξάιιεια
ειέγρεηαη θαη ην δείγκα πνπ έρεη επηιεγεί.


Με ην ηειέθσλν: βαζηθφ πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο
είλαη ε ηαρχηεηα, ην ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο θαη ε εχθνιε εθπαίδεπζε ησλ
εξεπλεηψλ. Χζηφζν, ζηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ κφλν ηα άηνκα ηα νπνία είηε
έρνπλ ηειέθσλν είηε απαληνχλ ζε απηφ, κε απνηέιεζκα ην δείγκα λα κελ
είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. Δπηπιένλ, κέζσ ηειεθψλνπ ν αξηζκφο ησλ
εξσηήζεσλ είλαη ζρεηηθά κηθξφο.



Με ην ηαρπδξνκείν: ην ρακειφ θφζηνο ζπκπιήξσζεο είλαη ην βαζηθφ
πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ. Χζηφζν, ε επηζηξνθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
είλαη έλα πξφβιεκα γηα ηνλ εξεπλεηή, ελψ κεηνλέθηεκα απνηειεί θαη ε κε
αληαπφθξηζε πνιιψλ ζπκκεηερφλησλ, ή ε αξγνπνξία επηζηξνθήο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ.

Γεδνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ
ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, επηιέρζεθε ε ζπκπιήξσζε κε πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε.
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3.5 Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν
Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ
ζηελ πνζνηηθή έξεπλα. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο έξεπλαο, ζπληάρζεθε έλα
δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξσκέλν κε ηε κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο
ζπλέληεπμεο. Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε
επηιέρζεθε θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αλαθαιχςεη πεξηζζφηεξα
γηα ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξσηεζέλησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν
εξεπλεηήο είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Hossain, 2008).
Η βαζηζκέλε ζην εξσηεκαηνιφγην έξεπλα έρεη ιάβεη πνιιή θξηηηθή, απφ ηελ άπνςε
φηη ην κνληέιν ηεο θπζηθήο επηζηήκεο είλαη αθαηάιιειν γηα ηε κειέηε ησλ
θνηλσληθψλ πεξηβαιιφλησλ (Bryman, 2006). Χζηφζν, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αξθεηά, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηελ εξεπλήηξηα ζηελ απφθαζε
λα ην ρξεζηκνπνηήζεη.
Η

ζπλέληεπμε

κε

δνκεκέλν

εξσηεκαηνιφγην

πεξηιακβάλεη

κία

ζεηξά

πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε έλα πξνζερηηθά επηιεγκέλν ζέκα.
(http://www.sociology.org.uk/methsi.pdf). Σν δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθε
αθνχ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί, λα θσδηθνπνηεζεί θαη λα εξκελεπζεί ζρεηηθά εχθνια.
Δπηπιένλ, δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηελ επθαηξία λα απνζπάζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεηάδεηαη φρη κφλν κέζσ ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ, αιιά θαη κέζσ ηεο
ζπιινγήο κε ιεθηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ν ηφλνο θαη ε ρξνηά ηεο θσλήο
(Opdenakker, 2006). Οη ρεηξνλνκίεο θαη ελ γέλεη απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο.
Δπηπξφζζεηα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εμεηάζεη ην επίπεδν θαηαλφεζεο
ησλ

εξσηεζέλησλ

ζρεηηθά

κε

ην

ππφ

έξεπλα

δήηεκα

(http://www.sociology.org.uk/methsi.pdf). Μέζσ ηνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ππάξρεη κία επίζεκε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ, κε ηνλ
ηειεπηαίν λα γλσξίδεη αθξηβψο ηη απαηηείηαη απφ απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλέληεπμεο (http://www.sociology.org.uk/methsi.pdf). Σέινο, ην ζεκαληηθφηεξν
πιενλέθηεκα ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη φηη ζρεηίδεηαη κε έλα πςειφ
βαζκφ αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο (U.S. Office of Personnel Management, 2008).
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Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα δηακνηξαζηνχλ, θαζψο είλαη
ηππνπνηεκέλα, αιιά θαη ζρεηηθά απαιιαγκέλα απφ δηάθνξνπο ηχπνπο ζθαικάησλ. Η
ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη ζπγθεθξηκέλε, θαζψο νη ηππνπνηεκέλεο εξσηήζεηο
παξέρνπλ εηδηθή εζηίαζε, ελψ ππνβάιινληαη κφλν εθείλεο νη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ
ζπγθεθξηκέλν ελδηαθέξνλ σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηνλ
Robson (2002), ην εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα παξέρεη κία έγθπξε κέηξεζε ησλ
εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ, κέζα απφ ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ κε κεγάιε αθξίβεηα,
βαζηζκέλε ζηελ ηδαληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ εξσησκέλσλ.
χκθσλα κε ηνλ Mucchielli (1968, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνλ Javeau, 2000, ζει. 49),
«έλα εξσηεκαηνιφγην δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλαο θαηάινγνο εξσηήζεσλ». Σν
εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε αθνινπζψληαο ηνπο παξαθάησ θαλφλεο ζχληαμεο
ελφο εξσηεκαηνινγίνπ (Dornyei, 2003):


Σν εξσηεκαηνιφγην δελ είλαη πνιχ κεγάιν ψζηε λα κελ θνπξάδεη ηνλ
αλαγλψζηε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη έγηλε εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο



Σν εξσηεκαηνιφγην δελ είλαη ππθλνγξακκέλν, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα
δηαβαζηεί εχθνια θαη μεθνχξαζηα



Οη εξσηήζεηο εθθξάδνληαη κε απιά ιφγηα, ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο απφ ηνλ αλαγλψζηε



Η αθνινπζία ησλ εξσηήζεσλ έρεη κία ινγηθή



Οη εξσηήζεηο δελ είλαη πξνζσπηθέο, έηζη ψζηε λα κελ θέξλνπλ ζε δχζθνιε
ζέζε ηνλ εξσηψκελν

Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε, θαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο απηά αλαπηχρζεθαλ αλσηέξσ.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο
είλαη δνκεκέλν, κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Όπσο αλαθέξεη ν Oppenheim (1992,
φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνπο Cohen et al., 2007, ζει. 417), «εμαηξεηηθά δνκεκέλεο,
θιεηζηέο εξσηήζεηο είλαη ρξήζηκεο, θαζψο κπνξνχλ λα παξάγνπλ ζπρλφηεηεο
απαληήζεσλ πνπ επηδέρνληαη ζηαηηζηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη αλάιπζε. Δπίζεο, δίλνπλ
ηε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ κεηαμχ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο». Οη θιεηζηνχ ηχπνπ
εξσηήζεηο είλαη πεξηνξηζηηθέο, θαζψο παξαζέηνπλ κία ζεηξά δεδνκέλσλ απαληήζεσλ
απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα επηιέμεη ν ζπκκεηέρσλ. Παξάιιεια, εξσηήζεη απηνχ ηνπ
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ηχπνπ είλαη εχθνιεο ζηε ζπκπιήξσζε θαη θσδηθνπνίεζε, ελψ παξάιιεια δελ είλαη
κεξνιεπηηθέο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν αιθαβεηηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα (Cohen et al., 2007).
Αλαθνξηθά κε ηελ αλνηθηή εξψηεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, αξρηθά ζα πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη αλνηθηή εξψηεζε ζεκαίλεη πσο δελ κπνξεί ν εξεπλεηήο λα γλσξίδεη εθ
ησλ πξνηέξσλ ηελ πηζαλή απάληεζε. Μέζσ ηεο αλνηρηήο εξψηεζεο, ν εξσηψκελνο
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί κε δηθνχο ηνπ φξνπο ζε ζχλζεηα ζέκαηα, λα
πξνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ, λα
δψζεη, δειαδή, ηηο ιεπηνκεξείο εθείλεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα κία πην
αμηφπηζηε αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ εξεπλεηή
(Κπξηαδή, 1999). Με ηηο εξσηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο, ν εξσηψκελνο απαληάεη
ζχκθσλα κε ηελ δηθή ηνπ θξίζε. Έηζη, κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα άγλσζηα γηα ηνλ εξεπλεηή.
Οη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη ηξηψλ εηδψλ:
1. Γεκνγξαθηθέο, νη νπνίεο είλαη «απιά θαη απεπζείαο πεξηγξαθηθά εξσηήκαηα
ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ« ζπκκεηέρνληνο», ηα νπνία ν
εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ζηελ αλάιπζε, φπσο ην θχιν, ε
ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν θιπ (King and Horrocks, 2010).
2. Πνιιαπιήο επηινγήο: ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο νη εξσηεζέληεο
κπνξνχλ

λα

επηιέμνπλ

κεηαμχ

πνιιψλ

απαληήζεσλ,

ελψ

έρνπλ

ρξεζηκνπνηεζεί θαη εξσηήζεηο δηαδεπθηηθνχ ηχπνπ, φπνπ νη απαληήζεηο
πεξηνξίδνληαη ζην «λαη» θαη «φρη» (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2002).
3. Κιίκαθαο: Αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο θιίκαθαο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε
θιίκαθα Likert, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εξσηήζεηο θπκαίλνληαη απφ
«θαζφινπ» έσο «πάξα πνιχ» Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2002).
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3.6 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
Έπεηηα απφ ηελ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ θαη ηνπ εξγαιείνπ ηεο
κεζνδνινγηθήο αλάιπζεο, ην επφκελν βήκα είλαη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν
ζα ιάβεη κέξνο ζηελ έξεπλα. Η ελ ιφγσ δηαδηθαζία είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο,
θαζψο ε επηινγή ηνπ ζσζηνχ δείγκαηνο επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη
ζηνηρεία ηέηνηα, έηζη ψζηε λα απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρεη ζέζεη.
ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπγθεληξψζεθαλ 162 εξσηεκαηνιφγηα απφ επηρεηξήζεηο
δηαθνξεηηθνχ θιάδνπ θαη απαληεκέλα απφ πςειφβαζκα ζηειέρε. Σα εξσηεκαηνιφγηα
απαληήζεθαλ απφ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εηαηξηψλ (εξγνζηάζηα, βηνκεραλίεο,
βηνηερλίεο, ηερληθέο εηαηξείεο). Γειαδή απφ εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ πξντφληα ή
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο.
Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έξεπλα εμεηάδεη αλ θαη θαηά πφζν ην ζχζηεκα Ληηφ Έμη
ίγκα εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί
ηνπ. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε έλα ειιεληθφ δείγκα
εηαηξεηψλ. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ή ηειεθσληθψο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε
ζπκθσλία ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. Οη Salant et al (1994) ζπληζηνχλ φηη κία
εηζαγσγηθή επηζηνιή πξέπεη λα επεμεγεί ζαθψο αιιά ζπλνπηηθά ηνπο ζθνπνχο θαη ην
πεδίν ηεο έξεπλαο. Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ απφ επηρεηξήζεηο ζρεηηθέο κε ην
εξεπλεηηθφ αληηθείκελν.
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3.7 Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ
Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα, ν εξεπλεηήο:
i.

Δλεκέξσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο

ii.

Δλεκέξσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν δηάξθεηαο
ηεο ζπλέληεπμεο

iii.

Γηαβεβαίσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία θαη ε
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ νπνηνλδήπνηε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ

iv.

εβάζηεθε φζνπο δελ ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα

v.

Γηεμήγαγε ηηο ζπλεληεχμεηο κφλν κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ

vi.

Γελ πίεζε θαλέλαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, αιιά
αληίζεηα φινη νη εξσηεζέληεο ζπκκεηείραλ κε ηε ζέιεζή ηνπο

3.8 Σν πιαίζην ηεο αλάιπζεο
Πξνθεηκέλνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ επηινγή
ηνπ δείγκαηνο, ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ, αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ βήκαηα:


Διαηύπωζη ηηρ έπεςναρ. Καηά ηε δηαηχπσζε ηεο έξεπλαο ππήξμαλ δηάθνξεο
απνθάζεηο. Πνηεο επεμεξγαζίεο ή ζπλζήθεο ζα έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ ζηα
αληηθείκελα ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη
ππνζέζεηο; Πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο ελδηαθέξνληνο, δειαδή πνηεο
κεηαβιεηέο ζα έπξεπε λα κεηξεζνχλ; Πψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ;



Διαηύπωζη ζηόσων και επεςνηηικών ςποθέζεων. Ο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά, λα πξνβιεθζνχλ θαη λα
ειεγρζνχλ ηα θαηλφκελα ππφ κειέηε θαη λα αλαπηπρζνχλ έηζη νη ηερλνινγίεο ή
νη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ λα αζθεζεί έλαο βαζκφο ειέγρνπ ζε απηά ηα
θαηλφκελα. Ο εξεπλεηήο ρξεζηκνπνίεζε ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο γηα λα
κεηξήζεη πνζνηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηηο ππφ κειέηε ζρέζεηο, θαζψο θαη λα
εξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε
ζπζηεκαηηθή, ειεγρφκελε αλάιπζε θαη ηελ παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ.



Πποζδιοπιζμόρ ηος δείγμαηορ. Μηα άιιε νκάδα απνθάζεσλ αθνξά ζηελ
επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ην ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ελδηαθέξνληνο
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πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κειέηε, εάλ ζα πξφθεηηαη γηα δείγκα πνπ είλαη
ηπραίν, αληηπξνζσπεπηηθφ θαη αξθεηά κεγάιν. Σν επηιεγκέλν δείγκα απφ ηνλ
ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ελδηαθέξνληνο, φπσο θαη νη ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο
δηαδηθαζίεο, βνήζεζαλ ζηελ εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ, ηελ επηβεβαίσζε ή ηε
δηάςεπζή ηνπο (Lewis-Beck, 2003).


Σσεδιαζμόρ ηος επωηημαηολογίος. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
βαζίζηεθε ηφζν ζηελ ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε ηεο επηιεγκέλεο βηβιηνγξαθίαο,
φζν θαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη ε έξεπλα λα
ζεκειηψζεη.

Σν

εξεπλεηηθφ

εξσηεκαηνιφγην

εμεηάζηεθε

απφ

έλαλ

εκπεηξνγλψκνλα ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. Σα εξσηεκαηνιφγηα έπεηηα
θνηλνπνηήζεθαλ

ζε

άιινπο

εκπεηξνγλψκνλεο

πξνθεηκέλνπ

λα

ηα

ζπκπιεξψζνπλ. Έρεη αλαθεξζεί απφ πνιινχο ζπγγξαθείο (Salant et al., 1994;
Robson, 2002; Sinclair et al., 1993; Bryman et al., 2006) φηη ηα πνζνζηά
απάληεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ εάλ πθίζηαηαη κηα
ζπλεξγαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηφηεηα θαη θηιηθφηεηα, θαζψο θαη φηαλ
ην εξσηεκαηνιφγην είλαη θαηαλνεηφ θαη μεθάζαξν.


Πιλοηική έπεςνα. Σν ηειεπηαίν βήκα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
είλαη ε πηινηηθή εμέηαζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ
εξσηεζέλησλ, πξνηνχ πξαγκαηνπνηεί ε νινθιεξσκέλε έξεπλα. Τπφ ηδαληθέο
ζπλζήθεο, ε πηινηηθή έξεπλα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζπλππνινγηζκφ ζηελ θχξηα κειέηε. Απηφ ην
είδνο δνθηκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα απνθαιχςεη απξφβιεπηα
πξνβιήκαηα ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ ή ηηο νδεγίεο, θαζψο θαη λα
νδεγήζεη ζηελ αθαίξεζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ



Διεξαγωγή ηων ζςνενηεύξεων. Η εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ηεο
πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηεζέλησλ. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηφπηλ ξαληεβνχ, ζην
ρψξν ησλ εξσηεζέλησλ θαη κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε απηψλ.



Απίθμηζη ηων επωηημαηολογίων. Η αξίζκεζε έγηλε πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ην ελδερφκελν ιαλζαζκέλεο θαηαρψξεζεο απφ ηπρφλ „κπέξδεκα‟
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.



Ανάλςζη και επεξεπγαζία ηων αποηελεζμάηων σπηζιμοποιώνηαρ ηην
πεπιγπαθική ζηαηιζηική. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επηθχξσζε
(validation) ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αληίζηνηρα
49

ινγηζκηθφ SPSS. Σα δεδνκέλα πεξάζηεθαλ θαη ζηηο δχν εθαξκνγέο ζε κνξθή
πίλαθα κεηαβιεηψλ θαζψο επίζεο θαη κε ηελ αληίζηνηρε πνζνζηηαία αλάιπζε.
Η πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε σο
πξνο ην επίπεδν κέηξεζεο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ. ηαηηζηηθνί έιεγρνη
εθηειέζηεθαλ

γηα

θαζέλα

απφ

ηνπο

παξάγνληεο.

Δπηπιένλ,

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξακαηηθά πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα
ελδπλακσζεί ε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο κειέηεο. Η πξφζεζε ήηαλ λα
παξαρζνχλ ζηαηηζηηθέο δνθηκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επζηάζεηαο ησλ
εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ.


Εμπειπική διεπεύνηζη. Ο ζηφρνο είλαη λα εμεηαζηεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη
λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ
ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνρή κηαο
πηζαλήο εμήγεζεο, γηα ηελ πξφβιεςε κηα ζρέζεο αηηίαο-αηηηαηνχ κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ, νη ζηφρνη ήηαλ λα εμεηαζηνχλ ηα ζεσξεηηθά
ζπκπεξάζκαηα

θαη

λα

πξνζδηνξηζηεί

ν

ζπζρεηηζκφο

κεηαμχ

ησλ

ζπλππνινγηδφκελσλ κεηαβιεηψλ

3.9 Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο
Ο Joppe (2000, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνλ Golafshani, 2003) αλαθέξεη φηη ε
εγθπξφηεηα πξνζδηνξίδεη αλ ε έξεπλα πξαγκαηηθά κεηξάεη απηφ πνπ ζα έπξεπε λα
κεηξήζεη ή πφζν αιεζνθαλή είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Οη εξεπλεηέο γεληθά
πξνζδηνξίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα κέζσ ησλ πνηθίισλ εξσηήζεσλ πνπ θάλνπλ, αιιά θαη
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ άιισλ εξεπλψλ. χκθσλα κε ηελ Lie (2002), ε
εγθπξφηεηα δηαθξίλεηαη ζηελ εζσηεξηθή, ε νπνία αθνξά ηελ νξζφηεηα ηεο έξεπλαο
θαη ηελ εμσηεξηθή, ε νπνία αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ θαη γηα άιια δείγκαηα ή θαηαζηάζεηο. Η
εγθπξφηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θαη βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε κίαο απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο (Cohen et al., 2007).
Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Cohen et al. (2007, ζει. 176), «ζηα πνζνηηθά
δεδνκέλα, ε εγθπξφηεηα κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο δεηγκαηνιεςίαο,
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ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ εξεπλεηηθνχ νξγάλνπ θαη ηεο θαηάιιειεο ζηαηηζηηθήο
δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ».
Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία, ν Joppe (2000, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνλ Golafshani,
2003) ηελ νξίδεη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ηα απνηειέζκαηα είλαη δηαξθή θαηά ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη κία αθξηβή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ
νπνίνλ αλαθέξεηαη ε έξεπλα. Δπηπιένλ, ηνλίδεη φηη αλ ηα απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο
κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ ππφ κία παξφκνηα κεζνδνινγία, ηφηε ην εξεπλεηηθφ
εξγαιείν ζεσξείηαη σο αμηφπηζην. Η αμηνπηζηία είλαη νπζηαζηηθά «ζπλψλπκν ηεο
ζπλέπεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο αλαπαξαγσγήο ζε βάζνο ρξφλνπ, ζε εξεπλεηηθά
εξγαιεία θαη ζε νκάδεο απαληψλησλ. Έρεη λα θάλεη κε ηε ζπλέπεηα θαη ηελ αθξίβεηα»
(Cohen et al., 2007 ζει. 199).

Πξνθεηκέλνπ ε παξνχζα έξεπλα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην έγθπξε θαη αμηφπηζηε, ν
εξεπλεηήο:


Υξεζηκνπνίεζε εθείλε ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη εθείλν ην εξεπλεηηθφ
εξγαιείν πνπ ζεψξεζε φηη εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο



Δπέιεμε ην δείγκα εθείλν πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη απάληεζε ζηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα



πλέηαμε ην εξσηεκαηνιφγην βάζεη ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο



Έζεζε εθείλεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ ζηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα

3.10 Η εζηθή ζηελ έξεπλα
χκθσλα κε ηνπο Wicks θαη Freeman (1998), ην πιαίζην ηνπ ζεηηθηζκνχ είλαη γεληθά
ερζξηθφ πξνο ηελ εζηθή θαη άιιεο κε πνζνηηθνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο. Χζηφζν, είλαη
αλαπφθεπθην γηα κία έξεπλα, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ππνθείκελα, λα κελ έξζεη
αληηκέησπε κε εζηθά δηιήκκαηα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηνλ
Kimmel (1998), ηα εζηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξία
επίπεδα, ζχκθσλα κε ηα ππνθείκελα πνπ επεξεάδνπλ, ήηνη φζνπο ελεξγά
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ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δηεμάγεηαη ε έξεπλα θαη ηέινο ην
ζψκα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο.
Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Carrabine et al. (2009, ζει. 45), ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη θαηά
ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηνλ ιεγφκελν «θψδηθα επαγγεικαηηθήο
εζηθήο», ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε λνκηθά θαη εζηθά δεηήκαηα, φπσο ε δηαθάλεηα, ε
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ην απφξξεην ησλ ζπκκεηερφλησλ θ.ιπ. Ο ιφγνο γηα ηνλ
νπνίνλ ε εζηθή ζηελ έξεπλα είλαη πνιχ ζεκαληηθή απνξξέεη αθελφο απφ ηηο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη
αθεηέξνπ απφ ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε αλεζπρία ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηα
φξηα πνπ έρεη ε έξεπλα (Ethical guidelines, 2003). Οπζηαζηηθά, ν θψδηθαο εζηθήο
ζηνρεχεη ζηελ δηαηχπσζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ θαη νδεγηψλ νη νπνίνη πξέπεη λα
αθνινπζνχληαη απφ ηνλ εξεπλεηή, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ηνλ
ζηφρν απηήο (Code of Research Ethics, 1997).
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εζηθή ζε απηήλ ηελ έξεπλα: (Code of Research
Ethics,

1997;

Kimmel,

1988;

http://www.experiment-resources.com/ethics-in-

research.html):


Ο εξεπλεηήο δηαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ



Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ



Ο εξεπλεηήο ελεκέξσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο
έξεπλαο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα



Οη εξσηεζέληεο δελ πηέζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα



Γελ πξνμελήζεθε θαλελφο είδνπο εζηθή βιάβε ή ςπρηθή νδχλε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο



Γελ ππήξμε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηνπ εξεπλεηή



Οη εξσηεζέληεο είραλ ην δηθαίσκα λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ
4.1 Δηζαγσγή
Σν δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ήηαλ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ
πξντφληα ή πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο απ‟φιε ηελ Διιάδα. Σν εξσηεκαηνιφγην
απαληήζεθε απφ 162 επηρεηξήζεηο απφ άηνκα πνπ έρνπλ δηνηθηηηθή ζέζε. ηελ
πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο ηζρχνο , ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο
πξνβιεπηηθφηεηαο

ηνπ

εξεπλεηηθνχ

καο

κνληέινπ

,

επηιέρζεθαλ

ηερληθέο

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αιιά θπξίσο ηερληθέο πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο. Γηα ηηο
αλάγθεο ηεο δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, θαζψο θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ
αλαιχζεσλ, φπσο ησλ ζπζρεηίζεσλ, ηεο παιηλδξφκεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην
ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Δλψ ιφγσ ηεο ζχλζεηεο θχζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα
ππνζεηηθά εξεπλεηηθά κνληέια , γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιπκεηάβιεηεο αλάιπζεο,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ SEM (structural equation
modeling). Οη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο πνπ πξνζθέξνπλ , επηηξέπνπλ ζηνπο εξεπλεηέο
λα εμεηάζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε ππνζεηηθή δνκή ελφο κνληέινπ ζπλνιηθά γηα ην
ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εμαξηψκελσλ , θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ
ηαπηφρξνλα.
Παξαθάησ παξνπζίαδνληαη νη εμήο αλαιχζεηο:


Descriptive ή πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή



Correlation analysis ή αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ



Regression analysis θαη ζπγθεθξηκέλα multiple regression ή πνιιαπιή
παιηλδξφκεζε



Factor analysis ή παξαγνληηθή αλάιπζε



Structural equation modeling with amos
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4.2 Δζσηεξηθή αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο
Πριν μεθηλήζνπκε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ

ρξεζηκνπνηήζακε γηα εζσηεξηθή αμηνπηζηία. Ο έιεγρνο απηφο ζα γίλεη κε ηνλ δείθηε
Cronbach alpha (a) ή δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο. Όζν πην πςειφο είλαη ν δείθηεο
απηφο – θαη ζπγθεθξηκέλα φζν πην θνληά ζηε κνλάδα – ηφζν πην αμηφπηζηα
ζεσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα.
Δλδεηθηηθέο ηηκέο αμηνπηζηίαο:
< .06 : ε θιίκαθα είλαη αλαμηφπηζηε
0.6 : ην ειάρηζην απνδεθηφ φξην (κή απνδεθηφ γηα θιίκαθεο κε πνιιά items)
0.7 : επαξθέο, αιιά φρη θαιφ
0.8 : θαιχηεξν
0.95 : πνιχ πςειή αμηνπηζηία (κάιινλ ζπάλην)
Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ παξαθάησ ηχπνπ:

Δμ‟ νξηζκνχ, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο αλεβαίλεη θαζψο απμάλεηαη ε κέζε ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (items). Όζεο πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο πεξηιακβάλεη κία
θιίκαθα, ηφζν απμάλεηαη ε αθξίβεηα ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο πνπ ζα ππνινγηζηεί.
Δπηπξφζζεηα, φζεο πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο πεξηιακβάλεη κία θιίκαθα, ηφζν
απμάλεηαη ε αμηνπηζηία ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ παξακέλεη ε ίδηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρνπκε ηξείο ελαιιαθηηθέο
κνξθέο θιηκάθσλ γηα ηε κέηξεζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ε κέζε ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζε θάζε θιίκαθα είλαη 2, ηφηε:
Γηα 10 items = .667
Γηα 20 items = .800
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Γηα 30 items = .959
Χζηφζν είλαη δπζθνιφηεξν λα ζπγθεληξψζνπκε πνιιέο κεηαβιεηέο θαη λα
δηαηεξήζνπκε ηνλ ίδην βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο. πλήζσο φηαλ πξνζζέηνπκε
κεηαβιεηέο, ε ζπζρέηηζε (average inter-item correlation) κεηψλεηαη.
Οη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία είλαη:


Λάζε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζη



Απαληήζεηο ζηε ηχρε (πρ ζε εξσηήκαηα ηχπνπ ζσζηφ/ιάζνο)



Μηθξφο αξηζκφο items



Items πνπ δελ είλαη μεθάζαξα θαη κπνξνχλ λα κπεξδέςνπλ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο



Οδεγίεο πνπ δελ είλαη αθξηβείο θαη μεθάζαξεο



θάικα πνπ νθείιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (π.ρ επίδξάζεηο δηάζεζεο,
θηλήηξσλ, θνχξαζε, πιήμε θιπ)



Υακειή εγθπξφηεηα φςεο (face validity)



Μεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο



Γηαθπκάλζεηο ζηε δηάζεζε, ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο θιπ

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS πξνέθπςε ην παξαθάησ απνηέιεζκα γηα ηνλ δείθηε
cronbach alpha.
ρήκα 4.2.1 – Realiability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,930

106

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 4.2.1, ν δείθηεο είλαη 0,93 θαη βξίζθεηαη πάξα
πνιχ θνληά ζηε κνλάδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη
ζηελ αλάιπζή καο είλαη πνιχ αμηφπηζηα. (106 είλαη νη κεηαβιεηέο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή νη εξσηήζεηο καο)
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4.3 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο
Από ηα δεκογραθηθά ζηοητεία κπορούλ λα αληιεζοσλ πιεροθορίες ζτεηηθά κε ηο αλ
θαη θαηά πόζο παράγοληες, όπφς ηο θύιο θαη ηο εθπαηδεσηηθό σπόβαζρο ηφλ
ερφηεζέληφλ, ζτεηίδεηαη κε ηελ αληίιευε ποσ έτοσλ γηα ηελ σηοζέηεζε θαη
εθαρκογή ελός προγράκκαηος βειηίφζες ποηόηεηας. Επηπιέολ, θάποηες ερφηήζεης
ποσ αθορούλ ηελ επητείρεζε κπορούλ λα παράζτοσλ πιεροθόρεζε αλαθορηθά κε ηο
θαηά πόζο εηαηρείες ζσγθεθρηκέλφλ θιάδφλ θαη παραγφγής προχόληφλ ή / θαη
σπερεζηώλ τρεζηκοποηούλ έλα πρόγρακκα βειηίφζες δηαδηθαζηώλ παραγφγής.

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ην ρήκα 4.3.1, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε
πνζνζηφ 73% είλαη άληξεο, ελψ κφλν ην 27% είλαη γπλαίθεο.
ρήκα 4.3.1 - Φύιν εξσηεζέλησλ

ΦΤΛΟ

27%
ΑΝΣΡΑ
ΓΤΝΑΙΚΑ

73%

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, ην 34% είλαη 25 – 30 εηψλ, πνπ απνηειεί
θαη ηελ πιεηνςεθία, ην 21% είλαη ειηθίαο 46 – 50 εηψλ θαη 41 – 45 εηψλ θαη ηέινο
είλαη ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 31 – 35 θαη 36 – 40 κε πνζνζηφ 14% θαη 10%
αληίζηνηρα.
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ρήκα 4.3.2 - Ηιηθία εξσηεζέλησλ
ΗΛΙΚΙΑ
40%
34%

35%
30%

25-30

25%

21%

21%

20%

31-35
36-40

14%

15%

41-45

10%

46-50

10%
5%
0%
25-30

31-35

36-40

41-45

46-50

Απφ ην ρήκα 4.3.3 πνπ αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ εξσηεζέλησλ,
παξαηεξνχκε φηη ην 40% είλαη απφθνηηνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ην 34% είλαη
θάηνρνη ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ην 15% είλαη απφθνηηνη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο,
ην 9% απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο θαη κφιηο ην 2% είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ
ηίηινπ.
ρήκα 4.3.3 - Δπίπεδν εθπαίδεπζεο εξσηεζέλησλ
EKΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΠΟΘΑΒΡΟ
45%

40%

40%
35%

34%
Μέζη εκπαίδεσζη

30%

Ανώηερη εκπαίδεσζη

25%
20%

Ανώηαηη εκπαίδεσζη
15%

15%

Μεηαπηστιακό ηίηλο

9%

10%
5%

Γιδακηορικό ηίηλο
2%

ηίη
λο
ιδ
ακ
ηο
ρι
κό

ησ
τι
α
εη
απ
Μ

Γ

κό

ηίη
λ

ο

δε
σζ
η
αί
εκ
π

νώ
ηα
ηη
Α

η
νώ
ηε
ρ
Α

Μ

έζ
η

εκ
π

εκ
π

αί
δε
σζ
η

αί
δε
σζ
η

0%

Όζνλ αθνξά ηψξα γηα ηελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο, ην 35% ησλ επηρεηξήζεσλ
παξάγεη πξντφληα, αιιά θαη έλα πνζνζηφ 35% παξάγεη ππεξεζίεο. Σέινο, ην 30%
παξάγεη ηφζν πξντφληα φζν θαη ππεξεζίεο.
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ρήκα 4.3.4 - Πξντόλ / ππεξεζία εηαηξεηώλ
Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ:

ΚΑΙ ΣΑ ΓΤΟ
30%

ΠΑΡΑΓΔΙ
ΠΡΟΙΟΝΣΑ
35%

ΠΑΡΑΓΔΙ ΠΡΟΙΟΝΣΑ
ΠΡΟΦΔΡΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΠΡΟΦΔΡΔΙ
ΤΠΗΡΔΙΔ
35%

ΚΑΙ ΣΑ ΓΤΟ

Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο απφ ηηο 162 επηρεηξήζεηο
ηνπ δείγκαηνο, νη πεξηζζφηεξεο ζε ζπρλφηεηα ήηαλ νη θαηαζθεπαζηηθέο (12), έπεηηα
ήηαλ νη κεηαθνξηθέο (8), θαη ηέινο νη ηερληθέο εηαηξίεο (6). Οη ππφινηπνη θιάδνη είλαη
δηακνηξαζκέλνη. Σν παξάξηεκα ΙΙ αλαθέξεη αλαιπηηθά ην είδνο ηεο θάζε επηρείξεζεο
πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα.
πλνπηηθά, ινηπφλ, ην εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε θπξίσο απφ αληξηθφ πιεζπζκφ
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Οη ειηθίεο θπκαίλνληαη θπξίσο κεηαμχ 25-30 θαη 41-50.
Δπίζεο, ην έλα ηξίην ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, έλα ηξίην απηψλ παξάγνπλ πξντφληα θαη νη ππφινηπεο
πξνζθέξνπλ θαη ηα δχν.
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4.4 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (descriptive)
4.4.1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη
απνθάζεηο θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ
ε πνζνζηφ 55% νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο ζε
ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο θάζε ηκήκαηνο, ζε πνζνζηφ 22% απφ ηνλ manager
ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο θάζε ηκήκαηνο θαη ηνπο
ππαιιήινπο κεηά απφ ηαθηή ζπλάληεζε θαη ηέινο ζε πνζνζηφ 23% απνθιεηζηηθά απφ
ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο.

ρήκα 4.4.1 Τπεύζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
Από ποιον λαμβάνονται οι απουάσειρ στεν επισείπεσε
σαρ για τεν επίτεςξε ενόρ στόσος;
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55%

50%
40%
30%

22%

23%
20%
10%
0%
Α: Απ οκλειζηικά απ ό ηον
manager ηης επ ιτείρηζης

Β: Απ ό ηον manager ηης
επ ιτείρηζης ζε
ζσνεννόηζη με ηοσς
σπ εύθσνοσς κάθε
ημήμαηος

Γ: Απ ό ηον manager ηης
επ ιτείρηζης ζε
ζσνεννόηζη με ηοσς
σπ εύθσνοσς κάθε
ημήμαηος και ηοσς
σπ αλλήλοσς μεηά απ ό
ηακηή ζσνάνηηζη

Α: Αποκλειζηικά από ηον manager ηης επιτείρηζης
Β: Από ηον manager ηης επιτείρηζης ζε ζσνεννόηζη με ηοσς σπεύθσνοσς κάθε ημήμαηος
Γ: Από ηον manager ηης επιτείρηζης ζε ζσνεννόηζη με ηοσς σπεύθσνοσς κάθε ημήμαηος και ηοσς
σπαλλήλοσς μεηά από ηακηή ζσνάνηηζη
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ηελ εξψηεζε αλ ην πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα
πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ επηρείξεζε ή πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ ε
πιεηνςεθία απάληεζε ζεηηθά (70%).
ρήκα 4.4.2 - Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα
βειηίσζεο πνηόηεηαο
Δνεμεπώνεται τακτικά το πποσωπικό σσετικά με τα
ππογπάμματα ποιότεταρ πος ευαπμόδονται στεν επισείπεσε ή
ππόκειται να ευαπμοστούν;
10%
ΝΑΙ

20%

ΟΥΙ
ΓΓ/ΓΑ

70%

4.4.2. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή
ελόο πνηνηηθνύ πξνγξάκκαηνο
ε πνζνζηφ 59,8% νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο
βειηίσζεο πνηφηεηαο ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζηνλ θαιχηεξν
ζπληνληζκφ ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζε πνζνζηφ 52,47% ζεσξνχλ φηη ζα ζπκβάιιεη
ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Αθνινπζνχλ ε θαιχηεξε
νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ (48,77%), ε θαιχηεξε παξαγγειηνιεςία ησλ πξψησλ πιψλ
(47,53%), ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (45,68%), ε αχμεζε ησλ θεξδψλ (43,21%),
ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ (40,74%) θαη ηέινο ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξφζιεςε
θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ (37,65%).
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ρήκα 4.4.3 - Πιενλεθηήκαηα από ηελ εθαξκνγή ελόο πνηνηηθνύ πξνγξάκκαηνο

4.4.3. Πξνζδηνξηζκόο ησλ παξαγόλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ελόο
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηόηεηαο
Σν πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο πνπ ζχκθσλα κε ην 42,59%
θαίλεηαη φηη απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζηελ επηρείξεζε. Παξάιιεια, ην 37,65% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη
ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία γξαθεηνθξαηηθή
δηαδηθαζία.
ρήκα 4.4.4: Παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ελόο πνηνηηθνύ πξνγξάκκαηνο
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε κηα επηρείξεζε νη απνθάζεηο
ιακβάλνληαη θπξίσο απφ ην manager ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο
ππεχζπλνπο θάζε ηκήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ην πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά
ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα βειηίσζεο πνηφηεηαο. Δπίζεο κηα επηρείξεζε
εθαξκφδνληαο έλα πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο, ζπληνλίδεηαη θαιχηεξα, απμάλεη
ηε πξνζηηζέκελε αμία ηεο, νξγαλψλεη ην ρξφλν θαη ην ρψξν ηεο, απμάλεη ηε
παξαγσγηθφηεηα θαη ηα θέξδε θαη ρξεζηκνπνηέη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. Παξφια
δελ κπνξνχλ φιεο νη επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ έλα πξφγξακκα βειηίσζεο
πνηφηεηαο .Απηφ νθείιεηαη ζην πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο θαη ζην φηη ε εθαξκνγή ηνπ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία.

4.5 Αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ (correlation analysis)
H αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ην βαζκφ γξακκηθήο
ζπζρέηηζεο δχν γλσξηζκάησλ κέζσ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Pearson. Γχν
κεηαβιεηέο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε εάλ, θαζψο απμάλνληαη νη ηηκέο ηεο κίαο
κεηαβιεηήηεο, απμάλνληαη θαη νη ηηκέο ηεο άιιεο, ελψ έρνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε εάλ
θαζψο απμάλνληαη νη ηηκέο ηεο κίαο κεηαβιεηήο, νη ηηκέο ηεο άιιεο κεηψλνληαη.
Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παίξλνληαο ηελ ηηκή 1, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ηέιεηα ζεηηθή
γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. Σηκή -1 ζην ζπληειεζηή
ζπζρέηηζεο ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ηέιεηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Ο ζπληειεζηήο
ζπζρέηηζεο κεηξάεη κφλν ηελ ηζρχ κίαο γξακκηθήο ζρέζεο. Δάλ ππάξρεη ηζρπξή κε
γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο,

ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο

κπνξεί λα είλαη θαη κεδέλ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο 4.5.1 απεηθνλίδεη ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο
επηρείξεζεο (εξση. 5) θαη ην αλ ρξεζηκνπνηεί θάπνην πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο (εξση. 10). Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε
(p – value = 0.288) ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=0,01. Έηζη, ην είδνο
ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην αλ απηή ε επηρείξεζε θάλεη ρξήζε
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο.
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Όπνπ:
Q5 εξψηεζε 5: είδνο επηρείξεζεο
Q10 εξψηεζε 10: ρξεζηκνπνηείηε θάπνην πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο;
Πίλαθαο 4.5.1 - Βαζκόο ζπζρέηηζεο ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ρξήζεο
πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζή ηεο
Q5
Q5

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
Q10

Q10
,288
,000

N

162

162

Pearson Correlation

,288

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

162

Ο παξαθάησ πίλαθαο 4.5.2

162

παξνπζηάδεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο

επηρείξεζεο (εξση. 5) θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζεσξνχληαη αλαζηαιηηθνί γηα ηελ
εθαξκνγή ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο
παξαγσγήο (εξση.12).
Όπνπ:
Q12 ε ηη βαζκφ πηζηεχεηε φηη ζα ήηαλ αλαζηαιηηθή ε εθαξκνγή ελφο πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ θαη παξαγσγήο;
Q12.1 Σν πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο
Q12.2 Η κε χπαξμε αξθεηψλ ζηνηρείσλ
Q12.3 Σα ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (critical – to – quality
characteristics) ζήκεξα κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
κέιινληνο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηεο αγνξάο
Q12.4 Η έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ
Q12.5 Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο δελ επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε ελφο πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
Q12.6 Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία γξαθεηνθξαηηθή
δηαδηθαζία
Q12.7 ην επηπιένλ πξνζσπηθφ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν
Q12.8 ην γεγνλφο φηη ζεσξείηε, φηη δελ ρξεηάδεηαη έλα ηέηνην πξφγξακκα ζηελ
επηρείξεζε ζαο
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Πίλαθαο 4.5.2 - Βαζκόο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ
παξαγόλησλ πνπ ζεσξνύληαη αλαζηαιηηθνί γηα ηελ εθαξκνγή ελόο πνηνηηθνύ
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο παξαγσγήο
Q12.1
Q5

Pearson Correlation

Q12.2

Q12.3

Q12.4

Q12.5

Q12.6

Q12.7

Q12.8

,214(**)

,225(**)

,317(**)

,235(**)

,138

,140

,175(*)

,039

Sig. (2-tailed)

,006

,004

,000

,003

,080

,076

,026

,623

N

162

162

162

162

162

162

162

162

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο:


Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε (p – value = 0.175) ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ επηπιένλ
πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο
ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δδψ βιέπνπκε φηη sig.F=0.026<0.05, άξα νη
δχν κεηαβιεηέο είλαη γξακκηθά εμαξηεκέλεο (απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή
ππφζεζε θαη δερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή)



Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε (p – value = 0.317) ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο α=0,01 κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ γεγνλφηνο
φηη ηα ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζήκεξα κπνξεί λα κελ
αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέιινληνο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηεο
αγνξάο



Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε (p – value = 0.235) ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο α=0,01 κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο έιιεηςεο
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ



Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε (p – value = 0.225) ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο α=0,01 κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο κε
χπαξμεο αξθεηψλ ζηνηρείσλ



Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε (p – value = 0.214) ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο α=0,01 κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πςεινχ
θφζηνπο εθαξκνγήο ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην είδνο ηεο
επηρείξεζεο (πξνζθνξά ππεξεζίαο ή παξνρή ππεξεζηψλ) ζρεηίδεηαη

κε ηνπο

παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη αλαζηαιηηθνί γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο
βειηίσζεο πνηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε επηρείξεζε αλάινγα ζε ηη
δξαζηεξηνπνηέηηαη επεξεάδεηαη απν δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη
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αλαζηαιηηθνί γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα
κεγάιε επηρείξεζε, κπνξεί λα κελ επεξεάδεηαη απφ ην πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ,
φζν γηα ην φηη κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γη‟απηφ πξνθεηκέλνπ λα
εθαξκνζηεί. Πην ζπγθεθξηκέλα απ‟φηη βιέπνπκε θαη απφ ηνλ πίλαθα 4.5.2., ν
παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη πεξηζζφηεξν

ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ

πξνγξάκκαηνο είλαη φηη ηα ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθξεξηζηηθά ηνπ ζήκεξα, κπνξεί
λα κελ είλαη ηα ίδηα κε απηά ηνπο κέιινληνο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηεο αγνξάο. Έπεηηα
έλαο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο εκπνδίδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ έλα
ηέηνην πξφγξακκα είλαη ην επηπιένλ πξνζσπηθφ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν
γη‟απηφ θαζψο επίζεο θαη ην πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ.

4.6

Αλάιπζε

παιηλδξνκήζεο

(Πνιιαπιή

γξακκηθή

παιηλδξόκεζε- multiple regression analysis)
Η πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε απνηειεί επέθηαζε ηεο απιήο γξακκηθήο
παιηλδξφκεζεο. ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε έρνπκε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζε αληίζεζε κε ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ
έρνπκε κία.
Με ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ζα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ ε πηνζέηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηηο πξννπηηθέο θαη ηε
ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο (εξψηεζε 9) θαη ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ νη
εξσηεζέληεο φηη ππάξρεη αλάγθε βειηίσζεο (εξψηεζε 17). Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή
(Τ) ηέζεθε ην αλ ε πηνζέηεζε ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ζηηο ζηξαηεγηθέο
ηεο εηαηξίαο θαη σο αλεμάξηεηεο (Υ) νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ
αλάγθε βειηίσζεο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ παιηλδξφκεζε απεηθνλίδνληαη ζηνπο
παξαθάησ πίλαθεο.
Q9 Η πηνζέηεζε ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηηο πξννπηηθέο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο
εηαηξίαο;
Q17 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε βειηίσζεο ζηνπο παξαθάησ
ηνκείο;
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Q17.1 Μεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ
Q17.2 Μείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο
Q17.3 πκβνιή ζηελ πινπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ νξάκαηνο
Q17.4 Πεξηνξηζκφο ησλ άρξεζησλ δηαδηθαζηψλ ζηε γξακκή παξαγσγήο πνπ δελ
πξνζζέηνπλ αμία
Q17.5 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
Q17.6 Αχμεζε άκεζα ή έκκεζα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο
Q17.7 πκβνιή ζηε κείσζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ

Πίλαθαο 4.6.1 - Model Summary
Model
1

R
,303

R Square
,092

Adjusted R
Square
,050

Std. Error of
the Estimate
2,954

Ο ζπληειεζηήο R2, o νπνίνο νλνκάδεηαη θαη ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ,
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηε ζπζρέηηζε δχν ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν ζπληειεζηήο απηφο δίλεη ην πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ηεο
Y πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε X κεηαβιεηή. Οπζηαζηηθά, παξαηεξνχκε φηη νη ηνκείο
ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη αλάγθε βειηίσζεο εμεγνχλ ην 92% ηεο απφθαζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα ην αλ ζα πηνζεηήζνπλ θάπνην πνηνηηθφ πξφγξακκα.
Ο ζπληειεζηήο Adjusted R2 (δηνξζσκέλε ηηκή δείθηε πξνζδηνξηζκνχ), δειψλεη ην
πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ε πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή (ηνκείο πνπ έρνπλ αλάγθε
βειηίσζεο), είλαη ππεχζπλε γηα ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο,
δειαδή ηεο πηνζέηεζεο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, νη ηνκείο πνπ ρξίδνπλ
βειηίσζε είλαη ππεχζπλνη ζε πνζνζηφ 50% γηα ην αλ ε πηνζέηεζε ελφο πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο βξίζθεηαη ζηελ πξννπηηθή ησλ εηαηξεηψλ.
Σν ηππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο (standard error of the estimate) απνηειεί έλα κέηξν ηνπ
πφζν αθξηβείο είλαη νη πξνβιέςεηο πνπ γίλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο παιηλδξφκεζεο θαη
νπζηαζηηθά είλαη ίζν κε ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ ζεκείσλ γχξσ απφ ηε γξακκή
παιηλδξφκεζεο.
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Πίλαθαο 4.6.2 - ANOVA
Model
1

Sum of
Squares
Regression

df

Mean Square

135,502

7

19,357

Residual

1344,159

154

8,728

Total

1479,660

161

F

Sig.

2,218

,036(a)

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4.6.2 βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ Αλάιπζε ηεο
Γηαθχκαλζεο-Analysis of variance (ANOVA).
ηε ζηήιε df βιέπνπκε ηνπο αξηζκνχο 7 θαη 154 νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηνπο βαζκνχο
ειεπζεξίαο νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζην άζξνηζκα ηεξηαγψλσλ πνπ εξκελεχεηαη απφ
ηελ παιηλδξφκεζε (regression,1) θαη ζην άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ πνπ δελ εξκελεχεηαη
απφ ηελ παιηλδξφκεζε (redisual,λ-2).
Η ζηήιε sum of squares εθθξάδεη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ πνπ εξκελεχεηαη απφ
ηελ παιηλδξφκεζε (regression) θαη ην άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ πνπ δελ εξκελεχεηαη
απφ ηελ παιηλδξφκεζε – άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ζθαικάησλ (residuals).
H ζηήιε Mean Square εθθξάδεη ηα κέζα αζξνίζκαηα ηεηξαγψλσλ ησλ ηηκψλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζηε ζηήιε Sum of squares.
H ηηκή F (F θαηαλνκή) είλαη ην πειίθν ησλ ηηκψλ ηεο ζηήιεο Mean square.
Η ηηκή signif. F=0.36 (πεξηζψξην ιάζνπο ηεο εθηίκεζεο) είλαη ε θξίζηκε ηηκή κε βάζε
ηελ νπνία απνξξίπηνπκε ή απνδερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε Ho. Καηά ηε
κεδεληθή ππφζεζε Ho δελ ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ κεηαβιεηψλ X θαη Τ, ελψ
θαηά ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε H1 ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε.

ε επίπεδν

ζεκαληηθφηεηαο α=0.05, εάλ signif. F<0,05, απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε θαη
δερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή. Δδψ signif. F=0.036<0.05, άξα δερφκαζηε ηελ
ελαιιαθηηθή ππφζεζε Η1, φηη δειαδή ππάξρεη γξακκηθή εμάξηεζε κεηαμχ ησλ
ηνκέσλ πνπ ππάξρεη αλάγθε βειηίσζεο θαη ηεο πηνζέηεζεο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
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Πίλαθαο 4.6.3 - Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Model
1

Standardized
Coefficients

B
3,179

Std. Error
,635

Q17.1

,064

,125

Q17.2

,210

,140

Q17.3

,154

Q17.4

,103

Q17.5

,070

,138

Q17.6

-,281

,121

Q17.7

-,030

,112

-,031

(Constant)

Beta

t
5,008

Sig.
,000

,058

,514

,608

,183

1,499

,136

,140

,134

1,095

,275

,126

,104

,821

,413

,065

,509

,611

-,284

-2,323

,022

-,271

,787

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4.6.3 ε αξηζηεξή ζηήιε (Q17.1-Q17.7) είλαη νη αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο Υ (ηνκείο- εξψηεζε 17). Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή Y είλαη ε πηνζέηεζε
ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Η ζηαζεξά constant απνηειεί ην ζεκείν ζην νπνίν ε
γξακκή παιηλδξφκεζεο ηέκλεη ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα Τ. Δπίζεο, ε Β ζηήιε πεξηέρεη
ηνπο ζπληειεζηέο bo,b1-b6 (constant-Q17.7) ηεο Υ κεηαβιεηήο (φηαλ Υ=0 έρνπκε
bo). Σν ηππηθφ ζθάικα (standard error) είλαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ
δείγκαηνο. Ο κε θαλνληθνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (unstandardized
coefficients) απνηειεί ηελ θιίζε ηεο γξακκήο παιηλδξφκεζεο. Οη θαλνληθνπνηεκέλνη
ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (standardized coefficients) δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην
βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο ηεο θάζε πξνβιεπηηθήο κεηαβιεηήο.
Έηζη παξαηεξνχκε φηη θαηά 18,3% ε απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα εληάμνπλ ζηε
ζηξαηεγηθή ηνπο ηελ πεξίπησζε πηνζέηεζεο ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο (εξση. 9 –
Τ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη αλάγθε γηα κείσζε ηνπ
απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα εμέιημε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο (εξση.17.2- Υ αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή), θαηά 13,4% έγθεηηαη ζηε ζπκβνιή πινπνίεζεο ηνπ εηαηξηθνχ νξάκαηνο
(εξση.17.3), ελψ αθνινπζνχλ ε αλάγθε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άρξεζησλ
δηαδηθαζηψλ ζηε γξακκή παξαγσγήο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία (10,4%) (εξση.17.4), ε
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (6,5%)(εξση.17.5), θαη ηέινο ε
κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ (5,8%)(εξση.17.1).
Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο ζηήιεο Sig.F πνπ έβγαιε ν πίλαθαο coefficients,
θαη ηε κεδεληθή Ho θαη ελαιιαθηηθή ππφζεζε H1 πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ,
παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
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ηεο επηρείξεζεο (Q 17.6), δερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή δελ ππάξρεη
θακία γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ, αθνχ sig.F>0.05. Αληίζεηα
ζηελ Q17.6 (sig.F=0.022<0.05) δερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή
ππάξρεη γξακκηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
επηρείξεζεο θαη ηεο πηνζέηεζεο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γειαδή φηαλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ επηρείξεζε ην πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο, ζα παξαηεξεζεί θαη αχμεζε
άκεζα ή έκεζζα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο.
Δδψ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηελ νπζία ε γξακκή παιηλδξφκεζεο είλαη κηα επζεία
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ Τ=a+b*X πνπ έρεη απ‟ φιεο ηηο δπλαηέο επζείεο, ην κηθξφηεξν
άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ απνζηάζεσλ ησλ ζεκείσλ απφ ηελ επζεία. ηελ
παξαπάλσ εμίζσζε ην a είλαη ε ηηκή ηνπ Y φηαλ ην Υ είλαη κεδέλ. Δίλαη ην ζεκείν
ζην νπνίν ε επζεία ηέκλεη ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα (constant).H θιίζε b δειψλεη πφζν
απμάλεηαη ή κεηψλεηαη ην Τ γηα κία κνλάδα αιιαγήο ζην Υ (ζηήιε Β).
Απφ ηελ πην πάλσ αλάιπζε εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ηνκείο ζηηο
επηρεηξήζεηο νη νπνίνη έρνπλ έρνπλ αλάγθε βειηίσζεο. Απηφ νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο
ζην λα πηνζεηήζνπλ έλα πνηνηηθφ πξφγξακκα βειηίσζεο πξνθεκέλνπ λα βειηησζνχλ
νη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε πηνζέηεζε ελφο
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηίδεηαη θαηά 92% κε ηνλ
αλ ππάξρεη αλάγθε βειηίσζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (πίλαθαο 4.6.1 – R square)
Σέινο νη ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε βειηίσζεο είλαη ππεχζπλνη
ζε πνζνζηφ 50%, γηα ην αλ ε επηρείξεζε ζα πηνζεηήζεη θάπνην πξφγξακκα βειηίσζεο
πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζίσλ (πίλαθαο 4.6.1 – Αdjusted R Square). Δπίζεο, θαηαιήμακε
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πηνζέηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο ζα
ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.
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4.7 Παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis)
Με ηνλ φξν παξαγνληηθή αλάιπζε ελλννχκε κία πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή κέζνδν,
αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ηεο νπνίαο πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηε δνκή
ελφο πίλαθα δεδνκέλσλ.
Η παξαγνληηθή αλάιπζε είλαη ρξήζηκε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ γηαηί:


Μειεηά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ κεγάινπ αξηζκνχ αιιεινζπλδεφκελσλ
κεηαβιεηψλ δηα κέζνπ ηεο νκαδνπνίεζεο απηψλ ζε παξάγνληεο. Μεηά ηελ
νκαδνπνίεζε νη κεηαβιεηέο ηνπ θάζε παξάγνληα είλαη κεηαμχ ηνπο
πεξηζζφηεξν ζπζρεηηζκέλεο ζε ζρέζε κε κεηαβιεηέο πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο
παξάγνληεο. Αληίζεηα νη παξάγνληεο έρνπλ πνιχ κηθξφ θαη κεδεληθφ
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο.



Δξκελεχεη θάζε παξάγνληα ζχκθσλα κε ηε ζεκαζία ησλ κεηαβιεηψλ.



πγθεληξψλεη πνιιέο κεηαβιεηέο δεκηνπξγψληαο ιίγνπο παξάγνληεο γηα θάζε
έλαλ απφ ηνπο νπνίνπο ππνινγίδεη ην ζθνξ .



Οη κεηαβιεηέο πξέπεη λα είλαη πνζνηηθέο ζε νπνηαδήπνηε θιίκαθα κέηξεζεο.
Μπνξεί επίζεο λα είλαη νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ην βαζκφ
ηθαλνπνίεζεο ή επηζπκίαο αξθεί λα ππάξρεη κία αξηζκεηηθή θιίκαθα φπνπ νη
ρακειέο ηηκέο εθθξάδνπλ κηθξφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ή επηζπκίαο θαη νη
πςειέο ηηκέο αληίζηνηρα κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ή επηζπκίαο (κπνξεί λα
ζπκβεί θαη ην αληίζεην).

Μέζσ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
πιαίζην εθαξκνγήο ηνπΛηηφ Έμη ίγκα. Οπζηαζηηθά, ε factor analysis ζα καο
επηηξέςεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο αξρέο ηνπΛηηφ Έμη ίγκα. Γηα απηφλ ην ζθνπφ, ε
αλάιπζή καο είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξεηο ελφηεηεο:


Η πξψηε ελφηεηα αθνξά ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο.
ε απηήλ ηελ ελφηεηα αλαιχνληαη ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ην ζηξαηεγηθφ
ζηφρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο έηζη ψζηε λα
εμεηαζηνχλ πξνδηαγξαθέο έαλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα
βειηίσζεο πνηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πήξακε θξηηήξηα απφ ην
εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχλ ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
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ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Σα θξηηήξηα απηά επεμεξγάζηεθαλ ζηελ
παξαγνληηθή αλάιπζε, θαη θαηαιείμακε ζε δχν παξάγνληεο πνπ καο εμεγνχλ
ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν
ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα ην δνχκε ζην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο.


Η δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ
ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε
ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο εθείλνη, ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαο
ηνπο κηα επηρείξεζε, κπνξεί λα πηνζεηήζεη έλα πξφγξακκα βειηίσζεο
πνηφηεηαο. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, επηιέρζεθαλ απφ ην
εξσηεκαηνιφγην ηα θξηηήξηα εθέηλα ηα νπνία κπνξνχλ λα καο δψζνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο.
Μεηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε
ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS, θαηαιήμακε ζηνπο πην ζεκαληηθνχο
παξάγνληεο νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο
βειηίσζεο πνηφηεηαο. Σν ζπκπέξαζκα αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο.



Σέινο, ε ηξίηε ελφηεηα αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο είλαη ην Ληηφ
Έμη ίγκα. ε απηήλ ηελ ελφηεηα, ινηπφλ,ζα δνχκε ηνπο πην ζεκαληηθνχο
παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο
βειηίσζεο πνηφηεηαο. Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο , αλαθέξνληαη ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο
κεηά απφ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε. Καη ζ‟απηή ηελ ελφηεηα,
επηιέρζεθαλ ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο απφ ην εξσηεκαηνιφγην.
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4.7.1. Ποιοσ είναι ο ςτρατηγικόσ ςτόχοσ των επιχειρήςεων και ποιοσ
είναι ο προςανατολιςμόσ τουσ;
Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηήλ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη
νη εμήο:


Η αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηνλ ηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ (Q6.A1)



Η ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή βειηίσζε
(Q6.A2)



Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί έξγα βάζεη
ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο (Q6.A3)



Έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε κείσζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (Q6.A4)



Η εηαηξία εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Q6.A5)



Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα ιεηηνπξγεί βάζεη δηαδηθαζηψλ
(Q6.A6)



Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη ν πειάηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ
(Q6.A7)



Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαζνδεγνχκελε θαη πξνζαξκφδεηαη
πειαηνθεληξηθά (Q6.B1)



Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πνηφηεηα
(Q6.B2)

Mε ηε βνήζεηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα νκαδνπνηήζνπκε
ηηο ελληά κεηαβιεηέο έηζη ψζηε θάζε νκάδα λα απνηειεί κία δηαθνξεηηθή
ελλνηνινγηθή ελφηεηα.
Αθνχ ινηπφλ επηιέγνπκε ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS ηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζα
απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, επηιέγνπκε ζηελ πεξηνρή
correlation Matrix

ηηο ελδείμεηο Coefficients, significance leveles, KMO and

Batrlett‟s test of Sphericity.
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πγθεθξηκέλα ε φιε δηαδηθαζία είλαη Analyze απφ Data editor-Data reduction-Factorεπηινγή κεηαβιεηψλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζην παξάζπξν variables - Descriptives θαη
ζηε ζπλέρεηα εθηεινχκε ηα παξαπάλσ-continue-ok.
Οη πίλαθεο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη είλαη νη εμήο:
Πίλαθαο 4.7.1 - Correlation Matrix(a)
Correlation

Sig. (1tailed)

Q6.A1

Q6.A1
1,000

Q6.A2
,642

Q6.A3
,621

Q6.A4
,126

Q6.A5
,487

Q6.A6
,462

Q6.A7
,280

Q6.B1
,358

Q6.B2
,371

Q6.A2

,642

Q6.A3

,621

1,000

,435

,086

,615

,458

,535

,390

,474

,435

1,000

,242

,315

,487

,163

,222

Q6.A4

,225

Q6.A5

,126

,086

,242

1,000

,117

,208

,225

,061

-,022

,487

,615

,315

,117

1,000

,587

,451

,382

,724

Q6.A6

,462

,458

,487

,208

,587

1,000

,377

,265

,431

Q6.A7

,280

,535

,163

,225

,451

,377

1,000

,329

,378

Q6.B1

,358

,390

,222

,061

,382

,265

,329

1,000

,418

Q6.B2

,371

,474

,225

-,022

,724

,431

,378

,418

1,000

,000

,000

,055

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,139

,000

,000

,000

,000

,000

,001

,000

,000

,019

,002

,002

,070

,004

,002

,221

,390

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q6.A1
Q6.A2

,000

Q6.A3

,000

,000

Q6.A4

,055

,139

,001

Q6.A5

,000

,000

,000

,070

Q6.A6

,000

,000

,000

,004

,000

Q6.A7

,000

,000

,019

,002

,000

,000

Q6.B1

,000

,000

,002

,221

,000

,000

,000

,000
a Determinant = ,024

,000

,002

,390

,000

,000

,000

Q6.B2

,000
,000

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4.7.1 πζρεηίζεσλ – Correlation Matrix θαη ζηε γξακκή
Correlation εκθαλίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο φισλ ησλ δεπγψλ ησλ κεηαβιεηψλ. Δίλαη
δειαδή νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearson κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ. Απφ κία
πξψηε καηηά κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε κεηαμχ πνηψλ κεηαβιεηψλ ππάξρεη κεγάιε
εμάξηεζε, ελδεηθηηθφ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζηε
ζπλέρεηα. ηνλ ίδην πίλαθα θαη ζηε γξακκή Sig. (1-tailed), εκθαλίδνληαη νη
ζεκαληηθφηεηεο απηψλ ησλ ζπζρεηίζεσλ (p-value). Ο πίλαθαο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα ειεγρζεί ν ηχπνο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Παξαηεξνχκε φηη ε
πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ζεκαληηθφηεηαο [γξακκή sig (1-tailed)] είλαη κηθξφηεξε απφ
0,5, ελψ φινη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο (γξακκή correlation) είλαη κηθξφηεξνη απφ
0,9. Δπνκέλσο, εθφζνλ φινη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο δελ είλαη κεγάινη, δελ
ππάξρεη ε αλάγθε λα εμαηξέζνπκε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο (Field,
2005).
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Πίλαθαο 4.7.2 - KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

,804
585,176
36
,000

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4.7.2 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηα ηεζη KaiserMeyer-Olkin (ΚΜΟ) θαη Bartlett.

Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ε ζηαηηζηηθή ΚΜΟ

θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 1. Σηκέο θνληά ζηε κνλάδα δειψλνπλ φηη ηα δεδνκέλα είλαη
θαηάιιεια γηα παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ηφζν πην αμηφπηζηα είλαη (Field, 2005).
Αληίζεηα ηηκέο θάησ ηνπ 0.5 ζεσξνχληαη κε απνδεθηέο θαη δελ ζπληζηάηαη ε ζπλέρηζε
ηεο παξαγνληηθήο δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ην απνηέιεζκα ηεο
ζηαηηζηηθήο ΚΜΟ είλαη κεηαμχ 0,5 θαη 0,7, ηφηε ε αμηνπηζηία ησλ παξαγφλησλ είλαη
κέηξηνπ βαζκνχ, φηαλ είλαη απφ 0,7 έσο 0,8 είλαη θαιή, απφ 0,8 έσο 0,9 είλαη πνιχ
θαινχ βαζκνχ θαη απφ 0,9 σο 1 είλαη ηέιεηα. ηελ πξάμε, ηηκέο γχξσ ζην 0.8
ζεσξνχληαη αξθεηά θαιέο γηα λα ζπλερίζνπκε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε
ζηαηηζηηθή ΚΜΟ είλαη 0,804 θαη άξα ε αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη θαηάιιειε σο
ηερληθή γηα ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε θαη νη παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
είλαη αμηφπηζηνη.
Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΜΟ κεγαιψλεη φηαλ:
1. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο κεγαιψλεη.
2. Ο κέζνο φξνο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεγαιψλεη.
3. Σν πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ απμάλεη ή
4. Σν πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ ειαηηψλεηαη.
ηνλ ίδην πίλαθα ππάξρεη θαη ην Bartlett‟s test of sphericity ην νπνίν απνθαίλεηαη γηα
ηελ παξνπζία ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεη ηε
κεδεληθή ππφζεζε φηη ν αξρηθφο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ είλαη έλαο «πίλαθαο –
ηαπηφηεηα» (identity matrix). Μαο δίλεη ηε πηζαλφηεηα ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο λα έρεη
ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θάπνησλ κεηαβιεηψλ. Έηζη αλ ην Sig. Σνπ δείθηε
απηνχ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05 απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο ζεκαληηθψλ
ζπζρεηίζεσλ, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην ηεζη
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Bartlett είλαη πνιχ ζεκαληηθφ (ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο) αθνχ p = 0.000 <
0.001 θαη άξα ε αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη θαηάιιειε γηα ηα δεδνκέλα καο.
Αθνχ ινηπφλ έρνπκε φηη ν δείθηεο ΚΜΟ=0.804 θαη sig<0.05 κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε
δηαδηθαζία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. ε πεξίπησζε πνπ είρακε δείθηε ΚΜΟ<0.5
θαη αθφκε θαη αλ ήηαλ sig.=0 δελ ζα πξνηεηλφηαλ ε ζπλέρηζε ηεο παξαγνληηθήο
δηαδηθαζίαο.
Πίλαθαο 4.7.3 - Communalities
Η αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (δει.
ζηνλ θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ)
Η ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή βειηίσζε
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξία είλαη λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί έξγα βάζεη ζηξαηεγηθήο
πξνηεξαηφηεηαο
Έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θφζηνπο
Η εηαηξία εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα ιεηηνπξγεί βάζεη δηαδηθαζηψλ
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη ν πειάηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαζνδεγνχκελε θαη πξνζαξκφδεηαη πειαηνθεληξηθά
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πνηφηεηα

Initial

Extraction

1,000

,628

1,000

,664

1,000

,687

1,000

,486

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

,739
,561
,401
,393
,712

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4.7.3 θαίλνληαη ηα communalities πξηλ θαη κεηά ην extraction.
Η ππφζεζε πνπ εμεηάδεηαη κε ηελ principal component analysis είλαη φηη ε
δηαθχκαλζε πξηλ ηελ εμαγσγή είλαη θνηλή γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ
εμεηάδνληαη θαη γη‟ απηφ ε ζηήιε “initial” είλαη κνλάδα γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο
(γεληθά ζηε κέζνδν Principal components νη ηηκέο Initial είλαη πάληα 1). Μεηά ηελ
εμαγσγή, φκσο, παξαηεξνχκε αιιαγή ζηε δηαθχκαλζε. Γηα παξάδεηγκα, ην 62,8%
ηεο δηαθχκαλζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξψην παξάγνληα, είλαη θνηλή δηαθχκαλζε.
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (73.9%) ηεο θνηλήο δηαθχκαλζεο, είλαη ηνπ παξάγνληα «ε
εηαηξία εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαζψο επίζεο ν ζρεδηαζκφο θαη ε
πινπνίεζε ησλ έξγσλ».
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Πίλαθαο 4.7.4 - Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
% of
Variance
Cumulative %
45,219
45,219

1

Total
4,070

2

1,201

13,341

58,560

3

,979

10,874

69,434

4

,752

8,358

77,792

5

,666

7,396

85,188

6

,493

5,482

90,669

7

,358

3,977

94,647

8

,271

3,011

97,658

9

,211

2,342

100,000

Extraction Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%
4,070
45,219
45,219
1,201

13,341

58,560

Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Total
Variance Cumulative %
3,389
37,653
37,653
1,882

20,907

58,560

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4.7.4 έρνπκε πνιιέο ζηήιεο κε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο
φπσο:


Η ζηήιε component απιά δίλεη ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη
φζεο θαη νη κεηαβιεηέο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπκε 9 παξάγνληεο
θαζψο ηφζεο είλαη θαη νη κεηαβιεηέο.



Η ζηήιε Total (Initial Eingenvalues) δίλεη ηηο ηδηνηηκέο γηα θάζε παξάγνληα
θαη είλαη ηαμηλνκεκέλεο θαηά ηάμε κεγέζνπο. Η θάζε ηηκή είλαη ε ζπλνιηθή
κεηαβνιή ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ηνλ παξάγνληα. Σν ζχλνιν ησλ ηηκψλ
απηψλ

είλαη

φζν

θαη

ην

πιήζνο

ησλ

παξαγφλησλ,

δειαδή

4.070+1.201+......+0.211=9 πνπ είλαη νη παξάγνληέο καο.


ηε ζπλέρεηα ε ζηήιε % of variance δίλεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ην
νπνίν πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ παξάγνληα. Δίλαη ην πειίθν ηεο θάζε ηηκήο ηεο
ζηήιεο

Total

δηα ηνπ

ζπλνιηθνχ

πιήζνπο

ησλ παξαγφλησλ

((π.ρ

(45.219=4.07/9)*100)


Η ζηήιε Cumulative % πεξηέρεη αζξνηζηηθά ηα πνζνζηά ηεο πξνεγνχκελεο
ζηήιεο (% of variance)



H ζηήιε Total (Extraction of Sums of squared Loadings) δίλεη ηηο ηδηνηηκέο νη
νπνίεο έρνπλ eigenvalue κεγαιχηεξν ηνπ 1. Η επηινγή απηνχ ηνπ κεγέζνπο
νξίζηεθε ζην SPSS. Δίλαη ζηελ νπζία έλαο δείθηεο ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνλ
αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζέινπκε λα πξνθχςνπλ απφ ηελ
παξαγνληηθή αλάιπζε. Γειαδή νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ ηδηνηηκή
κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ εκείο νξίζακε ζα απνηειέζνπλ ηνπο ηειηθνχο
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παξάγνληεο ηεο αλάιπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ
παξαγφλησλ δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφο.


Η ζηήιε % of variance δίλεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ην νπνίν
πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο δχν παξάγνληεο, κε ηδηνηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 1. ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν πξψηνο παξάγνληαο πνπ είλαη «ε αλάπηπμε θαη ε
ιεηηνπξγία

ηεο

επηρείξεζεο

βαζίδεηαη

ζηνλ

ζηξαηεγηθφ

ζρεδηαζκφ»

πεξηγξάθεη ην 45.2% ησλ κεηαβνιψλ, ν δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ είλαη «ε
ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή βειηίσζε»
πεξηγξάθεη ην 13.3% ησλ κεηαβνιψλ θαη ζπλνιηθά νη δχν ην 58.5%.


Η ζηήιε Cumulative % πεξηέρεη αζξνηζηηθά ηα δχν πνζνζηά ηεο
πξνεγνχκελεο ζηήιεο (% of variance).



H ζηήιε Total (Rotation sums of squared loadings) δίλεη ηηο δχν ηδηνηηκέο νη
νπνίεο έρνπλ eingevalue κεγαιχηεξν ηνπ 1 κεηά ηελ πεξηζηξνθή (rotation).
Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο κεηά ηελ πεξηζηξνθή έρνπλ αιιάμεη.



Η ζηήιε % of variance δίλεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ην νπνίν
πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο, κε ηδηνηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 1, κεηά ηελ
πεξηζηξνθή.



Η ζηήιε cumulative % πεξηέρεη αζξνηζηηθά ηα δχν πνζνζηά ηεο
πξνεγνχκελεο ζηήιεο.

Παξαηήξεζε: Δλψ νη ηηκέο ησλ ζηειψλ Total θαη % of variance ηεο πεξηνρήο
Rotation είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο πεξηνρήο extraction, ε ηηκή
cumulative θαη ζηηο δχν πεξηνρέο είλαη ε ίδηα. πλνιηθά δειαδή νη δχν παξάγνληεο
θαη κε ηηο δχν κεζφδνπο, πεξηγξάθνπλ ην ίδην πνζνζηφ δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ.
πλνςίδνληαο ινηπφλ, ν παξαπάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο ηδηνηηκέο πνπ ζρεηίδνληαη
κε θάζε παξάγνληα πνπ εμεηάδνπκε πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εμαγσγή (extraction),
θαζψο θαη κεηά ην rotation. Έηζη, πξηλ από ην extraction βξέζεθαλ 9 παξάγνληεο
ζηα δεδνκέλα πνπ εμεηάδνπκε. Η ηδηνηηκή θάζε παξάγνληα αληηπξνζσπεχεη ηε
δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ηνλ θάζε παξάγνληα. Έηζη, ν πξψηνο παξάγνληαο –
δειαδή φηη ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ – εμεγεί ην 45,22% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, ν δεχηεξνο παξάγνληαο –
δειαδή φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή
βειηίσζε – εμεγεί ην 13,34% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, ν ηξίηνο παξάγνληαο –
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δειαδή φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξία ζαο είλαη λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί έξγα
βάζεη ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο – εμεγεί ην 10,87% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο
θιπ. Οη ππφινηπνη παξάγνληεο είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, φπσο κπνξνχκε λα
παξαηεξήζνπκε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηήιεο “% of variance” ζην ηκήκα “initial
eigenvalues”.
Καηά ηελ εμαγσγή αθαηξνχληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ έρνπλ ηδηνηηκέο
κηθξφηεξεο απφ ηε κνλάδα θαη έηζη θαηαιήγνπκε κε δχν κφλν παξάγνληεο νη νπνίνη
είλαη: «ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ» θαη «ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή
βειηίσζε». Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηε ζηήιε “% of variance” ζην ηκήκα “ Extraction
Sums of Squared Loadings”.
Σέινο, ζηελ πεξηζηξνθή έρνπκε ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο πνπ είρακε θαη ζηελ
εμαγσγή κε ηε δηαθνξά φηη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο, θαζψο έγηλε ε πεξηζηξνθή.
Έηζη εδψ, ν παξάγνληαο «ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη
ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ» εξκελεχεη ην 37,65% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο θαη ν
παξάγνληαο «ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή
βειηίσζε» εξκελεχεη ην 20,91% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Όπσο κπνξνχκε λα
δηαπηζηψζνπκε, ηειηθά ην πνζνζηφ ησλ παξαγφλησλ πνπ εξκελεχνπλ ηε ζπλνιηθή
δηαθχκαλζε έρεη κεησζεί.
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη παξάγνληεο νη νπνίνη παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο είλαη ν
θαζνξηζκφο καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαζψο επίζεο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.
Δπίζεο έλα άιιν θξηηήξην πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςηλ καο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηνπ πιήζνπο ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο,
είλαη ην Scree Plot, ην νπνίν κπνξνχκε λα δνχκε παξαθάησ (ρήκα 4.7.1). Σα ζεκεία
πνπ είλαη ζηε γξαθηθή παξάζηαζε είλαη νη παξάγνληεο κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο
ηδηνηηκήο ηνπο πνπ βξήθακε απφ ηνλ πίλαθα total variance explained παξαπάλσ. Με
βάζε απηή ηε γξαθηθή απεηθφληζε κεηά απφ ην ζεκείν ζην νπνίν ε θακπχιε ηείλεη λα
γίλεη επζεία, πξέπεη λα απνξξίπηνληαη νη παξάγνληεο. Δπίζεο, βιέπνληαο ηελ ηδηνηηκή
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ηνπ θάζε παξάγνληα κπνξνχκε εχθνια λα πξνζδηνξίζνπκε απηνχο πνπ ππεξβαίλνπλ
ην 1 θαη επνκέλσο απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ πιεξνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ
ζέζακε πξνεγνπκέλσο. ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θξηηήξην ησλ ηδηνηηκψλ, απηφ ην
θξηηήξην δίλεη ηνπιάρηζηνλ έλα παξάγνληα πεξηζζφηεξν. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη
απφ ην ζεκείν 3 θαη δεμηά ε θακπχιε γίλεηαη ζρεδφλ επζεία. Θα κπνξνχζακε
επνκέλσο, βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε, λα έρνπκε ηξεηο
παξάγνληεο θαη ν επηπιένλ λα είλαη ν: «Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα
επηιέγεη θαη λα εθηειεί έξγα βάζεη ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο».
Οη παξάγνληεο 4 έσο 9 απνξξίπηνληαη.
ρήκα 4.7.1 – Scree Plot

Scree Plot
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Component Number

Απφ ηνλ πίλαθα 4.7.5 Rotated component Matrix έρνπκε ηνπο δχν παξάγνληεο
(component 1 θαη 2) κε ηηο αληίζηνηρεο θνξηίζεηο (ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα κε ηε
κεηαβιεηή) ησλ κεηαβιεηψλ ζηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο, κεηά ηελ νξζνγσληθή
πεξηζηξνθή ησλ δχν παξαγφλησλ. Η πεξηζηξνθή έρεη σο ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ
κεγάισλ θνξηίζεσλ θαη αληίζηνηρα ηε κείσζε ησλ κηθξψλ θνξηίζεσλ ηνπ component
matrix. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ ζα θαηαιήμνπκε ηειηθά ζηε ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ.
Σν θξηηήξην ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην κέγεζνο ηεο θόξηηζεο ηεο
θάζε κεηαβιεηήο ζηνπο δύν παξάγνληεο. Με απιά ιόγηα ε κεηαβιεηή αλήθεη ζ’
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εθείλνλ ηνλ παξάγνληα ζηνλ νπνίν έρεη κεγαιύηεξε θόξηηζε. Δδψ βιέπνπκε φηη
φιεο νη κεηαβιεηέο εθηφο ησλ «έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο
είλαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο» θαη «Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο
είλαη λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί έξγα βάζεη ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο», αλήθνπλ
ζηνλ πξψην παξάγνληα θαζψο εθεί έρνπλ ηε κεγαιχηεξε θφξηηζε. Οη παξαπάλσ δχν
κεηαβιεηέο πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ηνλ πξψην παξάγνληα, αλήθνπλ ζηνλ δεχηεξν
θαζψο εθεί έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο θνξηίζεηο.
Πξνζνρή! Μπνξεί κία κεηαβιεηή λα αλήθεη ζ‟ έλαλ παξάγνληα γηαηί απιψο εθεί έρεη
κεγαιχηεξε θφξηηζε. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη θαη‟ αλάγθε φηη ε θφξηηζε είλαη
ηθαλνπνηεηηθή. Φνξηίζεηο ±0.5 θαη πάλσ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο, ελψ σο ειάρηζην
απνδερηφ φξην ζεσξείηαη ε ηηκή ±0.3. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαη δε ιάβακε ππφςηλ ηε
κεηαβιεηή «Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα ιεηηνπξγεί βάζεη δηαδηθαζηψλ»
ζηνλ πξψην παξάγνληα θαη ηελ κεηαβιεηή «Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη
θαζνδεγνχκελε θαη πξνζαξκφδεηαη πειαηνθεληξηθά» ζηνλ δεχηεξν παξάγνληα.
ηνλ πίλαθα 4.7.5 βιέπνπκε πνηα θξηηήξηα αλήθνπλ ζε θάζε παξάγνληα. Ο πξψηνο
παξάγνληαο (component 1) πεξηιακβάλεη ηα θξηηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην πξψην
κέξνο ηνπ πίλαθα ελψ ν δεχηεξνο παξάγνληαο (component 2) πεξηιακβάλεη ηα
θξηηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ πίλαθα.
Πην ζπγθεθξηκέλα ν πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα θξηηήξηα:


Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε πνηφηεηα



Η εηαηξία εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο



Η ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή βειηίσζε



Η αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ (δει. ζηνλ θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ)



Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη ν πειάηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα θξηηήξηα:


Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί έξγα βάζεη
ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο



Έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε κείσζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
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Πίλαθαο 4.7.5 - Rotated Component Matrix(a)
Component
1
2
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε πνηφηεηα
Η εηαηξία εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
Η ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή βειηίσζε
Η αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ (δει. ζηνλ θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ)
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη ν πειάηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ

,842
,840
,735

-,054
,180
,352

,626

,044

,607

,181

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα ιεηηνπξγεί βάζεη δηαδηθαζηψλ

,554

,504

,261

,786

-,116

,687

,534

,585

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί έξγα βάζεη
ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο
Έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε κείσζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη θαζνδεγνχκελε θαη πξνζαξκφδεηαη
πειαηνθεληξηθά

ε απηφ ην ζεκείν πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε νλνκαζία πνπ ζα δνζεί ζηνπο παξάγνληεο
component 1 θαη 2. Παξαηεξνχκε φηη ζην component 1 πεξηιακβάλνληαη
πεξηζζφηεξν κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εηαηξίαο, ελψ
ζην component 2 πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο.
Έηζη κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ην component 1 «πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο» θαη
ην component 2 «ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξίαο»
ην παξαθάησ ζρήκα 4.7.2 βιέπνπκε ηελ νξγάλσζε ησλ θξηηεξίσλ ζηνλ θνηλφ
παξαγνληηθφ ρψξν. Ο ρψξνο είλαη δηζδηάζηαηνο θαζψο έρνπκε δχν παξάγνληεο. Σα
ζεκεία ζηα νπνία βξίζθνληαη ηα θξηηήξηα είλαη νη ζπληεηαγκέλεο πνπ πέξλνπκε απφ
ηηο ηηκέο ηνπ componet 1 θαη componet 2, δειαδή (component 1, component 2).
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ρήκα 4.7.2 – Component Plot in Rotated Space

Component Plot in Rotated Space
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Component 1

Απφ ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ επηιέρζεθαλ φια εθείλα ηα
θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ
επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο θαηαιήμακε ζηα εμήο ζεκαληηθά
θξηηήξηα πνπ καο δίλνπλ ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
1. Οη επηρεηξήζεηο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πνηφηεηα, ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο, ζηνλ θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε
ηνπ πειάηε.
2. Ο θχξηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα εθηειεί έξγα βάζεη
ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο θαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.
ηε ζπλέρεηα γηα λα βξνχκε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ
εθαξκνγή ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εθαξκφδνπκε ηελ ίδηα αθξηβψο αλάιπζε
πνπ

θάλακε

θαη

πξνεγνπκέλσο.
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4.7.2. Ποιοι είναι οι παράγοντεσ εκείνοι που επιτρέπουν και
διευκολύνουν την εφαρμογή ενόσ προγράμματοσ βελτίωςησ
ποιότητασ ;
Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηήλ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη νη
εμήο:
 Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ
(Q6.B3)
 Η επηρείξεζε δηαζέηεη δηαδηθαζίεο (ηερληθέο θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ) γηα
λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ (Αλάιπζε ηνπ πεδίνπ
εθαξκνγήο θάζε Project) (Q6.B4)
 Η εγεζία εκπιέθεηαη θαη ζπκκεηάζρεη ζηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ αιιαγήο (Q6.B5)
 Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ξφισλ θαη
νξηζκφ ππεπζχλσλ (Q6.B6)
 Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο πξνσζεί ηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε
νκάδσλ έξγσλ κε αλάζεζε αληίζηνηρσλ ξφισλ (Q6.C1)
 Παξέρεη ηαθηηθή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ (Q6.C2)
 Η επηρείξεζε ζηνρεχεη ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ πειαηψλ θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ
ζεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη πηζαλνηήησλ
βειηίσζεο (Q6.D1)
 Η επηρείξεζε ζηνρεχεη ζην πεξηνξηζκφ ησλ άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ
πξνζζέηνπλ αμία θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (Q6.D2)
 Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ θαηαγξαθεί, ραξηνγξαθεζεί θαη απεηθνλίδνληαη
αλαιπηηθά θαη θαηαλνεηά (Q6.D3)
 Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη
απνθπγή παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ (Q6.D4)
 Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ απνηηκεζεί θαη εθηηκεζεί ζην βαζκφ
αλαγθαηφηεηαο θαη αμίαο πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζαο
(value stream definition) (Q6.D5)
 Η δεκηνπξγία πξντφλησλ (ή ππεξεζηψλ) βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε
ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο (Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ
ησλ θαηαλαισηψλ) (Q6.D6)
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 Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δεκηνπξγία
κφληκνπ πνηνηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπλερή
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο) (Q6.D7)
 Γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ πξνβιεκάησλ (Q6.D8)
 Τπάξρεη ηαθηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (Q6.D9)
 Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή κέηξεζε θαη επαλεμέηαζε
ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (Q6.10)
Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4.7.6 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ
ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ 0,5, ελψ φινη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο είλαη
κηθξφηεξνη απφ 0,9. Δπνκέλσο, εθφζνλ φινη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο δελ είλαη
κεγάινη, δελ ππάξρεη ε αλάγθε λα εμαηξέζνπκε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ
κεηαβιεηέο.
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Πίνακαρ 4.7.6. Correlation Matrix(a)
Correlation

Sig. (1tailed)

Q6B3

Q6B3
1,000

Q6B4
,473

Q6B5
,207

Q6B6
,474

Q6C1
,481

Q6C2
,461

Q6D1
,245

Q6D2
,221

Q6D3
,370

Q6D4
,409

Q6D5
,372

Q6D6
,312

Q6D7
,417

Q6D8
,320

Q6D9
,269

Q6D10
,335

Q6B4

,473

1,000

,275

,488

,524

,517

,401

,216

,532

,366

,434

,292

,459

,404

,475

,486

Q6B5

,207

,275

1,000

,282

,010

,044

,273

,328

,272

,220

,400

,122

,359

,424

,161

,174

Q6B6

,474

,488

,282

1,000

,620

,525

,351

,334

,472

,416

,454

,392

,523

,477

,433

,424

Q6C1

,481

,524

,010

,620

1,000

,720

,381

,189

,389

,430

,320

,357

,363

,325

,431

,482

Q6C2

,461

,517

,044

,525

,720

1,000

,536

,333

,482

,569

,503

,414

,502

,405

,483

,543

Q6D1

,245

,401

,273

,351

,381

,536

1,000

,474

,374

,386

,523

,494

,436

,417

,362

,489

Q6D2

,221

,216

,328

,334

,189

,333

,474

1,000

,392

,449

,565

,381

,427

,444

,363

,402

Q6D3

,370

,532

,272

,472

,389

,482

,374

,392

1,000

,657

,591

,202

,495

,427

,417

,510

Q6D4

,409

,366

,220

,416

,430

,569

,386

,449

,657

1,000

,713

,400

,624

,449

,499

,566

Q6D5

,372

,434

,400

,454

,320

,503

,523

,565

,591

,713

1,000

,476

,674

,507

,477

,561

Q6D6

,312

,292

,122

,392

,357

,414

,494

,381

,202

,400

,476

1,000

,596

,471

,383

,391

Q6D7

,417

,459

,359

,523

,363

,502

,436

,427

,495

,624

,674

,596

1,000

,619

,554

,544

Q6D8

,320

,404

,424

,477

,325

,405

,417

,444

,427

,449

,507

,471

,619

1,000

,484

,552

Q6D9

,269

,475

,161

,433

,431

,483

,362

,363

,417

,499

,477

,383

,554

,484

1,000

,714

Q6D10

,335

,486

,174

,424

,482

,543

,489

,402

,510

,566

,561

,391

,544

,552

,714

1,000

,000

,004

,000

,000

,000

,001

,002

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,003

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,452

,288

,000

,000

,000

,002

,000

,060

,000

,000

,020

,014

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,008

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,005

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q6B3
Q6B4

,000

Q6B5

,004

,000

Q6B6

,000

,000

,000

Q6C1

,000

,000

,452

,000

Q6C2

,000

,000

,288

,000

,000

Q6D1

,001

,000

,000

,000

,000

,000

Q6D2

,002

,003

,000

,000

,008

,000

,000

Q6D3

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q6D4

,000

,000

,002

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q6D5

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q6D6

,000

,000

,060

,000

,000

,000

,000

,000

,005

,000

,000

Q6D7

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q6D8

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q6D9

,000

,000

,020

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q6D10

,000

,000

,014

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000
,000
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Η ζηαηηζηηθή ΚΜΟ είλαη 0,895 θαη άξα ε αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη θαηάιιειε σο
ηερληθή γηα ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε θαη νη παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
είλαη αμηφπηζηνη. Δπίζεο, ην ηεζη Bartlett είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αθνχ p = 0.000 <
0.001 θαη άξα ε αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη θαηάιιειε κε βάζε ηα δεδνκέλα καο θαη
ε παξαγνληηθή αλάιπζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί.

Πίλαθαο 4.7.7 - KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square

,895
1461,239

df

120

Sig.

,000

Όπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4.7.8, ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηεο θνηλήο δηαθχκαλζεο είλαη ηνπ παξάγνληα «Η εγεζία εκπιέθεηαη θαη
ζπκκεηάζρεη ζηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ αιιαγήο» κε
78,7%, ελψ αθνινπζεί κε ειάρηζηε δηαθνξά ν παξάγνληαο «ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο
εηαηξίαο πξνσζεί ηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε νκάδσλ έξγσλ κε αλάζεζε
αληίζηνηρσλ ξφισλ» κε 78,6%.
Πίλαθαο 4.7.8 - Communalities
Initial
1,000

Extraction
,563

1,000

,624

1,000

,787

1,000

,602

1,000

,786

1,000

,743

1,000

,511

1,000

,570

Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ θαηαγξαθεί, ραξηνγξαθεζεί θαη
απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά θαη θαηαλνεηά

1,000

,562

Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη

1,000

,589

Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ
Η επηρείξεζε δηαζέηεη δηαδηθαζίεο (ηερληθέο θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ) γηα
λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθείςνπλ (Αλάιπζε ηνπ
πεδίνπ εθαξκνγήο θάζε Project)
Η εγεζία εκπιέθεηαη θαη ζπκκεηάζρεη ζηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ αιιαγήο
Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ξφισλ θαη
νξηζκφ ππεπζχλσλ
Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο πξνσζεί ηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε
νκάδσλ έξγσλ κε αλάζεζε αληίζηνηρσλ ξφισλ
Παξέρεη ηαθηηθή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ
Η επηρείξεζε ζηνρεχεη ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ πειαηψλ θαη ησλ
νξγαλσζηαθψλ ζεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη
πηζαλνηήησλ βειηίσζεο
Η επηρείξεζε ζηνρεχεη ζην πεξηνξηζκφ ησλ άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ
πξνζζέηνπλ αμία θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
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απνθπγή παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ
Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ απνηηκεζεί θαη εθηηκεζεί ζην βαζκφ
αλαγθαηφηεηαο θαη αμίαο πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
ζαο (value stream definition)

1,000

,720

1,000

,553

1,000

,674

Γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ πξνβιεκάησλ

1,000

,576

Τπάξρεη ηαθηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο

1,000

,543

Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή κέηξεζε θαη επαλεμέηαζε
ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο

1,000

,632

Η δεκηνπξγία πξντφλησλ (ή ππεξεζηψλ) βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε
ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο (Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ
ησλ θαηαλαισηψλ)
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δεκηνπξγία
κφληκνπ πνηνηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπλερή
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο)

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Ο παξαθάησ πίλαθαο 4.7.9 παξνπζηάδεη ηηο ηδηνηηκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε
παξάγνληα πνπ εμεηάδνπκε πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εμαγσγή (extraction), θαζψο θαη
κεηά ηελ πεξηζηξνθή (rotation). Έηζη, πξηλ απφ ην extraction βξέζεθαλ 16
παξάγνληεο ζηα δεδνκέλα πνπ εμεηάδνπκε.

Καηά ηελ εμαγσγή exctraction

αθαηξνχληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ έρνπλ ηδηνηηκέο κηθξφηεξεο απφ ηε κνλάδα θαη
έηζη θαηαιήγνπκε κε ηξεηο κφλν παξάγνληεο. ηελ πεξηζηξνθή (rotation) ζπλερίδνπκε
θαη έρνπκε ηξεηο παξάγνληεο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο. Παξφια
απηά ην cumulative θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη ην ίδην (62.722). Σν πνζνζηφ ησλ
παξαγφλησλ πνπ εξκελεχνπλ ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε έρεη κεησζεί γηα φινπο ηνπο
παξάγνληεο.
Οη παξάγνληεο νη νπνίνη κέλνπλ κε ην θξηηήξην ησλ ηδηνηηκψλ είλαη νη εμήο:


Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ



Η επηρείξεζε δηαζέηεη δηαδηθαζίεο (ηερληθέο θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ) γηα
λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ (Αλάιπζε ηνπ
πεδίνπ εθαξκνγήο θάζε Project)



Η εγεζία εκπιέθεηαη θαη ζπκκεηάζρεη ζηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ αιιαγήο
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Πίλαθαο 4.7.9 - Total Variance Explained
Component

1

Extraction Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%
7,495
46,846
46,846

Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
Total
Variance
%
7,495
46,846
46,846

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%
4,520
28,251
28,251

2

1,480

9,250

56,096

1,480

9,250

56,096

3,777

23,609

51,860

3

1,060

6,626

62,722

1,060

6,626

62,722

1,738

10,862

62,722

4

,935

5,841

68,564

5

,813

5,080

73,644

6

,742

4,637

78,281

7

,585

3,658

81,939

8

,522

3,266

85,204

9

,444

2,774

87,979

10

,426

2,665

90,644

11

,340

2,122

92,766

12

,291

1,819

94,585

13

,268

1,676

96,260

14

,221

1,381

97,641

15

,200

1,250

98,891

,177
1,109
100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

ρήκα 4.7.3 – Scree Plot

Scree Plot

8

6

Eigenvalue

16

4

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Component Number

χκθσλα κε ην θξηηήξην κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε, εμαηξνχληαη νη παξάγνληεο
εθείλνη νη νπνίνη βξίζθνληαη πάλσ ζηε θακπχιε απφ ην ζεκείν θαη κεηά πνπ ηείλεη λα
γίλεη επζεία ε θακπχιε. Όπσο είπακε θαη παξαπάλσ, ζε απηφ ην θξηηήξην πξνζηίζεηαη
θαη έλαο επηπιένλ παξάγνληαο ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην ησλ ηδηνηηκψλ. Απηφο ν
παξάγνληαο είλαη ν 4 ν νπνίνο είλαη: «Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε αλάζεζε
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αξκνδηνηήησλ, ξφισλ θαη νξηζκφ ππεπζχλσλ». Γειαδή απφ ηνλ 4 θαη κεηά ηείλεη λα
γίλεη επζεία. Άιισζηε νη 3 πξψηνη παξάγνληεο θαίλεηαη φηη επηθξαηνχλ θαζψο έρνπλ
ηδηνηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 1.
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη
δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δέζκεπζε ηεο
εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ, νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ
δηαζέηεη ε επηρείξεζε γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη
ε ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο ζηε δηαρείξηζε, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ
αιιαγήο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4.7.10 έρνπκε ηνπο ηξεηο παξάγνληεο κε ηηο αληίζηνηρεο
θνξηίζεηο, δειαδή ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ παξάγνληα κε ηε κεηαβιεηή.
Πην ζπγθεθξηκέλα ν παξάγνληαο 1 (component 1) πεξηιακβάλεη ηηο πξαθηηθέο πνπ
εθαξκφδνληαο απηέο κπνξεί ε επηρείξεζε λα πηνζεηήζεη έλα πξφγξακκα βειηίσζεο
πνηφηεηαο .Γη‟απηφλ ην ιφγν ν παξάγνληαο απηφο ζα νλνκαζηεί «best practises».
O παξάγνληαο απηφο πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα (πίλαθαο 4.7.10 –κέξνο πξψην):


Η δεκηνπξγία πξντφλησλ (ή ππεξεζηψλ) βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε
ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο (Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ
ησλ θαηαλαισηψλ)



Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ απνηηκεζεί θαη εθηηκεζεί ζην βαζκφ
αλαγθαηφηεηαο θαη αμίαο πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
ζαο (value stream definition)



Η

επηρείξεζε

ζηνρεχεη

ζην

πξνζδηνξηζκφ

ησλ

πειαηψλ

θαη

ησλ

νξγαλσζηαθψλ ζεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη
πηζαλνηήησλ βειηίσζεο


Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή κέηξεζε θαη επαλεμέηαζε
ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο



Η επηρείξεζε ζηνρεχεη ζην πεξηνξηζκφ ησλ άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ
πξνζζέηνπλ αμία θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ



Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δεκηνπξγία
κφληκνπ πνηνηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπλερή
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο)
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Τπάξρεη ηαθηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο



Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη
απνθπγή παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ



Γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ πξνβιεκάησλ

Ο παξάγνληαο 2 (component 2) πεξηιακβάλεη θξηηήξηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην
ξφιν ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζε κηα επηρείξεζε.Γη‟απηφλ ην ιφγν ν παξάγνληαο 2 ζα
νλνκαζηεί «ξφινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο».
Σα θξηηήξηα απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξάγνληα 2, είλαη ηα αθφινπζα
(πίλαθαο 4.7.10-κέξνο δεχηεξν):


Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο πξνσζεί ηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε
νκάδσλ έξγσλ κε αλάζεζε αληίζηνηρσλ ξφισλ



Η επηρείξεζε δηαζέηεη δηαδηθαζίεο (ηερληθέο θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ) γηα
λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ (Αλάιπζε ηνπ
πεδίνπ εθαξκνγήο θάζε Project)



Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ



Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ξφισλ θαη
νξηζκφ ππεπζχλσλ



Παξέρεη ηαθηηθή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ



Οη

εηαηξηθέο

δηαδηθαζίεο

έρνπλ

θαηαγξαθεί,

ραξηνγξαθεζεί

θαη

απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά θαη θαηαλνεηά
Σέινο ν παξάγνληαο 3 (component 3) αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή θαη ηελ
εκπινθή ηεο εγεζίαο ζηελ νξγάλσζε, δηαρείξεζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ
αιιαγήο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν παξάγνληαο θαη ην θξηηήξην είλαη
ηαπηίδνληαη, αθνχ κφλν έλα θξηηήξην είλαη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ παξάγνληα
3. Ο παξάγνληαο 3 ζα νλνκαζηεί «εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο».
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη νλνκαζίεο ησλ παξαγφλησλ:
Factor 1: best practises
Factor 2: ξφινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο
Factor 3: εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο
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Πίλαθαο 4.7.10 - Rotated Component Matrix(a)
Component
1
2
3
Η δεκηνπξγία πξντφλησλ (ή ππεξεζηψλ) βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο (Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ)
Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ απνηηκεζεί θαη εθηηκεζεί ζην βαζκφ αλαγθαηφηεηαο θαη αμίαο πνπ
πξνζδίδνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζαο (value stream definition)
Η επηρείξεζε ζαο ζηνρεχεη ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ πειαηψλ θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ ζεκάησλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη πηζαλνηήησλ βειηίσζεο
Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή κέηξεζε θαη επαλεμέηαζε ηεο νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
Η επηρείξεζε ζαο ζηνρεχεη ζην πεξηνξηζκφ ησλ άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία θαη
ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δεκηνπξγία κφληκνπ πνηνηηθνχ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Τηνζέηεζε
πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπλερή βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο)
Τπάξρεη ηαθηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο
Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη απνθπγή παξαγσγήο
ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ
Γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ πξνβιεκάησλ
Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο πξνσζεί ηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε νκάδσλ έξγσλ κε αλάζεζε
αληίζηνηρσλ ξφισλ
Η επηρείξεζε δηαζέηεη δηαδηθαζίεο (ηερληθέο θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ) γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο
αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ (Αλάιπζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θάζε Project)
Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ
Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ξφισλ θαη νξηζκφ ππεπζχλσλ
Παξέρεη ηαθηηθή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ
Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ θαηαγξαθεί, ραξηνγξαθεζεί θαη απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά θαη
θαηαλνεηά
Η εγεζία εκπιέθεηαη θαη ζπκκεηάζρεη ζηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ
αιιαγήο

,725

,158

-,048

,683

,292

,410

,674

,221

,085

,673

,423

,033

,669

,011

,349

,663

,358

,325

,626

,389

,005

,609

,415

,216

,583

,276

,400

,284

,809

-,226

,215

,726

,226

,097
,295
,510

,712
,685
,676

,216
,215
-,161

,361

,540

,375

,127

,084

,874

Παξαηεξνχκε ηελ αιιαγή ζηε ζεηξά ησλ παξαγφλησλ. Δπίζεο, απφ ηνλ παξαπάλσ
Πίλαθ 4.7.10 βιέπνπκε πνηεο κεηαβιεηέο αλήθνπλ ζε θαζέλα παξάγνληα (bold).
Όπσο είπακε θαη ζε παξαπάλσ ζεκείν ε θαηάηαμε ησλ κεηαβιεηψλ ζηνπο
παξάγνληεο έγηλε ζχκθσλα κε ην πνπ έρεη ε κεηαβιεηή ηε κεγαιχηεξε θφξηηζε.
Σα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 4.7.4.
Όπσο είδακε θαη ζηελ πξψηε ελφηεηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, ζην παξαθάησ
ζρήκα βιέπνπκε ηελ νξγάλσζε ησλ θξηηεξηψλ ζε θνηλφ παξαγνληηθφ ρψξν. ε απηήλ
ηελ πεξίπησζε έρνπκε ηξεηο παξάγνληεο άξα ην ζρήκα πνπ πξνθχπηεη είλαη
ηξηζδηάζηαην (κία δηάζηαζε γηα θάζε παξάγνληα)
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ρήκα 4.7.4 - Component Plot on Rotated Space

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε εμάγνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πξαθηηθέο
πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε γηα λα κπνξέζεη λα πηνζεηήζεη έλα
πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο. (ζε παξέλζεζε αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηεο εξψηεζεο
ζην εξσηεκαηνιφγην):


ε δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ λα βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ησλ
αλαγθψλ ησλ πειαηψλ (Q6.D6)



νη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο λα έρνπλ απνηηκεζεί θαη εθηηκεζεί ζην βαζκφ
αλαγθαηφηεηαο πνπ πξνζδίδνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (Q6.D5)



ε επηρείξεζε λα ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πειαηψλ θαη ησλ
νξγαλσζηαθψλ ζεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη
πηζαλνηήησλ βειηίσζεο (Q6.D1)
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λα πηνζεηήζεη πξαθηηθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή κέηξεζε θαη
επαλεμέηαζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (Q6.10)



λα ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ
αμία θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (Q6.D2)



Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε
δεκηνπξγία κφληκνπ πνηνηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψλ αιιαγψλ κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Q6.D7)



Να ππάξρεη ηαθηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (Q6.D9)



Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο λα βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη
απνθπγή παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ (Q6.D4)



Να γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ πξνβιεκάησλ.
(Q6.D8)

Όζνλ αθνξά ην ξφιν ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη:


Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο πξνσζεί ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηακφξθσζε
νκάδσλ έξγσλ κε αλάζεζε αληίζηνηρσλ ξφισλ (Q6.C1)



Η επηρείξεζε δηαζέηεη δηαδηθαζίεο (ηερληθέο θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ) γηα
λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ (Αλάιπζε ηνπ
πεδίνπ εθαξκνγήο θάζε Project) (Q6.B4)



Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ
(Q6.B3)



Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ξφισλ θαη
νξηζκφ ππεπζχλσλ (Q6.B6)



Παξέρεη ηαθηηθή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ (Q6.C2)



Οη

εηαηξηθέο

δηαδηθαζίεο

έρνπλ

θαηαγξαθεί,

ραξηνγξαθεζεί

θαη

απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά θαη θαηαλνεηά. (Q6.D3)
Tέινο ε εγεζία εκπιέθεηαη θαη ζπκκεηάζρεη ζηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη
πινπνίεζε ησλ έξγσλ αιιαγήο. (Q6.B5)
Απφ ηελ ελφηεηα 2 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη θξηηήξηα ζρεηηθά κε
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ απαηηήζεσλ φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηα απφ απηά
ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, θαηαιήμακε κέζσ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ,ζε απηήλ
ηελ ελφηεηα λα βξνχκε ηνπο ηξεηο θχξηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ
εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.
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4.7.3 Ποίοι παράγοντεσ επηρεάζουν την εφαρμογή και τον έλεγχο
ενόσ προγράμματοσ βελτίωςησ ποιότητασ όπωσ είναι το Λιτό Έξι
Σίγμα;
Οη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηήλ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη νη
εμήο:


Η εηαηξία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, έιεγρν
ππνζέζεσλ, κε δεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ (Q6.E1)



Γηαζέηεη θάπνην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο πνηνηηθήο
απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (Q6.E2)



Γηαζέηεη ηξφπνπο ειέγρνπ θαη θαηακέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
δηαδηθαζηψλ (Q6.E3)



Γηαζέηεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ (Project management Processes)
(Q6.E4)



Γηαζέηεη κεζφδνπο ηνπ βαζκνχ δεθηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αιιαγέο ηνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Q6.E4)



ε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ (Q6.E5)



Σνλ αληίθηππν ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ (Q13.1)



Σνλ αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο (Q13.2)



Σνλ αληίθηππν ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ε επηρείξεζε αθνινπζεί (Q13.3)



Σνλ αληίθηππν ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (Q13.4)



Σνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη (Q13.5)



Σηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο (Q13.6)



Σελ πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο (Q13.7)



Σελ πηζαλφηεηα επηηπρνχο απνηειέζκαηνο (Q13.8)



Σελ πηζαλή γλψζε πνπ ζα απνθηεζεί ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη κε ηνπο πειάηεο ηεο (Q13.9)



Σν εθηηκψκελν θφζηνο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (Q13.10)

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4.7.11 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ
ζεκαληηθφηεηαο p-value (θάησ κέξνο πίλαθα) είλαη κηθξφηεξε απφ 0,5, ελψ φινη νη
ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο p-pearson (πάλσ κέξνο πίλαθα) είλαη κηθξφηεξνη απφ 0,9.
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Δπνκέλσο, εθφζνλ φινη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο δελ είλαη κεγάινη, δελ ππάξρεη ε
αλάγθε λα εμαηξέζνπκε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο.
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Πίλαθαο 4.7.11 - Correlation Matrix
Q6E1
Correlation

Sig. (1-tailed)

Q6E2

Q6E1

1,000

,770

Q6E2

,770

Q6E3

,683

Q6E4

Q6E3

Q6E4

Q6E5

Q131

Q132

Q133

Q134

Q135

Q136

Q137

Q138

Q139

Q1310

,683

,486

,537

,229

,150

,297

,115

-,051

,111

,128

,090

,264

,143

1,000

,868

,623

,617

,220

,218

,311

,192

-,007

,144

,148

,167

,262

,191

,868

1,000

,647

,674

,171

,163

,294

,240

-,034

,138

,114

,157

,294

,219

,486

,623

,647

1,000

,685

,153

,131

,377

,250

,058

,376

,227

,249

,330

,156

Q6E5

,537

,617

,674

,685

1,000

,198

,199

,342

,262

,064

,326

,226

,140

,277

,160

Q131

,229

,220

,171

,153

,198

1,000

,614

,467

,416

,235

,280

,169

,366

,455

,475

Q132

,150

,218

,163

,131

,199

,614

1,000

,476

,574

,343

,367

,240

,436

,506

,510

Q133

,297

,311

,294

,377

,342

,467

,476

1,000

,528

,402

,435

,355

,548

,532

,342

Q134

,115

,192

,240

,250

,262

,416

,574

,528

1,000

,443

,509

,414

,554

,547

,569

Q135

-,051

-,007

-,034

,058

,064

,235

,343

,402

,443

1,000

,494

,534

,372

,451

,474

Q136

,111

,144

,138

,376

,326

,280

,367

,435

,509

,494

1,000

,625

,508

,590

,405

Q137

,128

,148

,114

,227

,226

,169

,240

,355

,414

,534

,625

1,000

,529

,551

,521

Q138

,090

,167

,157

,249

,140

,366

,436

,548

,554

,372

,508

,529

1,000

,702

,453

Q139

,264

,262

,294

,330

,277

,455

,506

,532

,547

,451

,590

,551

,702

1,000

,644

Q1310

,143

,191

,219

,156

,160

,475

,510

,342

,569

,474

,405

,521

,453

,644

1,000

,000

,000

,000

,000

,002

,029

,000

,073

,258

,080

,052

,126

,000

,035

,000

,000

,000

,002

,003

,000

,007

,466

,034

,030

,017

,000

,008

,000

,000

,015

,019

,000

,001

,335

,040

,075

,023

,000

,003

,000

,026

,049

,000

,001

,230

,000

,002

,001

,000

,024

,006

,006

,000

,000

,209

,000

,002

,038

,000

,021

,000

,000

,000

,001

,000

,016

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,001

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q6E1
Q6E2

,000

Q6E3

,000

,000

Q6E4

,000

,000

,000

Q6E5

,000

,000

,000

,000

Q131

,002

,002

,015

,026

,006

Q132

,029

,003

,019

,049

,006

,000

Q133

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q134

,073

,007

,001

,001

,000

,000

,000

,000

Q135

,258

,466

,335

,230

,209

,001

,000

,000

,000

Q136

,080

,034

,040

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q137

,052

,030

,075

,002

,002

,016

,001

,000

,000

,000

,000

Q138

,126

,017

,023

,001

,038

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q139

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Q1310

,035

,008

,003

,024

,021

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000
,000
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Η ζηαηηζηηθή ΚΜΟ είλαη 0,844 θαη άξα ε αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη θαηάιιειε σο
ηερληθή γηα ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε θαη νη παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
είλαη αμηφπηζηνη. Δπίζεο, ην ηεζη Bartlett είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αθνχ p = 0.000 <
0.001 θαη άξα ε αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη θαηάιιειε κε βάζε ηα δεδνκέλα καο.

Πίλαθαο 4.7.12 - KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

,844

Approx. Chi-Square

1509,235

df

105

Sig.

,000

Ο παξαθάησ Πίλαθαο 4.7.13 παξνπζηάδεη ηηο ηδηνηηκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε
παξάγνληα πνπ εμεηάδνπκε πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εμαγσγή (extraction), θαζψο θαη
κεηά ην rotation. Έηζη, πξηλ απφ ην extraction βξέζεθαλ 15 παξάγνληεο ζηα δεδνκέλα
πνπ εμεηάδνπκε. Καηά ηελ εμαγσγή αθαηξνχληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ έρνπλ
ηδηνηηκέο κηθξφηεξεο απφ ηε κνλάδα θαη έηζη θαηαιήγνπκε κε ηξεηο κφλν παξάγνληεο.
Σν πνζνζηφ ησλ παξαγφλησλ πνπ εξκελεχνπλ ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε έρεη κεησζεί
γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο.
Πίλαθαο 4.7.13 - Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
Variance
%
40,235
40,235

Extraction Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulative
Total Variance
%
6,035
40,235
40,235

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulative
Total Variance
%
3,788
25,252
25,252

Component
1

Total
6,035

2

2,959

19,724

59,959

2,959

19,724

59,959

3,621

24,142

49,393

3

1,247

8,313

68,271

1,247

8,313

68,271

2,832

18,878

68,271

4

,767

5,111

73,382

5

,668

4,452

77,834

6

,587

3,914

81,748

7

,540

3,603

85,350

8

,416

2,772

88,122

9

,364

2,429

90,551

10

,328

2,190

92,741

11

,304

2,029

94,770

12

,282

1,882

96,652

13

,233

1,552

98,204

14

,174

1,162

99,365

15

,095
,635
100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Παξφκνηα απνηειέζκαηα παίξλνπκε θαη απφ ηελ γξαθηθή παξάζηαζε παξαθάησ
(ρήκα 4.7.5).
ρήκα 4.7.5 – Scree Plot
Scree Plot

7

6

Eigenvalue

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Component Number

Όπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηεο θνηλήο δηαθχκαλζεο είλαη ηνπ παξάγνληα «ε εηαηξία δηαζέηεη θάπνην
ζχζηεκα ειέγρνπ θαη κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο πνηνηηθήο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο» κε 83,9%, ελψ αθνινπζεί ν παξάγνληαο «ε εηαηξία
δηαζέηεη ηξφπνπο ειέγρνπ θαη θαηακέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ»
κε 83,3%.
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Πίλαθαο 4.7.14 - Communalities
Initial

Extraction

Η εηαηξία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, έιεγρν ππνζέζεσλ, κε δεηγκαηνιεςίεο
θαη έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ

1,000

,689

Η εηαηξία δηαζέηεη θάπνην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο πνηνηηθήο απφδνζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο

1,000

,839

1,000

,833

1,000

,700

1,000

,683

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

,731
,738
,538
,612
,566
,693
,738
,593

1,000

,709

1,000

,579

Γηαζέηεη ηξφπνπο ειέγρνπ θαη θαηακέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ
Γηαζέηεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ (Project management Processes)
Γηαζέηεη κεζφδνπο ηνπ βαζκνχ δεθηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αιιαγέο ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο
ε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ
Σνλ αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο
Σνλ αληίθηππν ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ε επηρείξεζε αθνινπζεί
Σνλ αληίθηππν ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
Σνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη
Σηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο
Σελ πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
Σελ πηζαλφηεηα επηηπρνχο απνηειέζκαηνο
Σελ πηζαλή γλψζε πνπ ζα απνθηεζεί ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο,
θαζψο θαη κε ηνπο πειάηεο ηεο
Σν εθηηκψκελν θφζηνο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4.7.15 παξαηεξνχκε ηελ αιιαγή ζηε ζεηξά ησλ
παξαγφλησλ. Δπίζεο θαίλεηαη πνηεο κεηαβιεηέο αλήθνπλ ζε θάζε παξάγνληα (Bold).
ε απηφ ην ζεκείν πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε νλνκαζία πνπ ζα δνζεί ζηα component 1
θαη 2. Παξαηεξνχκε φηη ζην component

1 (πξψην κέξνο ηνπ πίλαθα 4.7.15)

πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλ ε εηαηξία ηε
δεδνκέλε ζηηγκή θάλεη ρξήζε εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
δεδνκέλσλ, ελψ ζην component 2 θαη ζην component 3 πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ειέγμεη ε εηαηξία ηνλ αληίθηππν ηεο επηρεηξεζηαθήο ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ζην πην θάησ ζρήκα 4.7.6.
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Πίλαθαο 4.7.15 - Rotated Component Matrix(a)
1

Component
2

3

Η εηαηξία δηαζέηεη ηξφπνπο ειέγρνπ θαη θαηακέηξεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ

,903

,019

,135

Η εηαηξία δηαζέηεη θάπνην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη κεζφδνπο κέηξεζεο
ηεο πνηνηηθήο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο
επηρείξεζεο

,900

-,002

,174

Η εηαηξία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, έιεγρν
ππνζέζεσλ, κε δεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ

,811

-,054

,170

Η εηαηξία δηαζέηεη κεζφδνπο ηνπ βαζκνχ δεθηηθφηεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε αιιαγέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο

,801

,199

,047

Η εηαηξία δηαζέηεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ (Project
management Processes)

,788

,280

-,018

Σελ πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο

,108

,852

,029

Σηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο

,167

,804

,137

-,122

,709

,219

Σελ πηζαλή γλψζε πνπ ζα απνθηεζεί ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη κε ηνπο πειάηεο ηεο

,222

,654

,482

Σελ πηζαλφηεηα επηηπρνχο απνηειέζκαηνο

,086

,642

,416

ε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ

,120

,079

,843

Σνλ αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο

,073

,223

,826

Σνλ αληίθηππν ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο

,128

,530

,562

Σν εθηηκψκελν θφζηνο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο
ησ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο

,073

,516

,554

Σνλ αληίθηππν ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ε επηρείξεζε αθνινπζεί

,302

,429

,513

Σνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 5 iterations.
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Όπσο είδακε θαη ζηελ ελφηεηα δχν, ην παξαθάησ ζρήκα καο δείρλεη ηελ νξγάλσζε
ησλ παξαγφλησλ ζε θνηλφ παξαγνληηθφ ρψξν.Έρνπκε ηξεηο παξάγνληεο, άξα ν ρψξνο
ζα είλαη ηξηζδηάζηαηνο.

ρήκα 4.7.6 – Component Plot in Rotated Space

Component Plot in Rotated Space
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Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
1. Η εηαηξία δηαζέηεη ηξφπνπο ειέγρνπ θαη θαηακέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ δηαδηθαζηψλ, ελψ παξάιιεια δηαζέηεη θάπνην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη
κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο πνηνηηθήο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ
ηεο επηρείξεζεο
2. Η εηαηξία ειέγρεη ηνλ αληίθηππν ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε
βάζε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ
θαη ηνλ αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε
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πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε παξαγνληηθή αλάιπζε καο έδσζε ηξεηο παξάγνληεο νη
νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή θαη δηεπθφιπλζε ηνπ πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζηηο επηρεηξήζεηο. Απηνί νη ηξεηο παξάγνληεο είλαη:


Οη πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ε εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα
εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο (best practises) (Factor 1)



O ξφινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζε κηα εηαηξία (Factor 2)



Η εκπινθή θαη ε ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο γηα ηελ πινπνίεζε, δηαρείξεζε θαη
νξγάλσζε ησλ έξγσλ αιιαγήο (Factor 3)

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ελληά θξηηήξηα θαη ν δεχηεξνο
έμη. Απηά ηα θξηηήξηα παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 4.7.10 θαη ζην ηέινο ηεο
δεχηεξεο ελφηεηαο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο.

4.8 Structural equation modeling
Σα κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ πξνζδηνξίδνληαη σο κηα νηθνγέλεηα ζηαηηζηηθψλ
ηερληθψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ δίλνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζε κεηαβιεηέο αθνινπζψληαο
επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ. Γεκηνπξγήζεθαλ επεηδή ηα ζηαηηζηηθά κνληέια
πνπ ππήξραλ, φπσο ε Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ, δελ επέηξεπαλ ηελ επίιπζε
ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ θαη δελ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
ζηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ (Weston & Gore,2006).
Σα SΔM ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κηα επηθπξσηηθή δηαδηθαζία δηαθφξσλ
ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ, επεηδή δελ ππνινγίδνπλ κφλν ηηο εθηηκήζεηο γηα ηνπο
παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ (φπσο δηαθπκάλζεηο θαη ζπλδηαθπκάλζεηο ησλ παξαγφλησλ,
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ θαηαινίπσλ θαη ησλ ιαζψλ), αιιά εμεηάδνπλ
επίζεο θαη ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπο κε ηα δεδνκέλα. χκθσλα κε ησλ Byrne
(1998a) ηα κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ είλαη κηα ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία πνπ
πηνζεηεί κηα επηθπξσηηθή κέζνδν ζηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε ελφο κνληέινπ , πνπ
αθνξά θάπνηεο παξαηεξήζεηο ή κεηξήζεηο.
Έλα δηάγξακκα ζηα ζπζηήκαηα δνκηθψλ εμηζψζεσλ απνηειείηαη απφ νξζνγψληα
παξαιιειφγξακκα θαη απφ θχθινπο ή ειιείςεηο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε
απιήο

ή

δηπιήο

θαηεχζπλζεο

βέιε.

Σα

νξζνγψληα

παξαιιειφγξακκα

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο παξαηεξεζείζεο ή κεηξήζηκεο κεηαβιεηέο, θαη νη ειιείςεηο ηηο
θξπθέο ή ιαλζάλνπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απιήο θαηεχζπλζεο βέιε
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο ζην κνληέιν, φπνπ ε
κεηαβιεηή ζηελ νπξά ηνπ βέινπο πξνθαιεί ηε κεηαβιεηή ζην ζεκείν. Σα δηπιήο
θαηεχζπλζεο βέιε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ ηηο ζπλδηαθπκάλζεηο ή ηνπο
ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ , ρσξίο θακία αηηηψδε εξκελεία.
ηαηηζηηθά ηα απιά βέιε αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ή ηηο
θνξηψζεηο ησλ παξαγφλησλ, ελψ ηα δηπιήο θαηεχζπλζεο βέιε δείρλνπλ ηηο
ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ. πλδεκέλνο κε θάζε κηα παξαηεξήζηκε
κεηαβιεηή είλαη έλαο φξνο ιάζνπο, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην ιάζνο κέηξεζεο, θαη
απεηθνλίδεη ηελ επάξθεηα ηνπ κνληέινπ ζηε κέηξεζε ηνπ ζρεηηθνχ παξάγνληα.
Δπηπιένλ, ζπλδεκέλνο κε θάζε θξπθή κεηαβιεηή είλαη έλαο φξνο ππνινίπνπ
(residua1), ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην ιάζνο ζηελ πξφβιεςε ησλ ελδνγελψλ
παξαγφλησλ απφ ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο. Γεδνκέλνπ φηη θαη νη φξνη ιάζνπο θαη
ππνινίπσλ αληηπξνζσπεχνπλ κεηαβιεηέο πνπ δελ νξίδνληαη ζην κνληέιν , έρνπλ ηε
κνξθή ηνπ θχθινπ ή ηεο έιιεηςεο.
Κάπνην

απφ

ηα

γλσζηφηεξα

παθέηα

ζηαηηζηηθψλ

πξνγξακκάησλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ κνληέισλ δνκηθψλ εμηζψζεσλ είλαη
ην AMOS. Σν AMOS ( Analysis of moment structures) είλαη έλα πην ζχγρξνλν
παθέην, ην νπνίν εμαηηίαο ηνπ θηιηθνχ πξνο ην ρξήζηε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ,
είλαη πην δεθηηθφ ζην θνηλφ θαη επηηξέπεη κία εχθνιε θαηαλφεζε ησλ SEM. Σν
AMOS έρεη σο ελαιιαθηηθή θαη έλα βαζηθφ πξφγξακκα (ΒΑSIC) ζε πεξίπησζε πνπ
θάπνηνο δελ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην βαζηθφ παθέην( Kline , 1998). ( Journal of
Phychoeducational Assessment). ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην
AMOS , ιφγσ ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο πνπ πξνζθέξεη, θαζψο
επίζεο θαη γηα ηελ πιεηάδα ησλ δεηθηψλ πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη.
Η ζπγθεθξηκέλε επηθπξσηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε έγηλε κε ζθνπφ λα επηβεβαησζεί
ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. χκθσλα κε ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή
αλάιπζε, βξέζεθαλ 3 παξάγνληεο νη νπνίνη είραλ ζρέζε:


Με Βest practises, δειαδή πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί κηα επηρείξεζε
γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο (Factor 1)



Με ηνλ ξφιν ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο (Factor 2)



Με ηελ εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο (Factor 3)
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Ο παξάγνληαο factor 1 εθθξάδεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηiο πξαθηηθέο, ηηο
νπνίεο πινπνηψληαο κηα επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεα λα εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα
βειηίσζεο πνηφηεηαο, θαη φπσο είρε βξεζεί απφ ηελ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή
αλάιπζε απνηειείηαη απφ ηηο 9 εξσηήζεηο ηνπ εξγαιείνπ πξνο δηεξεχλεζε πνπ
θαίλνληαη ζην ζρήκα 4.8.1. Απφ ηελ άιιε, νη 6 κεηαβιεηέο πνπ εθθξάδνπλ ην ξφιν
ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηνλ παξάγνληα Factor 2.
Σν ηεζη Chi-square ειέγρεη ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη ην κεησκέλν κνληέιν (νη ηξεηο
παξάγνληεο πνπ πξνθχςαλ) πξνζαξκφδεη ηα δεδνκέλα ηφζν θαιά φζν έλα θνξεζκέλν
κνληέιν. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ειέγρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία
εκθαλίζηεθαλ ζην software:

Chi-square = 456,823
Degrees of freedom = 116
Probability level = ,000
Σν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ Chi-square (p<0,05) δείρλεη πσο ε πξνζαξκνγή ησλ
δεδνκέλσλ ζην κεησκέλν κνληέιν είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απ‟ φηη ζην
θνξεζκέλν κνληέιν. Η κεδεληθή ππφζεζε γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κνληέινπ απνξξίπηεηαη. πγθεθξηκέλα, νη αξηκνί απηνί ππνδειψλνπλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα πσο ππάξρεη 0% πηζαλφηεηα κηα ηηκή ίζε θαη κεγαιχηεξε ηνπ
456,823 λα πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί εάλ ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε.
ην ζρήκα 4.8.1 παξνπζηάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ ή δηάγξακκα
αλάιπζεο δηαδξνκψλ, ην νπνίν απνηειείηαη απν ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ
θαηαιήμακε ζχκθσλα κε ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε. Δπίζεο βιέπνπκε πσο ν
παξάγνληαο factor 1 πεξηιακβάλεη ηα ελληά θξηηήηηα πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο
θαη ν παξάγνληαο factor 2 ηα έμη θξηηήξηα. Ο παξάγνληαο 3, φπσο αλαθέξζεθε θαη
απφ ηελ ελφηεηα 2 ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, αθνχ απνηειείηαη απφ έλα θξηηήξην,
απηφ ην θξηηήξην γίλεηαη απηφκαηα θαη παξάγνληαο. Γειαδή ε ζπκκεηνρή θαη ε
εκπινθή ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε, νξγάλσζε θαη δηαρείξεζε ησλ έξγσλ αιιαγήο,
έγηλε έλαο απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ εθαξκνγή ελφο
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο φπσο είλαη ην Ληηφ Έμη ίγκα. Παξαηεξνχκε
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επίζεο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ, ε νπνία δίλεηαη απφ ηα βέιε δηπιήο
θαηεχζπλζεο, ηα νπνία δείρλνπλ ηηο ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ ηνπο. Παξαθάησ
παξνπζηάδεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ησλ ζπλδηαθπκάλζεσλ (πίλαθαο 4.8.3) πνπ καο
δίλεη ηε ζρέζε απηή. Ο πίλαθαο 4.8.1, πνπ επίζεο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, καο
δέηρλεη ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ή θνξηψζεηο ησλ παξαγφλησλ. ην ζρήκα
4.8.1 απηφ αληηζηνηρεί ζηα απιά βέιε.
ρήκα 4.8.1 – Αλαπαξάζηαζε δνκηθνύ κνληέινπ

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη παξάκεηξνη ππνινγίδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ maximum
likelihood estimates (ή.εθηίκεηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο). Η maximum likelihood
(MLE) επηδηψθεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα θαηαγξαθήο (log likelihood), ε
νπνία

αληηθαηνπηξίδεη ην

πφζν

πηζαλφ

είλαη oη

παξαηεξνχκελεο αμίεο ηεο

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο λα κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηηο παξαηεξνχκελεο αμίεο
ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.
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Έρνληαο ππνινγίζεη ηα βάξε ηεο παιηλδξφκεζεο (Πίλαθαο 4.8.1) θαη ηηο ζπζρεηίζεηο
(πίλαθαο 4.8.2), δηαθξίλνπκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο
παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη ζηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ. Σν
ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο απνδεηθλχεη ην απνηέιεζκα πνπ εμήρζε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS
γηα ηελ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε.
πγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα 4.8.1. παξνπζηάδνληαη νη εθηηκψκελνη ζπληειεζηέο
παιηλδξφκεζεο γηα ηηο δηαδξνκέο ηνπ κνληέινπ, ηα ηππηθά ζθάικαηα (standar errorsS.E.) ηα νπνία δίλνληαη επίζεο γηα ηηο δηαδξνκέο ηνπ κνληέινπ θαη ηέινο ε θξίζηκε
αλαινγία (critical ratio- C.R.), ε νπνία είλαη ε εθηίκεζε δηαηξνχκελε απφ ην
αληίζηνηρν ηππηθφ ζθάικα.

Οη εθηηκεηέο, ηα ηππηθά ζθάικαηα θαη ε θξίζηκε

αλαινγία παξαηίζεληαη παξαθάησ γηα ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ
κνληέινπ.
Πίλαθαο 4.8.1 – Standardized Regression Weights
Estimate

S.E.

C.R.

P

E2.6.d.6 <--- Factor 1

1,065 ,128 8,307 ***

E2.6.d.5 <--- Factor 1

1,756 ,143 12,251 ***

E2.6.d.1 <--- Factor 1

1,158 ,137 8,472 ***

E2.6.d.10 <--- Factor 1

1,666 ,155 10,782 ***

E2.6.d.2 <--- Factor 1

1,152 ,143 8,040 ***

E2.6.d.7 <--- Factor 1

1,418 ,116 12,193 ***

E2.6.d.9 <--- Factor 1

1,530 ,160 9,581 ***

E2.6.d.4 <--- Factor 1

1,515 ,137 11,059 ***

E2.6.d.8 <--- Factor 1

1,220 ,123 9,900 ***

E2.6.c.1 <--- Factor 2

1,604 ,143 11,214 ***

E2.6.b.4 <--- Factor 2

1,503 ,158 9,526 ***

E2.6.b.3 <--- Factor 2

1,052 ,130 8,074 ***

E2.6.b.6 <--- Factor 2

1,333 ,131 10,168 ***

E2.6.c.2 <--- Factor 2

2,112 ,175 12,059 ***

Label
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Estimate
E2.6.d.3 <--- Factor 2

S.E.

C.R.

P

Label

1,624 ,184 8,818 ***

Πίλαθαο 4.8.2 – Correlations: (Group number 1 - Default model)
Estimate
Factor 1 <--> Factor 2

,802

Factor 1 <--> E2.6.b.5

,395

Factor 2 <--> E2.6.b.5

,209

ηνλ πίλαθα 4.8.2 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκεηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ
1 θαη 2, κεηαμχ ηνπ παξάγνληα 1 θαη ηεο εκπινθήο θαη ζπκκεηνρήο ηεο εγεζίαο ζηε
δηαρείξεζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ αιιαγήο θαη ηνπ παξάγνληα 2 κε ηελ εκπινθή
θαη ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο. Παξαηεξνχκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ησλ
πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα πινπνηήζεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο (factor 1) θαη ηνπ ξφινπ ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο
(factor 2) εθηηκάηαη πνιχ ζπκαληηθή , θαζψο καο δίλεηαη κεγάινο ζπληειεζηήο
εθηίκεζεο. Με άιια ιφγηα ν ξφινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, πξνυπνζέηεη λα έρνπλ
εθαξκνζηεί πξαθηηθέο έηζη ψζηε λα πηνζεηεζεί έλα πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο,
ελψ αληίζεηα ε εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ εθείλσλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί έλα
πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο ζηελ επηρείξεζε, πξνυπνζέηεη ε αλψηαηε δηνίθεζε
λα έρεη ελεξγφ ξφιν.
Δπίζεο, απφ ηνλ πίλαθα 4.8.3- «ζπλδηαθχκαλζε παξαγφλησλ» παξαηεξνχκε κηα
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ factor1 θαη factor 2 φπσο
επίζεο θαη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ παξάγνληα Factor 1 θαη ηεο
αλάκεημεο ηεο εγεζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία πνηνηηθψλ έξγσλ.
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Πίλαθαο 4.8.3 – Covariances: (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P

Factor 1 <--> E2.6.b.5

,507

,127

4,000

***

Factor 2 <--> E2.6.b.5

,251

,138

1,821

,069

Factor 1 <--> Factor 2

,742

,060 12,364

***

Label

Σα δνκηθά κνληέια ραξαθηεξίδνληαη απφ κεξηθνχο δείθηεο νη νπνίνη θσηνγξαθίδνπλ
ην κνληέιν βιέπνληαο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ. Οη ππφινηπνη δείθηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ
κνληέινπ είλαη πεξηγξαθηθνί. Έηζη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ κπνξνχκε
λα απνθαλζνχκε αλ ην κνληέιν έρεη θαιή πξνζαξκνγή ή φρη. Παξαθάησ
εκθαλίδνληαη νη πην ζεκαληηθνί δείθηεο:
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο RMSEA ηείλεη λα δηνξζψζεη ηελ ηάζε πνπ εκθαλίδεη ν
δείθηεο ρ ηεηξάγσλν λα απνξξίπηεη νπνηνδήπνηε κνληέιν κε αξθεηά κεγάιν αξηζκφ
δεηγκάησλ. Η ηηκή ηνπ εθθξάδεη ηελ απφθιηζε αλά βαζκφ ειεπζεξίαο. Η απφθιηζε
απηή κεηξηέηαη αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαη φρη κφλν κε ην δείγκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε (Steiger 1990). Η ηηκή αληαλαθιά ηελ
θαηαιιειφηεηα πνπ ζα ήηαλ αλακελφκελε εάλ ε εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ γηλφηαλ ζηνλ
ίδην ηνλ πιεζπζκφ θαη φρη κφλν ζην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
ηε ζπγθεθξηκέλε εθηίκεζε.
Ο δείθηεο RMSEA, απνηειεί έλα κέηξν ηεο αζπκθσλίαο ελφο κνληέινπ αλά βαζκφ
ειεπζεξίαο. Σν RMSEA ελζσκαηψλεη κία αλάιπζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ
κνληέινπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. Η ζηαηηζηηθή απηή βαζίδεηαη ζε κία εθηίκεζε ηεο
απφθιηζεο ηνπ πιεζπζκνχ παξάιιεια κε ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ κνληέινπ.
Όηαλ έλα κνληέιν, έρεη ηέιεην βαζκφ πξνζαξκνγήο, ν δείθηεο έρεη ηελ ηηκή 0. Οη
Browne θαη Cudeck (1993),εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη «κία ηηκή ηνπ RMSEA γχξσ
ζην 0.08 ή θαη ιηγφηεξν, θαλεξψλεη έλα ινγηθφ ζθάικα πξνζδηνξηζκνχ» θαη φηη
απηνί δελ ζα ζέιαλε λα εθαξκφζνπλ έλα κνληέιν κε RMSEA κεγαιχηεξν απφ 0,1.
Σηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 0,05 δείρλνπλ φηη ην κνληέιν έρεη πνιχ θαιφ βαζκφ
πξνζαξκνγήο, αλ θαη ζρεηηθά πξφζθαηα (Ηπ θαη Bentler 1999) ζεσξήζεθε σο
θαηψθιη ην 0,06.
Ο δείθηεο Tucker-Lewis (TLI) oλνκάδεηαη θαη δείθηεο ησλ Bentler-Bonett nonnormed fit index (NNFI).Ο ηχπνο ηνπ είλαη:
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Όπνπ:


C,d είλαη ε εζσηεξηθή αζπκθσλία ησλ παξακέηξσλ θαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο
γηα ην εθηηκψκελν κνληέιν



Cb,db είλαη νη ίδηνη παξάκεηξνη γηα ην βαζηθφ κνληέιν.

Οη αλακελφκελεο ηηκέο γηα απηφλ ην δείθηε είλαη κεηαμχ 0 θαη 1.Όζν πην θνληά είλαη
ζην 1,ηφζν θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ζα έρεη ην κνληέιν.
ην δηθφ καο δνκηθφ κνληέιν ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε γηα ηνπο παξαπάλσ
δείθηεο, θαζψο επίζεο θαη γηα θάπνηνπο επηπιένλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.8.4.:

Πίλαθαο 4.8.4 Απνηειέζκαηα δεηθηώλ πξνζαξκνγήο

RMSEA
Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,053

,122

,148

,000

Independence model

,169

,257

,281

,000

NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2

CFI

Default model

, 969

, 896

,907

,908

,906

Saturated model

1,000

Model

Independence model

,000

1,000
,000

,000

1,000
,000

,000
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Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο RMSEA έρεη ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 0.06 (0.053<0.06) θαη
άξα ην κνληέιν έρεη πνιχ θαιφ βαζκφ πξνζαξκνγήο. Δπίζεο, ν δείθηεο TLI έρεη ηηκή
0.908 πνπ ζεκαίλεη φηη βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε κνλάδα, θαη έηζη θαη απφ απηφλ ηνλ
δείθηε επηβαηβεψλεηαη φηη ην κνληέιν έρεη επίζεο πνιχ θαιφ βαζκφ πξνζαξκνγήο.
πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη πξαθηηθέο εθείλεο νη
νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο είλαη ηα
ελληά θξηηήξηα ηα νπνία θαίλνληαη ζην ζρήκα 4.8.1 θαη εμεγνχληαη ζην ηέινο ηεο
δεχηεξεο ελφηεηαο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπινθή θαη
ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο ζηε δηαρείξεζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ αιιαγήο. Δπίζεο, ν
ξφινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα έμη θξηηήξηα πνπ θαίλνληαη ζην
ζρήκα 4.8.1, πξνυπνζέηεη ηηο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ
πηνζέηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο. ην επφκελν θεθάιην
αλαιχνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
5.1 Δηζαγσγή
Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. ΣνΛηηφ Έμη ίγκα
απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ηνπ Έμη ίγκα θαη ηεο ιηηήο παξαγσγήο. Σν Ληηφ Έμη ίγκα
(Lean 6ζ) αλαγλσξίδεη θαη απνκαθξχλεη ηηο φπνηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο
εκθαλίδνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φπσο γηα παξάδεηγκα ρξφλνο αλακνλήο
κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θφζηνο πνπ δελ παξάγεη πξνζηηζέκελε αμία, θαη νη
νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ ππεξβνιηθή παξαγσγή (Taghizadegan,
2006).
χκθσλα κε ηνλ George (2002, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνπο Σζηξψλε & Φπρνγηφ,
2009, ζει. 2), ν ζθνπφο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα είλαη δηπιφο: «πξψηνλ, ν
κεηαζρεκαηηζκφο

ηεο

επηρεηξεκαηηθήο

ζηξαηεγηθήο

απφ

ην

φξακα

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο εθηέιεζεο θαηάιιεισλ έξγσλ θαη, δεχηεξνλ, ε δεκηνπξγία
λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο δηεπξχλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο
κίαο νξγάλσζεο».
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5.2 πκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δηάθνξεο
κεζόδνπο
Απφ ηελ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ (correlation analysis) θαηαιήγνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επηπιένλ
πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ελφο
πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ην γεγνλφο φηη ηα ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ζήκεξα κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέιινληνο ιφγσ ηεο
δπλακηθήο ηεο αγνξάο, κε ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη κε ην
πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο (regression analysis) εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα
φηη ππάξρνπλ ηνκείο ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίνη έρνπλ έρνπλ αλάγθε βειηίσζεο. Απηφ
νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα πηνζεηήζνπλ έλα πνηνηηθφ πξφγξακκα βειηίσζεο
πξνθεκέλνπ λα βειηησζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
αλάιπζε, ε πηνζέηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο
ζρεηίδεηαη θαηά 92% κε ηνλ αλ ππάξρεη αλάγθε βειηίσζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο
(πίλαθαο 4.6.1 – R square). Σέινο νη ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε
βειηίσζεο είλαη ππεχζπλνη ζε πνζνζηφ 50%, γηα ην αλ ε επηρείξεζε ζα πηνζεηήζεη
θάπνην πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζίσλ (πίλαθαο 4.6.1 – Αdjusted
R Square). Δπίζεο, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πηνζέηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο
βειηίσζεο πνηφηεηαο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
επηρείξεζεο.
Απφ ηελ αλάιπζε SEM (structural equation modeling) βξήθακε φηη γα λα
εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο φπσο είλαη ην Ληηφ Έμη ίγκα ζα
πξέπεη ε εηαηξία λα εθαξκφζεη θάπνηεο πξαθηηθέο. Απηέο αλαθέξνληαη παξαθάησ:


ε δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ λα βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ησλ
αλαγθψλ ησλ πειαηψλ (Q6.D6)



νη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο λα έρνπλ απνηηκεζεί θαη εθηηκεζεί ζην βαζκφ
αλαγθαηφηεηαο πνπ πξνζδίδνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (Q6.D5)



ε επηρείξεζε λα ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πειαηψλ θαη ησλ
νξγαλσζηαθψλ ζεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη
πηζαλνηήησλ βειηίσζεο (Q6.D1)
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ε επηρείξεζε λα πηνζεηήζεη πξαθηηθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή κέηξεζε
θαη επαλεμέηαζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (Q6.10)



λα ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ
αμία θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (Q6.D2)



Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δεκηνπξγία
κφληκνπ πνηνηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Q6.D7)



Να ππάξρεη ηαθηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (Q6.D9)



Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο λα βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη
απνθπγή παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ (Q6.D4)



Να γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ πξνβιεκάησλ.
(Q6.D8)



Να ζπκκεηάζρεη ε εγεζία ζηελ νξγάλσζε, δηαρείξεζε θαη πινπνίεζε ησλ
έξγσλ αιιαγήο (Q6.B5)

Δπίζεο ,φπσο είδακε απφ ην SEM, γηα λα εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα βειηίσζεο
πνηφηεηαο, ζα πξέπεη ε αλψηαηε δηνίθεζε λα έρεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη ε εγεζία λα
εκπιέθεηαη θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πινπνίεζε, νξγάλσζε θαη δηαρείξεζε ησλ
έξγσλ αιιαγήο.
Παξαθάησ ζην ζρήκα 5.2.1. παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ
πνπ θαηαιήμακε απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε θαη επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξψηνο παξάγνληαο “best
practises” παξνπζίαδεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ ζαλ «πξαθηηθέο», δειαδή πξαθηηθέο
πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ην Ληηφ Έμη ίγκα. Ο
δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ζην παξαθάησ ζρήκα ν «ξφινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο»
θαη ν ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ε «ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο», δειαδή ε ζπκκεηνρή θαη
εκπινθή ηεο εγεζίαο ζηελ νξγάλσζε ησλ έξγσλ αιιαγήο.
Παξαηεξνχκε φηη νη ηξεηο παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, γηα λα
εθαξκνζηνχλ ζε κηα επηρείξεζε νη δηάθνξεο πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί
έλα πξφγξακκα βειηίσζεο, πξνυπνζέηνπλ ε αλψηαηε δηνίθεζε λα έρεη ζπγθεθξηκέλν
ξφιν θαη ε εγεζία λα εκπιέθεηαη θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πινπνίεζε θαη νξγάλσζε
ησλ έξγσλ αιιαγήο. Δπίζεο, ν ξφινο πνπ ζα έρεη ε αλψηαηε δηνίθεζε θαζνξίδεηαη
απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα εθαξκφζεη ε επηρείξεζε θαζψο επίζεο θαη απφ ηε
ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο ζηελ δηαρείξεζε ησλ έξγσλ αιιαγήο. Σέινο, γηα λα
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ζπκκεηάζρεη ε εγεζία ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ έξγσλ αιιαγήο, πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ νη πξαθηηθέο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο
βειηίσζεο

θαζψο επίζεο θαη ε αλψηαηε δηνίθεζε λα έρεη ελεξγφ ξφιν. Οη

ζπζρεηίζεηο απηέο θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.1 παξαθάησ.
ρήκα 5.2.1.ρέζε κεηαμύ παξαγόλησλ

Σα πνξίζκαηα ηεο factor analysis θαη ηνπ SEM επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία ελφο
πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ
ζρήκα.
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ρήκα 5.2.2 - Πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ληηνύ Έμη ίγκα

Σν πιαίζην πεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηνπο άμνλεο:


Ο πξψηνο (Ση) απνηειείηαη απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, κε
ηνπο νπνίνπο ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ θαη απνδερηψλ
απνηειεζκάησλ. Ο άμνλαο απηφο απνηειείηαη απφ ηα θξηηήξηα ηνπ παξάγνληα
1 πνπ καο έδσζε ε παξαγνληηθή αλάιπζε. Έηζη ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ
πνηφηεηα θαη έπεηηα ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ βάζεη
ζηξαηεγηθήο

πξνηεξαηφηεηαο,

ε

κείσζε άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ

θαη

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη ε αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ησλ
πξνζδηνξηζζέλησλ πξνβιεκάησλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ λα
παξάγεη πξντφληα ή λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη
απνδερηέο.


Ο δεχηεξνο άμνλαο (Πνηνο) ζρεηίδεηαη κε ηε δηακφξθσζε νκάδσλ έξγσλ κε
αλάζεζε αληίζηνηρσλ ξφισλ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε δέζκεπζε
ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ, θαη ζηα εξγαιεία
θαη ζηηο ηερληθέο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ε επηρείξεζε γηα ηελ δηαρείξεζε ησλ
έξγσλ αιιαγήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζην δεχηεξν παξάγνληα
115

«ξφινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο» θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη ηα θξηηήξηια ηνπ,
θαη βιέπνπκε ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεη ε αλψηαηε δηνίθεζε γηα λα
εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα δηαρείξεζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο.


Ο ηξίηνο άμνλαο (Πσο) πεξηιακβάλεη ηε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ
πινπνίεζε, νξγάλσζε θαη δηαρείξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ. Έηζη ε
πηνζέηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο είλαη πην εθηθηή.Ο
άμνλαο απηφο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξίην παξάγνληα

πνπ καο έδσζε ε

παξαγνληηθή αλάιπζε.
Οη επηρεηξήζεηο , ινηπφλ, εθαξκφδνληαο ηηο παξαπάλσ ηερληθέο κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ έλα πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο φπσο είλαη ην Ληηφ Έμη ίγκα.
Δθαξκφδνληαο έλα ηέηνην πξφγξακκα, απεπζείαο ε επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ
θαηλνηνκία θαη γλψζε. Καηλνηνκία γηαηί ε επηρείξεζε εθαξκφδνληαο έλα ηέηνην
πξφγξακκα δηαζέηεη θάπνηεο ηερληθέο πνπ είλαη πξσηνπνξηαθέο ζηνλ ηνκέα ηεο
βειηίσζεο πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε επηρείξεζε πξέπεη λα
δηαζέηεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα
αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ. Δπίζεο ζε κηα επηρείξεζε
γηα λα εθαξκνζηεί έλα ηέηνην πξφγξακκα, πξνυπνζέηεη θαη ηελ θαηάιιειε γλψζε.
Γειαδή ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε γηα
ηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, θαζψο επίζεο θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε λα
ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηνλ θιάδν ζηνλ
νπνίν ππάγεηαη ε εηαηξία, γηα ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ηεο αγνξάο θαη γηα ην
γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα φπνπ δξαζηεξηνπνηέηηαη
ε εηαηξία.
Ο φξνο DMAIC δελ απνηειεί πιένλ εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηφ Έμη ίγκα.
Απνηειεί θηινζνθία, φπσο είλαη θαη ε θηινζνθία ηνπ θχθινπ ηνπ Deming (ζρήκα
5.2.3.- Παξάξηεκα ΙΙΙ). Γειαδή κηα επηρείξεζε ηεξεί ζπλερψο ηνλ «θχθιν»
δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ θχθιν ηνπ Deming. Aξρηθά θαζνξίδεη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλε, επεηηά πινπνηεί αχηεο ηηο δηαδηθαζηέο κε ηα
θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο, ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηέινο
εθκεηαιεχεηαη ηηο λέεο ελέξγεηεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλε ζηελ επφκελε δηαδηθαζία
βειηίσζεο. Τπάξρεη δειαδή έλαο θχθινο δηαδηθαζηψλ πνπ γίλεηαη ζπλέρεηα, ν νπνίνο
αθνχ ε επηρείξεζε ηεξεί ηα θξηηήξηα πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.2.2., έρεη γίλεη
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θηινζνθία ηεο, θαζψο πιεφλ εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο φπσο
είλαη ην Ληηφ Έμη ίγκα.
ρήκα 5.2.3 – Kύθινο P.D.C.A (θύθινο ηνπ Deming)

5.2.1 ύγθξηζε ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηνπ Ληηνύ Έμη ίγκα κε ην
κνληέιν ηνπ Taghizadegan
χκθσλα κε ην κνληέιν πνπ εμήρζε κέζσ ηεο factor analysis θαη ηνπ SEM, ε
ζηξαηεγηθή ησλ εηαηξεηψλ θαζνδεγείηαη απφ ηελ πνηφηεηα, ελψ παξάιιεια
πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Καη ζην κνληέιν ηνπ
Taghizadegan (2006) πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 2.3, νη εηαηξείεο
θαζνδεγνχληαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Δπίζεο, θαη ζηα δχν κνληέια ε
δηνίθεζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ Ληηφ Έμη ίγκα, θαζψο
ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε, αιιά θαη εθπαίδεπζε ζην
πξνζσπηθφ (Taghizadegan, 2006, ζει. 50). Καη ζηα δχν πιαίζηα εθαξκνγήο ζθνπφο
ηνπ πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ /
ππεξεζηψλ, αιιά θαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Σέινο, θαη ζηα δχν
κνληέια εθαξκφδνληαη κέζνδνη κέηξεζεο ηεο πνηνηηθήο απφδνζεο ησλ εξγαζηψλ θαη
ζηαηηζηηθέο κέζνδνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ.
Χζηφζν, ν Taghizadegan (2006) ζην πιαίζην εθαξκνγήο πνπ δεκηνχξγεζε
αλαθέξεηαη ζην φηη ην κέγεζνο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί παξάγνληα πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, θάηη ην νπνίν δελ
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πξνέθπςε απφ ην δηθφ καο κνληέιν. Δπηπξφζζεηα, ε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ηνπ
πξνζσπηθνχ δελ βξέζεθε λα ζπκβάιιεη ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο.
Δηδηθφηεξα απφ ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
επηρεηξήζεηο θαζνδεγνχληαη απφ ηελ πνηφηεηα, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Δπίζεο, επηζεκαίλεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο
δέζκεπζεο ηεο εγεζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ
παξέρεηαη γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ άπηνληαη ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. Σέινο,
αλαθέξνληαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ε εθαξκνγή θαη
ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαη ησλ
ιεηηνπξγηψλ
πκπεξαζκαηηθά ,ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε, πσο ην κνληέιν ηεο έξεπλαο κπνξεί λα
ζεσξεζεί θαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ηνπ Taghizadegan θαζψο ε επηηπρήο
ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Taghizadegan εμαξηάηαη απφ
ην κέγεζνο ηεο αλάπηπμεο. ην δηθφ καο κνληέιν, ηεξψληαο ε επηρείξεζε ηηο
θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ε επηηπρήο ιεηηνπξγία εμαξηάηαη απφ άιινπο παξάγνληεο
φπσο είλαη ην νκαδηθφ πλέπκα, ε ζπλερήο ελεκέξσζε, ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θφζηνπο θ.α., ηα νπνία νδεγνχλε ηελ επηρείξεζε ζηελ ζπλερφκελε αλάπηπμε. Γειαδή
ε επηηπρήο ιεηηνπξγία δελ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, φπσο
ζην κνληέινπ ηνπ Taghizadegan, αιιά γίλεηαη κε έκκεζν ηξφπν,απφ παξάγνληεο πνπ
επηηξέπνπλ ηελ ζπλερφκελε αλάπηπμε. Έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε
επνθειείηαη θαη απφ άιιεο ηερληθέο. Δπίζεο, ην κνληέιν ηεο έξεπλαο θαιχπηεη φιν ην
θάζκα ησλ δηαδηθαζηψλ (ιήςε απνθάζεσλ, πινπνίεζε, έιεγρνο) ηεο επηρείξεζεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ελψ ην κνληέινπ ηνπ Taghizadegan πνπ
εζηηάδεη κφλν ζε επίπεδν θαηαζθεπήο.
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5.3 πκπεξάζκαηα αλά εξεπλεηηθό εξώηεκα
5.3.1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν νη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ην Ληηό Έμη ίγκα σο ζύζηεκα
δηαρείξηζεο πνηόηεηαο
Βάζεη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ δηεμήρζε, παξαηεξνχκε φηη ην είδνο ηεο
επηρείξεζεο είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζηζηεί:


Αλ ε επηρείξεζε ζα θάλεη ρξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο
ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.



Αλ ζα πξνζιάβεη επηπιένλ πξνζσπηθφ πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο
πνπ ζα πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε.



Αλ ηα θξηηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα κπνξεί λα κελ
αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέιινληνο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηεο
αγνξάο.



Αλ ε επηρείξεζε έξρεηαη αληηκέησπε κε ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.



Αλ ην θφζηνο εθαξκνγήο ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ή φρη πςειφ .

5.3.2. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη
απνθάζεηο
χκθσλα κε ην ρήκα 5.3.1 πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, ζε πνζνζηφ 55% νη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο
ππεχζπλνπο θάζε ηκήκαηνο, ζε πνζνζηφ 22% απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο ζε
ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο θάζε ηκήκαηνο θαη ηνπο ππαιιήινπο κεηά απφ
ηαθηή ζπλάληεζε θαη ηέινο ζε πνζνζηφ 23% απνθιεηζηηθά απφ ηνλ manager ηεο
επηρείξεζεο.
Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απφθαζε κίαο
επηρείξεζεο γηα ην αλ ζα εληάμεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο έλα πνηνηηθφ πξφγξακκα ή φρη,
ε έξεπλα θαηέδεημε φηη:


ν πξψηνο ζε ζεκαληηθφηεηα παξάγνληαο είλαη ε αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα
κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο,
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ν δεχηεξνο είλαη ε ζπκβνιή ηνπ πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ πινπνίεζε
ηνπ εηαηξηθνχ νξάκαηνο,



ν ηξίηνο ε αλάγθε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άρξεζησλ δηαδηθαζηψλ ζηε
γξακκή παξαγσγήο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία,



ν ηέηαξηνο ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο



θαη ηέινο ε κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη
ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.

Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηε ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε πνπ
πξνεγήζεθε (Pande et al., 2000; George, 2002; Taghizadegan, 2006).
ρήκα 5.3.1 - Τπεύζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
Από ποιον λαμβάνονται οι απουάσειρ στεν επισείπεσε
σαρ για τεν επίτεςξε ενόρ στόσος;
60%

55%

50%
40%
30%

22%

23%
20%
10%
0%
Α: Απ οκλειζηικά απ ό ηον
manager ηης επ ιτείρηζης

Β: Απ ό ηον manager ηης
επ ιτείρηζης ζε
ζσνεννόηζη με ηοσς
σπ εύθσνοσς κάθε
ημήμαηος

Γ: Απ ό ηον manager ηης
επ ιτείρηζης ζε
ζσνεννόηζη με ηοσς
σπ εύθσνοσς κάθε
ημήμαηος και ηοσς
σπ αλλήλοσς μεηά απ ό
ηακηή ζσνάνηηζη

Α: Αποκλειζηικά από ηον manager ηης επιτείρηζης
Β: Από ηον manager ηης επιτείρηζης ζε ζσνεννόηζη με ηοσς σπεύθσνοσς κάθε ημήμαηος
Γ: Από ηον manager ηης επιτείρηζης ζε ζσνεννόηζη με ηοσς σπεύθσνοσς κάθε ημήμαηος και ηοσς
σπαλλήλοσς μεηά από ηακηή ζσνάνηηζη
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5.3.3. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ
εθαξκνγή ηνπ Ληηνύ Έμη ίγκα
Αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπΛηηφ Έμη
ίγκα, ε έξεπλα θαηέδεημε φηη έλα πνηνηηθφ πξφγξακκα ζπκβάιιεη:


ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο επηρείξεζεο,



ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο,



ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ,



ζηελ θαιχηεξε παξαγγειηνιεςία ησλ πξψησλ πιψλ,



ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο,



ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ,



ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ



θαη ηέινο ζηελ πξφζιεςε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ.

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα επηβεβαηψλνπλ γηα κία αθφκε
θνξά ηε ζεσξία

(Pande et al., 2000; George, 2002; Ramamoorthy, 2003;

Taghizadegan, 2006; Okolo et al., 2008; Σζηξψλεο & Φπρνγηφο, 2009).

5.3.4. Πξνζδηνξηζκόο ησλ παξαγόλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή
ηνπ Ληηνύ Έμη ίγκα
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην πςειφ θφζηνο απνηειεί ηνλ πξψην ζε
ζεκαληηθφηεηα παξάγνληα πνπ απνηξέπεη κία επηρείξεζε λα πηνζεηήζεη θαη λα
εληάμεη έλα πνηνηηθφ πξφγξακκα, φπσο άιισζηε ππνζηεξίδνπλ θαη νη Σζηξψλεο &
Φπρνγηφο (2009).
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηνΛηηφ Έμη ίγκα απνηειεί κηα
επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ πξνζπαζεί λα εληνπίζεη θαη λα εμαιείςεη ηηο αηηίεο
ησλ ζθαικάησλ θαη ειαηησκάησλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, κε γλψκνλα ηε
δεκηνπξγία αμίαο πνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο πειάηεο. Δίλαη κία
θηινζνθία πνπ βαζίδεηαη ζε κία κεζνδνινγία ζπλερνχο βειηίσζεο, κε ηε ρξήζε
ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο,
ν ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε θάζε δηαδηθαζία, αιιά θαη λα επηηεπρζεί ε αεηθφξνο
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
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Δλ θαηαθιείδη, ηνΛηηφ Έμη ίγκα κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο – θαηαλαισηέο, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην θφζηνο
παξαγσγήο θαη παξνρήο απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ αληίζηνηρα.

5.4 Μειινληηθέο έξεπλεο
Η εξγαζία απηή έρεη πεξηζψξην γηα κειινληηθέο έξεπλεο. ηελ εξγαζία κειεηήζακε
επηιεθηηθά κφιηο 162 επηρεηξήζεηο θαζφηη ππήξρε πεξηνξηζκφο ζε ρξφλν θαη πφξνπο.
Όκσο κε κηα θαιή ρξεκαηνδφηεζε θαη κε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζα κπνξνχζε λα γίλεη
κηα πνιχ πην αληηπξνζσπεπηηθή κειέηε πνπ ζα είρε σο δείγκα εηαηξίεο απφ φινπο
ηνπο θιάδνπο, δειαδή ζα κπνξνχζε λα έρεη σο δείγκα 5000 επηρεηξήζεηο απφ φιε ηελ
Διιάδα πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο λα ήηαλ πην αληηπξνζσπεπηηθά. Η
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηθεληξψζεθε θπξηψο ζε εξγνζηάζηα, βηνκεραλίεο θαη γεληθά
ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

Π. 1. Δξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΡΔΤΝΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΛΗΣΟΤ ΔΞΙ ΙΓΜΑ (L6ζ)
ΣΙ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Αγαπεηή/έ,
ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο δηεμάγσ έξεπλα κε ζέκα ηελ εθαξκνγή
ηνπΛηηφ Έμη ίγκα (πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ) ζηηο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο. Η έξεπλα ζηνρεχεη ζην λα δηεξεπλήζεη αλ θαη θαηά πφζν νη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ θαη εηδηθά αλ
ρξεζηκνπνηνχλ ην Ληηφ Έμη ίγκα πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο
δηαδηθαζίεο.
ε απηφ ην πιαίζην, δεκηνπξγήζεθε ην επηζπλαπηφκελν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν
είλαη αλψλπκν θαη ζα ηεξεζεί πιήξεο ερεκχζεηα θαζψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα
ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα
γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Η ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ ζα
δηεπθνιχλεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ζα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηεξεχλεζε
ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο.
αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ ζαο.
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε.

Με εθηίκεζε,
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Δλόηεηα Ι. Γεληθά ζηνηρεία & ηαπηόηεηα ηεο έξεπλαο
1. Φύιν:
Άληξαο
Γπλαίθα

2. Ηιηθία:
25 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50

3. Δθπαηδεπηηθό ππόβαζξν:
Μέζε εθπαίδεπζε
Αλψηεξε εθπαίδεπζε
Αλψηαηε εθπαίδεπζε
Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν
Γηδαθηνξηθφ ηίηιν

4. ε πνηόλ θιάδν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5. Η επηρείξεζή ζαο:
Παξάγεη θπξίσο πξντφληα
Πξνζθέξεη θπξίσο ππεξεζίεο
Καη ηα δχν παξαπάλσ
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Δλόηεηα ΙΙ. Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ εηαηξηθώλ απαηηήζεσλ:
Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ζπλδένληαη κε ηε ζεσξία ηνπ ιηηνχ 6 ίγκα, έηζη ψζηε
λα θαιχςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο εθαξκνγήο
ηνπ.
6. Βαζκνινγήζηε ζε κία θιίκαθα από ην (1) «θαζόινπ» έσο ην (10) «απόιπηα», εάλ ε
επηρείξεζή ζαο:
ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο (Γηαζηάζεηο θαη δεηήκαηα
ζρεηηθά κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θιάδν)

1
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Η αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζαο βαζίδεηε
ζηνλ ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (δει.ζηνλ θαζνξηζκφ
καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ)
Η ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή βειηίσζε
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξία ζαο είλαη λα επηιέγεη θαη
λα εθηειεί έξγα βάζεη ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο
Έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ζαο
είλαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
Η εηαηξία ζαο εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξία ζαο είλαη λα ιεηηνπξγεί
βάζεη δηαδηθαζηψλ
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξία ζαο είλαη ν πειάηεο θαη ε
ηθαλνπνίεζε ηνπ

Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εκπινθή/ζπκκεηνρή ηεο
εηαηξηθήο εγεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη θαζνδεγνχκελε
θαη πξνζαξκφδεηαη πειαηνθεληξηθά
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε πνηφηεηα
Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ
ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ
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Η επηρείξεζε ζαο δηαζέηεη δηαδηθαζίεο γηα λα
δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθείςνπλ
(Αλάιπζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θάζε Project)
Η εγεζία εκπιέθεηαη θαη ζπκκεηάζρεη ζηελ νξγάλσζε,
δηαρείξηζε θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ αιιαγήο

Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ, ξφισλ θαη νξηζκφ ππεπζχλσλ.

Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ
πνηνηηθώλ έξγσλ
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Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξία ζαο πξνσζεί ηε
δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε νκάδσλ έξγσλ κε αλάζεζε
αληίζηνηρσλ ξφισλ
Παξέρεη ηαθηηθή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ

Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ δπλαηόηεηα εθαξκνγήο
Η επηρείξεζε ζαο ζηνρεχεη ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ
πειαηψλ θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ ζεκάησλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη πηζαλνηήησλ
βειηίσζεο
Η επηρείξεζε ζαο ζηνρεχεη ζην πεξηνξηζκφ ησλ
άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία θαη ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ θαηαγξαθεί,
ραξηνγξαθεζεί θαη απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά θαη
θαηαλνεηά.
Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο
πξνδηαγξαθέο θαη απνθπγή παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ
πξντφλησλ & ππεξεζηψλ
Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ απνηηκεζεί θαη εθηηκεζεί
ζην βαζκφ αλαγθαηφηεηαο θαη αμίαο πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζαο (value stream definition)
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Η δεκηνπξγία πξντφλησλ (ή ππεξεζηψλ) βαζίδεηαη ζηελ
πνηνηηθή πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο
επηρείξεζεο (Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ
θαηαλαισηψλ)
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε
ζηε δεκηνπξγία κφληκνπ πνηνηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη
ζπλερψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
(Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπλερή βειηίσζε
ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο)
Γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ
πξνβιεκάησλ
Τπάξρεη ηαθηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο
Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή
κέηξεζε θαη επαλεμέηαζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο επηρείξεζεο

Δλόηεηα ΙΙΙ. Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε
- Υξήζε εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη ζηαηηζηηθήο
αλάιπζεο δεδνκέλσλ
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Η εηαηξία πξνζλαηαηνιίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ, έιεγρν ππνζέζεσλ, κε δεηγκαηνιεςίεο θαη
έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ;
Γηαζέηεη θάπνην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη κεζφδνπο κέηξεζεο
ηεο πνηνηηθήο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ
ηεο επηρείξεζεο;
Γηαζέηεη ηξφπνπο ειέγρνπ θαη θαηακέηξεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ;
Γηαζέηεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ (Project
management Processes);
Γηαζέηεη κεζφδνπο ηνπ βαζκνχ δεθηηθφηεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε αιιαγέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο;
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9
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7. Αληηκεησπίδεη, απηή ηε ζηηγκή, ε επηρείξεζή ζαο θάπνην πξόβιεκα ζρεηηθό κε ηελ
απόδνζε ή ηελ πνηόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηεο
επηρείξεζεο; Βαζκνινγήζηε ζε κία θιίκαθα από ην (1) «θαζόινπ» έσο ην (10) «απόιπηα».
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Αλ λαη, παξαθαιώ αλαθέξεηε πώο αληηκεησπίδεηε απηό ην πξόβιεκα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Βαζκνινγήζηε ζε κία θιίκαθα από ην (1) «θαζόινπ» έσο ην (10) «απόιπηα». Η
επηρείξεζή ζαο, απηή ηε ζηηγκή, αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Σνλ ρξφλν παξαγσγήο;
Σνλ ρξφλν παξάδνζεο;
Σνλ ρξφλν θαηαζθεπήο;
Σελ ηειηθή πνηφηεηα ησλ πξνηφλησλ;

9. Η πτνζέηεζε ελόο πνηνηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηηο πξννπηηθέο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο
εηαηξίαο; Βαζκνινγήζηε ζε κία θιίκαθα από ην (1) «θαζόινπ» έσο ην (10) «απόιπηα».
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10. Υξεζηκνπνηείηε θάπνην πξόγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο επηρείξεζήο
ζαο;
ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΓΓ/ΓΑ
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11. Πόζν ζα κπνξνύζε θαηά ηε γλώκε ζαο, έλα πξόγξακκα πνηόηεηαο λα ζπκβάιεη ζηε
βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ζηελ επηρείξεζε ζαο; Βαζκνινγήζηε ζε κία
θιίκαθα από ην (1) «θαζόινπ» έσο ην (10) «απόιπηα»:
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Θα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ηεο
επηρείξεζή ζαο;
Θα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ θεξδψλ ζαο;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζαο;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ζαο;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε παξαγγειηνιεςία ησλ πξψησλ
πιψλ;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ πξφζιεςε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο
επηρείξεζήο ζαο;
12. ε ηη βαζκό πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ αλαζηαιηηθή ε εθαξκνγή ελόο πνηνηηθνύ
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο δηαδηθαζηώλ θαη παξαγσγήο; Βαζκνινγήζηε ζε κία θιίκαθα
από ην (1) «θαζόινπ» έσο ην (10) «απόιπηα».:
1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

Σν πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο
Η κε χπαξμε αξθεηψλ ζηνηρείσλ
Σα θξηηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (critical – to
– quality characteristics) ζήκεξα κπνξεί λα κελ
αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
κέιινληνο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηεο αγνξάο
Η έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο δελ επηηξέπεη ηελ
πηνζέηεζε ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε κία γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία
ην επηπιένλ πξνζσπηθφ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη
ππεχζπλν
ην γεγνλφο φηη ζεσξείηε, φηη δελ ρξεηάδεηαη έλα
ηέηνην πξφγξακκα ζηελ επηρείξεζε ζαο
13. ε πνην βαζκό ειέγρεηε ηνλ αληίθηππν ηεο επηρεηξεζηαθήο ζαο ιεηηνπξγηθόηεηαο βάζεη
ησλ παξαθάησ θξηηήξησλ; (1-=θαζόινπ, 10=απόιπηα);
Έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηθώλ αιιαγώλ
ε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ
Σνλ αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10
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Σνλ αληίθηππν ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ε επηρείξεζε
αθνινπζεί
Σνλ αληίθηππν ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο
επηρείξεζεο
Σνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη
Σηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο
Σελ πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
Σελ πηζαλφηεηα επηηπρνχο απνηειέζκαηνο
Σελ πηζαλή γλψζε πνπ ζα απνθηεζεί ζρεηηθά κε ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη κε
ηνπο πειάηεο ηεο
Σν εθηηκψκελν θφζηνο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο
δηαρείξηζεο ησ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο
επηρείξεζεο
14. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη εθπιεξώλνληαη νη παξαθάησ ζηόρνη ζηελ επηρείξεζή ζαο;
Βαζκνινγήζηε ζε κία θιίκαθα από ην (1) «θαζόινπ» έσο ην (10) «απόιπηα»
1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ
Μείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
Γέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζε εθηέιεζε πνηνηηθψλ
έξγσλ
Η δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ κέζσ πνηνηηθήο νδνχ
Πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ζε θάζε δηαδηθαζία
Η ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε
ζέκαηα πνηφηεηαο θαη βειηίσζεο
Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη
ησλ ηερληθψλ εθείλσλ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ
δηαζθαιίδεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα
15. Από πνηνλ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζηελ επηρείξεζε ζαο γηα ηελ επίηεπμε ελόο
ζηόρνπ;
Απνθιεηζηηθά απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο
Απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο
ππεχζπλνπο θάζε ηκήκαηνο
Απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο
ππεχζπλνπο θάζε ηκήκαηνο θαη ηνπο ππαιιήινπο κεηά απφ ηαθηή
ζπλάληεζε
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16. Δλεκεξώλεηαη ηαθηηθά ην πξνζσπηθό ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα πνηόηεηαο πνπ
εθαξκόδνληαη ζηελ επηρείξεζε ή πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ;
ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΓΓ/ΓΑ

17. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ππάξρεη αλάγθε βειηίσζεο ζηνπο παξαθάησ
ηνκείο;Βαζκνινγήζηε ζε κία θιίκαθα από ην (1) «θαζόινπ» έσο ην (10) «απόιπηα».
1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

Μεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ
Μείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ εμέιημε
ηεο θάζε δηαδηθαζίαο
πκβνιή ζηελ πινπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ νξάκαηνο
Πεξηνξηζκφο ησλ άρξεζησλ δηαδηθαζηψλ ζηε
γξακκή παξαγσγήο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία
Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
Αχμεζε άκεζα ή έκκεζα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ηεο επηρείξεζεο
πκβνιή ζηε κείσζε ησλ ειαηησκαηηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
18. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη νη παξαθάησ παξάγνληεο απνηξέπνπλ ηελ πηνζέηεζε
πνηνηηθήο νδνύ θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ εηαηξία ζαο; Βαζκνινγήζηε ζε κία θιίκαθα
από ην (1) «θαζόινπ» έσο ην (10) «απόιπηα».
1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

Έιιεηςε θαηαλφεζεο ηεο πνηφηεηαο
Τςειφ θφζηνο εθαξκνγήο
Ακθηζβήηεζε θαηαιιειφηεηαο
Η αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ
πγθεθξηκέλα ζέκαηα ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ
19. Αλ έρεηε λα πξνζζέζε θάηη πεξηζζόηεξν όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζή ζαο,
παξαθαιώ κπνξείηε λα ην επηζεκάλεηε παξαθάησ.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο
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Π.ΙΙ Πίλαθεο
Πίλαθαο 1. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζηαηηζηηθώλ
ηερληθώλ
θνπόο
Γηεξεχλεζε
ζρέζεσλ

Δξώηεζε
Τπάξρεη θάπνηα ζρέζε
κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο
επηρείξεζεο (αλ παξάγεη
πξντφληα/ππεξεζίεο/θαη
ηα δχν) θαη ην αλ
ρξεζηκνπνηεί θάπνην
πξφγξακκα γηα ηε
βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο;
Τπάξρεη θάπνηα ζρέζε
κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο
επηρείξεζεο (αλ παξάγεη
πξντφληα/ππεξεζίεο/θαη
ηα δχν) θαη ησλ
παξαγφλησλ πνπ
ζεσξνχληαη
αλαζηαιηηθνί γηα ηελ
εθαξκνγή ελφο
πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
βειηίσζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηεο
παξαγσγήο;
Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ
ηεο ζθέςεο γηα ηελ
πηνζέηεζε ελφο
πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ησλ
ηνκέσλ νη νπνίνη έρνπλ
αλάγθε απφ βειηίσζε;

ηαηηζηηθή Δμαξηεκέλε
κεηαβιεηή

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή

Δηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά

Pearson
correlation

Γχν κεηαβιεηέο: ην είδνο ηεο
επηρείξεζεο (εξ. 5) θαη ην αλ
ρξεζηκνπνηεί θάπνην
πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ (εξ.
10)

Σν ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ

Pearson
correlation

Γχν κεηαβιεηέο: ην είδνο ηεο
επηρείξεζεο (εξ. 5) θαη νη
παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη
αλαζηαιηηθνί γηα ηελ εθαξκνγή
ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο
(εξ. 12)

Σν ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ

Σνκείο ζηνπο νπνίνπο νη
επηρεηξήζεηο έρνπλ αλάγθε
βειηίσζεο (εξ. 17):
- Μεγηζηνπνίεζε ηεο
πνηφηεηα ησλ
παξαγφκελσλ
πξντφλησλ θαη ησλ
πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ
- Μείσζε ηνπ
απαηηνχκελνπ ρξφλνπ
γηα ηελ εμέιημε ηεο
θάζε δηαδηθαζίαο
- πκβνιή ζηελ
πινπνίεζε ηνπ
εηαηξηθνχ νξάκαηνο
- Πεξηνξηζκφο ησλ
άρξεζησλ δηαδηθαζηψλ
ζηε γξακκή
παξαγσγήο πνπ δελ

Σν ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ

Regression

Aλ ε πηνζέηεζε
ελφο πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
είλαη ζηηο
ζηξαηεγηθέο
ηεο εηαηξίαο
(εξ. 9)
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πξνζζέηνπλ αμία
Διαρηζηνπνίεζεο ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
- πκβνιή ζηε κείσζε
ησλ ειαηησκαηηθψλ
πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Γηάθνξεο κεηαβιεηέο (εξ. 6):
- Η αλάπηπμε θαη ε
ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο βαζίδεηαη
ζηνλ ηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ
- Η ζηξαηεγηθή ηεο
επηρείξεζεο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε
ζηε ζπλερή βειηίσζε
- Ο πξνζαλαηνιηζκφο
ηεο εηαηξία είλαη λα
επηιέγεη θαη λα εθηειεί
έξγα βάζεη
ζηξαηεγηθήο
πξνηεξαηφηεηαο
- Έλαο απφ ηνπο
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
ηεο επηρείξεζεο είλαη ε
κείσζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
- Η εηαηξία εζηηάδεη ζηε
βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο θαζψο
επίζεο ν ζρεδηαζκφο
θαη ε πινπνίεζε ησλ
έξγσλ
- Ο πξνζαλαηνιηζκφο
ηεο εηαηξία είλαη λα
ιεηηνπξγεί βάζεη
δηαδηθαζηψλ
- Ο πξνζαλαηνιηζκφο
ηεο εηαηξία είλαη ν
πειάηεο θαη ε
ηθαλνπνίεζε ηνπ
- Η θνπιηνχξα ηεο
επηρείξεζεο είλαη
θαζνδεγνχκελε θαη
πξνζαξκφδεηαη
πειαηνθεληξηθά
- Η θνπιηνχξα ηεο
επηρείξεζεο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε
ζηε πνηφηεηα
Γηάθνξεο κεηαβιεηέο (εξ. 6):
- Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο
εγεζίαο ζηελ
πινπνίεζε ησλ
ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ
- Η επηρείξεζε δηαζέηεη
δηαδηθαζίεο (ηερληθέο
θαη ηα θαηάιιεια
εξγαιεία ) γηα λα
-

Πνηoο είλαη ν
ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη πνηνο
είλαη ν
πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο;
(δει. πνηνη είλαη νη
παξάγνληεο εθείλνη πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
εηαηξίαο)

Factor
analysis

Πνηνη είλαη νη

Factor
analysis

παξάγνληεο εθείλνη πνπ
επηηξέπνπλ θαη
δηεπθνιχλνπλ ηελ
εθαξκνγή ελφο
πνηνηηθνχ

Σν ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ

Σν ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ
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πξνγξάκκαηνο;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

δηαρεηξίδεηαη ηηο
αιιαγέο πνπ κπνξνχλ
λα πξνθχςνπλ
(Αλάιπζε ηνπ πεδίνπ
εθαξκνγήο θάζε
Project)
Η εγεζία εκπιέθεηαη
θαη ζπκκεηάζρεη ζηελ
νξγάλσζε, δηαρείξηζε
θαη πινπνίεζεο ησλ
έξγσλ αιιαγήο
Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ
βαζίδεηαη ζε αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ, ξφισλ
θαη νξηζκφ ππεπζχλσλ
Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο
εηαηξία πξνσζεί ηε
δεκηνπξγία θαη
δηακφξθσζε νκάδσλ
έξγσλ κε αλάζεζε
αληίζηνηρσλ ξφισλ
Παξέρεη ηαθηηθή
εθπαίδεπζε ζην
πξνζσπηθφ
Η επηρείξεζε ζηνρεχεη
ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ
πειαηψλ θαη ησλ
νξγαλσζηαθψλ
ζεκάησλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ
πξνηεξαηνηήησλ θαη
πηζαλνηήησλ βειηίσζεο
Η επηρείξεζε ζηνρεχεη
ζην πεξηνξηζκφ ησλ
άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ
πνπ δελ πξνζζέηνπλ
αμία θαη ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ
Οη εηαηξηθέο
δηαδηθαζίεο έρνπλ
θαηαγξαθεί,
ραξηνγξαθεζεί θαη
απεηθνλίδνληαη
αλαιπηηθά θαη
θαηαλνεηά
Οη εηαηξηθέο
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη
ζε ιεηηνπξγηθέο
πξνδηαγξαθέο θαη
απνθπγή παξαγσγήο
ειαηησκαηηθψλ
πξντφλησλ &
ππεξεζηψλ
Οη εηαηξηθέο
δηαδηθαζίεο έρνπλ
απνηηκεζεί θαη
εθηηκεζεί ζην βαζκφ
αλαγθαηφηεηαο θαη
αμίαο πνπ πξνζδίδνπλ
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Πψο εθαξκφδεηαη θαη
ειέγρεηαη ην πνηνηηθφ
πξφγξακκα; (δει. πνηνη
είλαη νη παξάγνληεο
εθείλνη πνπ εκπιέθνληαη
ζηελ εθαξκνγή θαη
δηαρείξηζε ελφο
πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο)

Factor
analysis

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο ζαο (value
stream definition)
- Η δεκηνπξγία
πξντφλησλ (ή
ππεξεζηψλ) βαζίδεηαη
ζηελ πνηνηηθή
πξνζέγγηζε ησλ
αλαγθψλ ησλ πειαηψλ
ηεο επηρείξεζεο
(Πξνζδηνξηζκφο ησλ
απαηηήζεσλ ησλ
θαηαλαισηψλ)
- Η θνπιηνχξα ηεο
επηρείξεζεο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε
δεκηνπξγία κφληκνπ
πνηνηηθνχ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο θαη
ζπλερψλ αιιαγψλ κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο (Τηνζέηεζε
πξαθηηθψλ πνπ
νδεγνχλ ζε ζπλερή
βειηίσζε ηεο απφδνζεο
ηεο επηρείξεζεο)
- Γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ
αηηηψλ ησλ
πξνζδηνξηζζέλησλ
πξνβιεκάησλ
- Τπάξρεη ηαθηηθή
κέηξεζε ηεο απφδνζεο
ηεο επηρείξεζεο
- Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε
ζπλερή κέηξεζε θαη
επαλεμέηαζε ηεο
νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο
Γηάθνξεο κεηαβιεηέο (εξ. 6):
Σν ζχλνιν ηνπ
- Η εηαηξία
δείγκαηνο ησλ
πξνζαλαηνιίδεηαη
επηρεηξήζεσλ
ζηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ, έιεγρν
ππνζέζεσλ, κε
δεηγκαηνιεςίεο θαη
έιεγρν ησλ
απνηειεζκάησλ;
- Γηαζέηεη θάπνην
ζχζηεκα ειέγρνπ θαη
κεζφδνπο κέηξεζεο
ηεο πνηνηηθήο
απφδνζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ ηεο
επηρείξεζεο;
- Γηαζέηεη ηξφπνπο
ειέγρνπ θαη
θαηακέηξεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ
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δηαδηθαζηψλ;
Γηαζέηεη δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο έξγσλ
(Project management
Processes);
- Γηαζέηεη κεζφδνπο ηνπ
βαζκνχ δεθηηθφηεηαο
ηνπ πξνζσπηθνχ ζε
αιιαγέο ηνπ
εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο;
- ε ζρέζε κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ
- Σνλ αληίθηππν ζηελ
αληαγσληζηηθή ζέζε
ηεο επηρείξεζεο
- Σνλ αληίθηππν ζηε
ζηξαηεγηθή πνπ ε
επηρείξεζε αθνινπζεί
- Σνλ αληίθηππν ζηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή
απφδνζε ηεο
επηρείξεζεο
- Σνπο πφξνπο πνπ
απαηηνχληαη
- Σηο γλψζεηο θαη ηηο
ηερληθέο δεμηφηεηεο
- Σελ πνιππινθφηεηα
ηεο ιεηηνπξγίαο
- Σελ πηζαλφηεηα
επηηπρνχο
απνηειέζκαηνο
- Σελ πηζαλή γλψζε πνπ
ζα απνθηεζεί ζρεηηθά
κε ηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο, θαζψο
θαη κε ηνπο πειάηεο
ηεο
- Σν εθηηκψκελν θφζηνο
αλαθνξηθά κε ηε
βειηίσζε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ ηεο
επηρείξεζεο
Γηάθνξεο κεηαβιεηέο (εξ. 15
θαη 16):
- Απνθιεηζηηθά απφ ηνλ
manager ηεο
επηρείξεζεο
- Απφ ηνλ manager ηεο
επηρείξεζεο ζε
ζπλελλφεζε κε ηνπο
ππεχζπλνπο θάζε
ηκήκαηνο
- Απφ ηνλ manager ηεο
επηρείξεζεο ζε
ζπλελλφεζε κε ηνπο
ππεχζπλνπο θάζε
-

Γηεξεχλεζε Πξνζδηνξηζκφο ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
βαζκνχ
ιακβάλνληαη νη
απνθάζεηο θαη
ελεκέξσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ

Descriptive
statistics

Σν ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ
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Πξνζδηνξηζκφο ησλ
πιενλεθηεκάησλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ελφο
πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο

Descriptive
statistics

Πξνζδηνξηζκφο ησλ
παξαγφλησλ πνπ
εκπνδίδνπλ ηελ
εθαξκνγή ελφο
πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο

Descriptive
statistics

ηκήκαηνο θαη ηνπο
ππαιιήινπο κεηά απφ
ηαθηή ζπλάληεζε
Γηάθνξεο κεηαβιεηέο (εξ. 11):
- Θα ζπκβάιιεη ζηελ
θαιχηεξε νξγάλσζε
θαη ζπληνληζκφ ηεο
επηρείξεζεο
- Θα νδεγήζεη ζε
αχμεζε ησλ θεξδψλ
- Θα ζπκβάιιεη ζηελ
αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο
- Θα ζπκβάιιεη ζηελ
θαιχηεξε νξγάλσζε
ηνπ ρψξνπ
- Θα ζπκβάιιεη ζηελ
θαιχηεξε νξγάλσζε
ηνπ ρξφλνπ
- Θα ζπκβάιιεη ζηελ
θαιχηεξε
παξαγγειηνιεςία ησλ
πξψησλ πιψλ
- Θα ζπκβάιιεη ζηελ
πξφζιεςε θαη
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
θαηάιιεινπ
πξνζσπηθνχ
- Θα ζπκβάιιεη ζηελ
αχμεζε ηεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο
ηεο επηρείξεζεο
Γηάθνξεο κεηαβιεηέο (εξ. 12
θαη 18):
- Σν πςειφ θφζηνο
εθαξκνγήο
- Η κε χπαξμε αξθεηψλ
ζηνηρείσλ
- Σα θξηηηθά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά
(critical – to – quality
characteristics) ζήκεξα
κπνξεί λα κελ
αληαπνθξίλνληαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
κέιινληνο ιφγσ ηεο
δπλακηθήο ηεο αγνξάο
- Η έιιεηςε
εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ
- Η θνπιηνχξα ηεο
επηρείξεζεο δελ
επηηξέπεη ηελ
πηνζέηεζε ελφο
πνηνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
- Η εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε κία
γξαθεηνθξαηηθή
δηαδηθαζία

Σν ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ

Σν ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ
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-

-

-

ην επηπιένλ
πξνζσπηθφ πνπ ζα
πξέπεη λα είλαη
ππεχζπλν
ην γεγνλφο φηη
ζεσξείηε, φηη δελ
ρξεηάδεηαη έλα ηέηνην
πξφγξακκα ζηελ
επηρείξεζε
Έιιεηςε θαηαλφεζεο
ηεο πνηφηεηαο
Τςειφ θφζηνο
εθαξκνγήο
Ακθηζβήηεζε
θαηαιιειφηεηαο
Η αληίζηαζε ησλ
εξγαδνκέλσλ
πγθεθξηκέλα ζέκαηα
ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ

Πίλαθαο 2. Κιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο
Κιάδνο

πρ/ηα

Σνπνγξαθηθφ Κιάδν (Απνηππψζεηο ηκεκάησλ ηεο
Γήηλεο επηθάλεηάο θαη ε Υαξηνγξάθεζή ηνποΥαξάμεηο
Οηθνδνκψλ,
δξφκσλ
θαη
άιισλ
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ)

1

Αλψλπκε εηαηξία κειεηψλ & θαηαζθεπψλ ηδησηηθψλ
& δεκφζησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ

1

Απηνκαηηζκνί,
θαηαζθεπή
πιάζκαηνο & ιέηδεξ

1

θνπηηθή

κεραλψλ

IKTEO
kpmg

1
1
1

1
Σraining & consulting

Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο

πρ/ηα
4

Μεηαθνξέο

Plastic Industry

Αζιεηηθέο Καηαζθεπέο , θπξίσο δεκφζηα, αιιά θαη
ηδησηηθά έξγα.

Κιάδνο

1
2

αλάπηπμε θαη παξαγσγή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη
πξψησλ πιψλ

1

Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο – θαηαζθεπέο

1

1

Ναππεγείν
νηθνδνκηθά ρξψκαηα
Παξαγσγή - εκθηάισζε
& εκπνξία
Αλαςπθηηθψλ & εκπνξία ζπλαθψλ εηδψλ
Παξαγσγή - Σππνπνίεζε & Δκπνξία
Διαηνιάδνπ
παξαγσγή & εκπνξία εηδηθά εκπνηηζκέλνπ
ελεξγνχ άλζξαθα (γηα θίιηξα ηζηγάξσλ)
Μειέηε – θαηαζθεπή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ βηνκεραλίαο κε
εηδίθεπζε ζην βηνκεραληθφ θιηκαηηζκφ θαη
ηελ ςχμε (ςπθηηθνί ζάιακνη, ςχμε
πξντφλησλ, θιηκαηηζκφο παξαγσγήο,
θαζαξνί – ζηείξνη ρψξνη παξαγσγήο
θαξκάθσλ, θαιιπληηθψλ, ηξνθίκσλ θ.α.)

1
1
1
1

1

1

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο
κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο-παξαγσγή
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ

1
1

Μεηαπνίεζε

4

Μεηαθνξέο
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Βηνκεραλία απνξξππαληηθψλ, θαιιπληηθψλ θαη
ηξνθίκσλ

2

Ναππεγείν

1

Βηνκεραλία δνκηθψλ ρεκηθψλ θαη θνληακάησλ

1

1

Βηνκεραλία ηξνθίκσλ

2

βηνκεραληα ηξνθηκσλ-απνξξππαληηθσλ-θαιιπληηθσλ

1

νηθνδνκηθά ρξψκαηα
Παξαγσγή - εκθηάισζε & εκπνξία
Αλαςπθηηθψλ & εκπνξία ζπλαθψλ εηδψλ
Παξαγσγή - Σππνπνίεζε & Δκπνξία
Διαηνιάδνπ

1

παξαγσγή & εκπνξία εηδηθά εκπνηηζκέλνπ
ελεξγνχ άλζξαθα (γηα θίιηξα ηζηγάξσλ)

1

Βηνκεραληθά αλαιψζηκα

1

Βηνκεραληθφ θιάδν
βηνηερλία αλαγνκψζεσλ ειαζηηθψλ θνξηεγψλ &
ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ

1

Οηθνδνκηθά ρξψκαηα
Παξαγσγή - εκθηάισζε & εκπνξία
Αλαςπθηηθψλ & εκπνξία ζπλαθψλ εηδψλ
Παξαγσγή - Σππνπνίεζε & Δκπνξία
Διαηνιάδνπ

Βηνκεραλία παινπηλάθσλ αζθάιεηαο θαη κεηαπνίεζε

1
1

παξαγσγή & εκπνξία εηδηθά εκπνηηζκέλνπ
ελεξγνχ άλζξαθα (γηα θίιηξα ηζηγάξσλ)

1

παξαγσγή & εκπνξία ηξνθίκσλ

2

παξαγσγή βηνθηφλσλ θαη
παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ

Γηαθεκηζηηθφ

2

Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ

Γηαρείξηζε αλάπηπμεο αθηλήησλ / ηνπξηζηηθφ real
estate development

2

Γνκηθά Τιηθά
Καηαζθεπή θαη παξαγσγή ζηξνβηινθφξσλ αληιηψλ
θαη ππνβξχρησλ ειεθηξαληιηψλ βαζέσλ θξεάησλ
φπσο θαη ζηελ θαηεξγαζία κεηαιιηθψλ θαη ρπηψλ
εμαξηεκάησλ αθξηβείαο.

3

παξαγσγή –εκπνξία νχδνπ εμ απνζηάμεσο
100%
παξαγσγή ελέξγεηαο - κεραλνινγηθέο
θαηαζθεπέο

Δηζαγσγέο – εκπφξην επίπισλ

1

Δθπαηδεπηηθφ

1

Δθπφλεζε κειεηψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ
έξγσλ

1

Διαηνηξηβείν-εκπφξην-ηππνπνίεζε ειαηνιάδνπ
Διεχζεξν Δκπφξην- Βηνηερλία. Μεηαπνίεζε Υάξηνπ,
Απηνθφιιεηνπ & Με

1

Δκπνξία θαη επεμεξγαζία λσπψλ θξεάησλ

1

Βηνηερλία δεξκάηηλσλ εηδψλ
Γηαθίλεζε θνξηίσλ
Γηαθφζκεζε

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Παξαγσγή Ηιεθηξηθψλ Πνδειάησλ
Παξαγσγή θ εκπνξία ρεκηθψλ δνκηθψλ
πξντφλησλ
παξαγσγή θαη εκπνξία αζθαιηηθψλ θαη
ρεκηθψλ πξντφλησλ
Παξαγσγή θαη εκπνξία εηδηθψλ δνκηθψλ
πιηθψλ ζηεγάλσζεο θαη πξνζηαζίαο
δαπέδσλ
παξαγσγή θαη εκπνξία ιηπαληηθψλ θαη
γξάζσλ

1
1

παξαγσγή θαη εκπφξην πδξαπιηθψλ εηδψλ

Δκπνξηθή επηρείξεζε

1

Δκπνξηθή / παξαγσγηθή ηξνθίκσλ
Δκπφξην & εγθαηάζηαζε : εηδψλ ζέξκαλζεο,
θιηκαηηζκνχ, ειηαθήο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθψλ
ηδαθηψλ, θνπθσκάησλ
Δκπφξην & επεμεξγαζία πξντφλησλ ράιπβα

1

Παξαγσγή θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ
Παξαγσγή ινγηζκηθνχ θαη εκπνξία
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο

1
1

1
1
1
1

Δκπνξία πξνηφλησλ Πιεξνθνξηθήο
εκπνξία,επεμεξγαζία θαη εμφξπζε καξκάξσλ θαη
γξαληηψλ

1

1

παξαγσγή θαη εκπνξία ιηπαζκάησλ
Παξαγσγή θαη εκπνξία νηθνδνκηθψλ πιηθψλ
Παξαγσγή θαη εκπνξία ηππνπνηεκέλσλ
πξντφλησλ αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο
παξαγσγή θαη εκπνξία ρξσκάησλ, βεξληθηψλ
θαη θνιιεηηθψλ νπζηψλ

εκπνξηα ιηπαληηθσλ θαη νξπθηειαησλ

1

1
1
1
1
1
1
1

παξαγσγή κεραλεκάησλ βηνκεραληθήο
δχγηζεο
Παξαγσγή μχιηλσλ Κνπθσκάησλ

1
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Δκπφξην & θαηαζθεπή πιαζηηθψλ πνιπεζηεξηθψλ &
κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ
Δκπφξην Απηνθηλήησλ
Δκπφξην –εηζαγσγή επίπισλ θνπδίλαο-ληνπιάπαοθνπθσκάησλ εηδηθέο θαηαζθεπέο-επεμεξγαζία μχινπ
Δκπφξην έξγσλ ηέρλεο
Δκπφξην κνλσηηθψλ πιηθψλ γηα λαπηηιηαθή θαη
βηνκεραληθή
εκπφξην ηξνθίκσλ
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γεσζεξκηθέο εθαξκνγέο θσηνβνιήζεθα

1
2
1
1

Παξαγσγή ηζηκέληνπ
παξαζθεπή εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε
παγσηψλ

1

Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ

1
1

Δπεμεξγαζίαο μχινπ

1
1

Ηιεθηξνληθέο επελδχζεηο θαη δηαθξαηηθφ εκπφξην.
Βηνκεραληθή αλάπηπμε αγνξψλ.

1

Καηαζθεπαζηηθφο θιάδνο – βηνκεραλνπνίεζε /
αλέγεξζε κεηαιιηθψλ θαη ζχκκηθησλ θηηξηαθψλ θαη
βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ
θαηαζθεπέο εηδηθψλ ηχπσλ επίπισλ γξαθείνπ
θαηαζθεπέο ζεξκνζηθψλσλ
θαηαζθεπέο ζσξαθίζεσλ απφ ηε ξαδηελέξγεηα θαη
ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία ζε ηαηξηθέο εθαξκνγέο.
θαηαζθεπέο κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνχ
θαηαζθεπή θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ
Καηαζθεπή-παξαγσγή ζηξσκάησλ
Κιηκαηηζκφο
Ληαλεκπφξην- πνιπθαηαζηήκαηα (έλδπζε, ππφδπζε,
θαιιπληηθά, αμεζνπάξ)
Ληπαληηθά (παξαγσγή-εκπνξία)

1

παξνρή ππεξεζηψλ marketing

ε φινπο

Έπηπιν – αξρηηεθηνληθή
εηαηξία δηαλνκήο πξψησλ πιψλ βηνκεραλίαο θαη
ελδηάκεζσλ πξνηφλησλ
Ηιθηξνινγηθφο

Θέξκαλζε
Καηαζθεπαζηηθή

2

παξνρή ππεξεζηψλ

1

1

1
1

1
12

1

1
2
1
1

ηαηηθέο κειέηεο ηερληθψλ έξγσλ
παξαγσγή θαη εκπνξία πξντφλησλ γχςνπ
ηνλ θιάδν ησλ κεραλνινγηθψλ θαη
ειεθηξνινγηθψλ κειεηψλ.
ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο

1

ηνλ ηνκέα ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
χκβνπινη – εθηηκεηέο αθηλήησλ
ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή κεραλεκάησλ
επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη
ρεκηθψλ
ρεδηαζκφο – Γηαρείξηζε Δπηδνηνχκελσλ
Πξνγξακκάησλ
Οξγάλσζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Λεηηνπξγηψλ
Σερληθή εηαηξία

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, Πηζηνπνίεζε
ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (ISO, HACCP,
EMAS), Φσηνβνιηαηθά, Δπηδνηνχκελα
Πξνγξάκκαηα.
Πιεξνθνξηθή, Σειεπηθνηλσλίεο, Φπζηθή
Αζθάιεηα

1
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θσηηζκνχ
Δπεμεξγαζία θαη εκπνξία μπινθαηαζθεπψλ θαη
εμαξηεκάησλ ζηδήξσλ
Δπεμεξγαζία κεηάιινπ, θαηαζθεπή απηφκαησλ
πνξηψλ αλειθπζηήξα
επεμεξγαζία πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη
νηθηαθψλ ιπκάησλ
επεμεξγαζία, εηζαγσγή, εμαγσγή θαη εκπνξία θάζε
είδνπο βεξληθηψλ, ρξσκάησλ θαη πιαζηηθψλ πιψλ

παξαγσγή πξντφλησλ καγεηξηθήο θαη
δαραξνπιαζηηθήο
παξαγσγή πξντφλησλ θξνληίδαο θαη πγηεηλήο

1
1

1
1
1
6
1

Σειεπηθνηλσλίεο
ηνπξηζηηθφ

1
1

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ

1

Σζηκεληνβηνκεραλία

1

1

Τγείαο
Τπεξεζίεο δηαδηθηχνπ

1

2
1
1
1
1

1
1

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο
ππεξεζίεο πγηεηλήο

1
1

Φαξκαθεπηηθφ
Υαξηηθά είδε θαη είδε αξρεηνζέηεζεο

1
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Μειέηε – θαηαζθεπή ειεθηξν-κεραλνινγηθψλ έξγσλ
βηνκεραλίαο κε εηδίθεπζε ζην βηνκεραληθφ
θιηκαηηζκφ θαη ηελ ςχμε (ςπθηηθνί ζάιακνη, ςχμε
πξντφλησλ, θιηκαηηζκφο παξαγσγήο, θαζαξνί –
ζηείξνη ρψξνη παξαγσγήο θαξκάθσλ, θαιιπληηθψλ,
ηξνθίκσλ θ.α.)
Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο

1

1
Υεκηθά πξντφληα

2

1

Υνλδξεκπφξην

Πίλαθαο 3. Δξσηήζεηο θαη αληίζηνηρε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
Q6.1

Δξσηήζεηο – Μεηαβιεηέο
Η αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζαο
βαζίδεηε ζηνλ ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (δει.ζηνλ
θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ)

Q6.2

Η ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή βειηίσζε

Q6.3

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξία ζαο είλαη λα επηιέγεη θαη
λα εθηειεί έξγα βάζεη ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο

Q6.4

Έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο
ζαο είλαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο

Q6.5

Η εηαηξία ζαο εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
θαζψο επίζεο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ

Q6.6

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξία ζαο είλαη λα ιεηηνπξγεί
βάζεη δηαδηθαζηψλ

Q6.7

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξία ζαο είλαη ν πειάηεο θαη
ε ηθαλνπνίεζε ηνπ

Q6.8

Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη θαζνδεγνχκελε
θαη πξνζαξκφδεηαη πειαηνθεληξηθά

Q6.9

Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε πνηφηεηα

Q6.1

Τπάξρεη δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ
ζπκθσλεζέλησλ έξγσλ

Q6.11

Η επηρείξεζε ζαο δηαζέηεη δηαδηθαζίεο (ηερληθέο θαη ηα
θαηάιιεια εξγαιεία ) γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο
πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ (Αλάιπζε ηνπ πεδίνπ
εθαξκνγήο θάζε Project)

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
Devane (2004); George
(2000); George (2002); George
et al. (2004); Pyzdek (2001);
Basu θαη Wright (2003);
Furterter & Elshenway (2005);
Wyman (2007); Okoko et al.
(2008); Shah et al. (2008);
Stahl (2006); van Iwaarden et
al. (2008); Σζηξψλεο &
Φπρνγηφο (2009)
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Q6.12

Η εγεζία εκπιέθεηαη θαη ζπκκεηάζρεη ζηελ νξγάλσζε,
δηαρείξηζε θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ αιιαγήο

Q6.13

Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ, ξφισλ θαη νξηζκφ ππεπζχλσλ.

Q6.14

Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξία ζαο πξνσζεί ηε
δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε νκάδσλ έξγσλ κε αλάζεζε
αληίζηνηρσλ ξφισλ

Q6.15

Παξέρεη ηαθηηθή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ

Q6.16

Η επηρείξεζε ζαο ζηνρεχεη ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ
πειαηψλ θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ ζεκάησλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη πηζαλνηήησλ
βειηίσζεο

Q6.17

Η επηρείξεζε ζαο ζηνρεχεη ζην πεξηνξηζκφ ησλ
άρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία θαη ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ

Q6.18

Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ θαηαγξαθεί,
ραξηνγξαθεζεί θαη απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά θαη
θαηαλνεηά.

Q6.19

Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο
πξνδηαγξαθέο θαη απνθπγή παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ
πξντφλησλ & ππεξεζηψλ

Q6.20

Οη εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ απνηηκεζεί θαη εθηηκεζεί
ζην βαζκφ αλαγθαηφηεηαο θαη αμίαο πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζαο (value stream definition)

Q6.21

Η δεκηνπξγία πξντφλησλ (ή ππεξεζηψλ) βαζίδεηαη ζηελ
πνηνηηθή πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο
επηρείξεζεο (Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ
θαηαλαισηψλ)

Q6.22

Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ζαο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δεκηνπξγία κφληκνπ πνηνηηθνχ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ
νδεγνχλ ζε ζπλερή βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο
επηρείξεζεο)

Q6.23

Γίλεηαη αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ
πξνβιεκάησλ
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Q6.24

Τπάξρεη ηαθηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο

Q6.25

Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή
κέηξεζε θαη επαλεμέηαζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο επηρείξεζεο

Q6.26

Η εηαηξία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ, έιεγρν ππνζέζεσλ, κε δεηγκαηνιεςίεο θαη
έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ;

Q6.27

Γηαζέηεη θάπνην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη κεζφδνπο
κέηξεζεο ηεο πνηνηηθήο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο;

Q6.28

Γηαζέηεη ηξφπνπο ειέγρνπ θαη θαηακέηξεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ;

Q6.29

Γηαζέηεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ (Project
management Processes);

Q6.30

Γηαζέηεη κεζφδνπο ηνπ βαζκνχ δεθηηθφηεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε αιιαγέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο;

Δξσηήζεηο – Μεηαβιεηέο
Q11.1
Q11.2
Q11.3
Q11.4
Q11.5
Q11.6
Q11.7
Q11.8

Θα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ηεο
επηρείξεζή ζαο;
Θα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ θεξδψλ ζαο;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζαο;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ζαο;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε παξαγγειηνιεςία ησλ πξψησλ
πιψλ;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ πξφζιεςε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ;
Θα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο
επηρείξεζήο ζαο;

Δξσηήζεηο – Μεηαβιεηέο

Q12.1
Q12.2
Q12.3

Σν πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο
Η κε χπαξμε αξθεηψλ ζηνηρείσλ
Σα θξηηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (critical – to – quality
characteristics) ζήκεξα κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηα

Βηβιηνγξαθηθή
αλαζθόπεζε
Taghizadegan (2006);
George (2002);
Ramamoorthy (2003);
Pande et al. (2000);
Wyman (2007); Okoko
et al. (2008)

Βηβιηνγξαθηθή
αλαζθόπεζε
Stahl (2006); van Iwaarden
et al. (2008); Σζηξψλεο θαη
Φπρνγηφο (2009)
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Q12.4
Q12.5
Q12.6
Q12.7
Q12.8

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέιινληνο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηεο
αγνξάο
Η έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ
Η θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο δελ επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε
ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία
γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία
ην επηπιένλ πξνζσπηθφ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν
ην γεγνλφο φηη ζεσξείηε, φηη δελ ρξεηάδεηαη έλα ηέηνην
πξφγξακκα ζηελ επηρείξεζε ζαο
Δξσηήζεηο – Μεηαβιεηέο

Q13.1
Q13.2
Q13.3
Q13.4
Q13.5
Q13.6
Q13.7
Q13.8
Q13.9
Q13.10

ε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ
Σνλ αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο
Σνλ αληίθηππν ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ε επηρείξεζε αθνινπζεί
Σνλ αληίθηππν ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο
επηρείξεζεο
Σνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη
Σηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο
Σελ πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
Σελ πηζαλφηεηα επηηπρνχο απνηειέζκαηνο
Σελ πηζαλή γλψζε πνπ ζα απνθηεζεί ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη κε ηνπο πειάηεο ηεο
Σν εθηηκψκελν θφζηνο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο

Δξσηήζεηο – Μεηαβιεηέο
Q14.1
Q14.2
Q14.3
Q14.4

Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ
Μείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
Γέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζε εθηέιεζε πνηνηηθψλ έξγσλ
Η δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ κέζσ πνηνηηθήο νδνχ

Βηβιηνγξαθηθή
αλαζθόπεζε
George (2002); George
(2003); Σζηξψλεο θαη
Φπρνγηφο (2009);
Pfeifer et al. (2004);
Shah et al. (2008);

Βηβιηνγξαθηθή
αλαζθόπεζε
Pande et al (2000); George
(2002); Shah et al. (2008);
Furterer & Elshennawy
(2005)
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Πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ζε θάζε δηαδηθαζία
Η ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα
πνηφηεηαο θαη βειηίσζεο
Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ
εθείλσλ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεη ηα βέιηηζηα
απνηειέζκαηα

Q14.5
Q14.6
Q14.7

Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο-κεηαβιεηέο είλαη εκπεηξηθέο ή ζπλδηαζκφο ησλ άιισλ
εξσηήζεσλ.

Π.3. Η θηινζνθία ηνπ θύθινπ Deming
Η έλλνηα ηνπ θχθινπ «ρέδην – Γξάζε – Έιεγρνο – Δλέξγεηα» (Plan‐Do‐Check‐Act ‐
PDCA) αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηνλ W.A. Shewhart ζηε δεθαεηία ηνπ 30. Παξέρεη
ηε βαζηθή θηινζνθία γηα κηα πεηζαξρεκέλε, θπθιηθή πξνζέγγηζε ζηε ζπλερή
βειηίσζε. Αξγφηεξα, ν θχθινο εηζήρζε απφ ηνλ Edward Deming ζηελ εξγαζία ηνπ κε
ηελ ηαπσληθή βηνκεραλία κεηά απφ ηνλ Β‟ παγθφζκην πφιεκν θαη απφ απηφ πνπ είλαη
γλσζηφ σο Κχθινο ηνπ Deming. Ο θχθινο P.D.C.A. είλαη έλα πιαίζην, έλαο θχθινο
εθκάζεζεο πνπ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δηάθνξα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο
βειηίσζεο ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
Kύθινο P.D.C.A (θύθινο ηνπ Deming)

ηνλ

θύθιν

P.D.C.A.,

ππάξρνπλ

ηέζζεξηο

θύξηεο

θάζεηο

θαη

νξηζκέλεο

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζνύλ:


ρέδην (Plan): Καζνξηζκόο ησλ βειηηψζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα
γίλνπλ,

ηεο

κεζφδνπ

βειηίσζεο

&

ηεο

κεζφδνπ

εθηίκεζεο

ησλ

απνηειεζκάησλ.
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Γξάζε (Do): Αλάιεςε σλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζην ζρέδην.



Έιεγρνο (Check): χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα θαη εθκάζεζε απν απηά. Μεξηθέο θνξέο απηφ ην βήκα
αλαθέξεηαη επίζεο σο κειέηε (study).



Δλέξγεηα (Act): Δθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ καζεπηεί. Απηά
γίλνληαη κέξνο ηεο δηαδηθαζία θαη απνθαζίδεηαη πνηά ζα είλαη ε επφκελε
πξνζπάζεηα.

Έλα ππνλννχκελν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ζηνλ θύθιν είλαη ε επαλάιεςή ηνπ.
Μεηά ηελ ελέξγεηα (act) αξρίδεη έλαο λένο θύθινο πάιη: ζρεδηαζκόο, ειέγρνο,
ελέξγεηα ‐ έλαο αηειείσηνο θύθινο εθκάζεζεο, αμηνιόγεζεο θαη εξγαζίαο ζηε
βειηίσζε δηαδηθαζίαο .
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