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ΣΥΝΟΨΗ 
 
 Το κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική μελέτη των 

ομάδων ποιότητας, μίας από τις πιο σημαντικές πρακτικές της εργασιακής 

συμμετοχής στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Εξετάζεται αναλυτικά ο ρόλος τους στη βελτίωση της ποιότητας, της 

παραγωγικότητας και γενικότερα της απόδοσης ενός οργανισμού, 

περιγράφονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη και 

επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία τους και γίνεται αναφορά στις αλλαγές που 

απαιτούνται για την ενσωμάτωσή τους στην υπάρχουσα δομή του 

οργανισμού. Ειδικότερα, περιγράφονται αναλυτικά οι αυτοδιοικούμενες 

ομάδες που αποτελούν την πιο εξελιγμένη μορφή των ομάδων ποιότητας, 

καθώς διαθέτουν πλήρη αυτονομία και δικαιοδοσία για τη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων.  

 Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, είναι αναγνωρισμένη η σημασία της 

διαρκούς βελτίωσης στην πορεία προς την συνεχή επιτυχία. Κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότεροι οργανισμοί εφαρμόζουν τις ομάδες 

ποιότητας. Γίνεται ανάλυση της χρήσης των ομάδων ποιότητας σε 

επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες του κόσμου, η οποία στηρίζεται σε πλήθος 

ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία. 

Παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για τη μορφή που παίρνουν οι ομάδες 

σε κάθε επιχείρηση, για το πώς αυτές λειτουργούν και για το οργανωσιακό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Είναι ιδιαίτερα αξιόλογο το 

γεγονός ότι την επιτυχή εφαρμογή των ομάδων σε μία χώρα επηρεάζουν 

καθοριστικά οι κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες και η κουλτούρα της χώρας 

αυτής.     

 Τέλος, την εργασία ολοκληρώνει η εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

βαθμό επιτυχίας των ομάδων ανά τον κόσμο και τις περιοχές στις οποίες 

πρέπει οι επιχειρήσεις να δώσουν προσοχή και βαρύτητα, στο μέλλον, για 

περεταίρω βελτίωση.      

 Υπάρχει επίσης παράρτημα με πίνακες που παρέχει στον αναγνώστη 

επιπλέον πληροφορίες και ενδιαφέροντα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που 

μελετήθηκαν και τις πρακτικές που αυτές χρησιμοποιούν.    

 

 4



   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Το κίνημα για την ποιότητα είχε μεγάλο αντίκτυπο στη διοίκηση 

επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμβουλοι επιχειρήσεων όπως ο Δρ. 

W. Edwards Deming, ο Δρ.  Joseph Juran και άλλοι, υποστήριξαν ότι τα 

κλειδιά για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η βελτίωση των συστημάτων 

και της ποιότητας. Η ποιότητα θα μπορούσε να επιτευχθεί δίνοντας άμεση 

προτεραιότητα σε ό,τι ενδιαφέρει τον πελάτη και μελετώντας και βελτιώνοντας 

συνεχώς βασικές διαδικασίες έτσι ώστε το τελικό προϊόν ή υπηρεσία να 

ανταποκρίνεται στις αυξημένες προσδοκίες του πελάτη. Με κάθε βελτίωση οι 

διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργούν όλο και καλύτερα. Η 

παραγωγικότητα αυξάνει και η  ανεπάρκεια μειώνεται. Οι πελάτες αποκτούν 

όλο και καλύτερα προϊόντα σε όλο και χαμηλότερες τιμές. Οι πελάτες που 

απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες σε λογικές τιμές 

ενημερώνουν και άλλους με τη σειρά τους, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση. Ο 

Δρ. Deming συνόψισε τον παραπάνω κύκλο σε αυτό που έχει επικρατήσει να 

λέγεται Αλυσίδα Αντίδρασης του Deming (Deming Chain Reaction): Βελτίωση 

ποιότητας → Μείωση κόστους → Βελτίωση παραγωγικότητας → Μείωση 

τιμών → Αύξηση αγοράς → Ενδυνάμωση επιχείρησης → Παροχή όλο 

και περισσότερων θέσεων εργασίας → Απόδοση των επενδύσεων.  

 Οι αρχές και οι μέθοδοι ποιότητας σιγά-σιγά διεισδύουν στους 

οργανισμούς, ακόμα και σ’αυτούς που δεν έχουν επίσημα υιοθετήσει μία 

προσέγγιση «Ηγεσίας Ποιότητας» (“Quality Leadership”). Η εστίαση στον 

πελάτη προωθείται σχεδόν παντού, θεωρητικά αν όχι στην πράξη. Πολλοί 

οργανισμοί δίνουν νέα έμφαση στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. 

Παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον στο πώς γίνεται η εργασία, καθώς 

επίσης και για το τί γίνεται.  

 Σε πολλά σημεία, οι σχέσεις μεταξύ διευθυντών και άλλων εργαζομένων 

αναδομούνται: καθήκον πλέον του διευθυντή είναι να βοηθάει τους 

ανθρώπους να κάνουν την καλύτερη δυνατή εργασία, να προβλέπει και να 

εξαλείφει εμπόδια που αποτρέπουν τους εργαζόμενους να προσφέρουν 

συνεχώς ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι 

μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τη γνώση και τη διορατικότητα που έχουν 
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αποκτήσει στην εργασία μέρα με τη μέρα. Παρά τις θετικές αυτές αλλαγές, 

όμως, υπάρχουν ακόμα πολλά μακροχρόνια προβλήματα.  
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§ Διοίκηση με βάση τα αποτελέσματα (Management By Results) 

 

 Πολλοί managers ακόμα διοικούν, έστω και εν μέρει, μέσω μιας 

προσέγγισης που αποκαλείται Διοίκηση με βάση τα Αποτελέσματα 

(Management By Results), και η οποία ακόμα εφαρμόζεται σε πολλούς 

οργανισμούς και διδάσκεται σε πολλές σχολές επιχειρήσεων.  

 Η Διοίκηση με βάση τα Αποτελέσματα έχει τη δική της λογική και 

αλληλουχία. Δίνει έμφαση σε μία αλυσίδα διαταγών και σε μία ιεραρχία 

στόχων, σκοπών και υπευθυνοτήτων. Έτσι τα παραδοσιακά οργανογράμματα 

απεικονίζουν μια αλυσίδα υπευθυνοτήτων όπου οι στόχοι μεταφράζονται σε 

πλαφόν εργασίας ή πωλήσεων. Η απόδοση όλων των εργαζομένων 

καθοδηγείται και κρίνεται σύμφωνα με αυτούς τους αριθμητικούς στόχους, οι 

οποίοι αποτελούν την καρδιά και την κινητήριο δύναμη της συγκεκριμένης 

πρακτικής διοίκησης. 

 Οι αδυναμίες της Διοίκησης με βάση τα Αποτελέσματα έχουν τις ρίζες 

τους στη χρήση των στόχων για επιβράβευση και τιμωρία. Η Διοίκηση με 

βάση τα Αποτελέσματα δίνει ελάχιστη προσοχή στις διαδικασίες και τα 

συστήματα που ορίζουν τις πραγματικές ικανότητες του οργανισμού. Εν 

συντομία, η χρήση αριθμητικών στόχων προκειμένου να κριθεί και να 

επιβραβευθεί η απόδοση, δημιουργεί πλήθος προβλημάτων: 

 

• Βραχυπρόθεσμη σκέψη 

 

• Εσωτερική διαμάχη 

 

• Αμέλεια για τα ενδιαφέροντα του πελάτη 

 

• Μεγαλύτερος φόβος 
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§ Ηγεσία Ποιότητας 

 
Οι αρχές της Ηγεσίας Ποιότητας. 
 Επειδή πολλά από τα στοιχεία της Ηγεσίας Ποιότητας έχουν εμφανιστεί 

μεμονωμένα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν 

πώς ολόκληρο το πακέτο διαφέρει από οτιδήποτε έχουν συναντήσει στο 

παρελθόν. Η Ηγεσία Ποιότητας συνδυάζει παλιά στοιχεία με έναν δυναμικό 

νέο τρόπο. Η ενοποίηση των χαρακτηριστικών που περιγράφονται στις 

επόμενες παραγράφους διαχωρίζουν την Ηγεσία Ποιότητας από παλαιότερα 

συστήματα.  

 

Εστίαση στον πελάτη 

 Η Ηγεσία Ποιότητας ξεκινάει από τον πελάτη. Ο στόχος του οργανισμού 

είναι να έχει υψηλή προστιθέμενη αξία για τον πελάτη. Η συνεχής ανάπτυξη 

καλύτερων τρόπων παροχής αξίας σε όλο και χαμηλότερο κόστος θα 

ικανοποιεί τους πελάτες όσον αφορά στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και 

στο κόστος. 

 

Εμμονή με την ποιότητα 

 Η ποιότητα είναι πολύπλευρη, αλλά η ουσία είναι η αξία και η αξιοπιστία 

σε μια λογική τιμή. Στην Ηγεσία Ποιότητας, όλοι στον οργανισμό έχουν 

εμμονή με την ποιότητα. Η ποιότητα επιδιώκεται εντατικά μέσα από προϊόντα 

και υπηρεσίες που ικανοποιούν τον πελάτη και μέσω αποδοτικών και 

αποτελεσματικών μεθόδων εκτέλεσης. 

 

Αναγνώριση της δομής στην εργασία 

 Η εργασία δεν είναι τυχαία, όλες οι εργασίες έχουν δομή. Η δομή μπορεί 

να είναι κρυμμένη πίσω από την  ανεπάρκεια, αλλά μπορεί και πρέπει να 

μελετάται, να μετράται, να αναλύεται και να βελτιώνεται. Οι εργαζόμενοι θα 

πρέπει να παρακολουθούν πολλές μεταβλητές εντός και εκτός του 

οργανισμού, προκειμένου να καταλάβουν τι συμβαίνει στην παραγωγική τους 

διαδικασία. Οι μετρήσεις αυτές κατευθύνουν την έρευνα για καλύτερη 

απόδοση και αναγνωρίζονται ως μέσο παρά ως σκοπός. Ανοίγουν το δρόμο 
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για μία σε βάθος κατανόηση του οργανισμού και δεν χρησιμοποιούνται ως 

κριτήρια για την κρίση των ατόμων. 

 

Ελευθερία μέσω ελέγχου 

 Στην Ηγεσία Ποιότητας υπάρχει έλεγχος, αλλά υπάρχει και ελευθερία. Η 

χρήση της πιο γνωστής μεθόδου για κάθε διαδικασία εξασφαλίζει τον έλεγχο. 

Οι εργαζόμενοι προτυποποιούν τις διαδικασίες και βρίσκουν τρόπους για να 

βοηθήσουν όλους να τις ακολουθήσουν.  

 

Σύμπνοια όσον αφορά στο σκοπό 

 Υπάρχει σύμπνοια όσον αφορά στο σκοπό μέσα στον οργανισμό, σε 

συμφωνία με ένα ξεκάθαρο και ευρέως αντιληπτό όραμα. Το περιβάλλον αυτό 

καλλιεργεί τη δέσμευση από όλους τους εργαζόμενους. Η ανταμοιβή περνάει 

πέρα από τα όρια των μισθών και επιδομάτων, στη χαρά που προκύπτει όταν 

γίνεται εξαιρετική εργασία. 

 

Έρευνα για λάθη στα συστήματα 

 Η Ηγεσία Ποιότητας αναγνωρίζει – όπως έχουν υποστηρίξει από τις αρχές 

του 1950 οι Δρ. Joseph M. Juran και Δρ. W. Edwards Deming – ότι 

τουλάχιστον το 85% των αποτυχιών ενός οργανισμού είναι τα λάθη των 

συστημάτων που ελέγχονται από τη διοίκηση. Οι εργαζόμενοι μπορούν να 

ελέγξουν λιγότερο από το 15% των  προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, δίνεται 

έμφαση στη συνεχή και αυστηρή βελτίωση κάθε συστήματος και όχι στην 

απόδοση ευθυνών στους εργαζόμενους για τα προβλήματα. 

 

Ομαδική δουλειά 

 Εκεί όπου κάποτε υπήρχαν εμπόδια, ανταγωνισμοί και δυσπιστία, τώρα ο 

οργανισμός ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και τις συνεργασίες με το 

εργατικό δυναμικό και τους αντιπροσώπους του. Η συνεργασία αυτή δεν είναι 

πρόσχημα, ούτε νέα αντίληψη μιας παλιάς διαμάχης.  Είναι ένας κοινός 

αγώνας για τους πελάτες, όχι ξεχωριστοί αγώνες για δύναμη. Η ιδέα ενός 

κοινού αγώνα για την ποιότητα εφαρμόζεται επίσης στις σχέσεις με 

προμηθευτές, ρυθμιστικούς φορείς και κοινότητες. 
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Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση  

 Σε έναν οργανισμό ποιότητας όλοι μαθαίνουν συνεχώς. Η διοίκηση 

ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να ανεβάζουν συνεχώς το επίπεδο των 

τεχνικών τους δεξιοτήτων και της επαγγελματικής τους γνώσης. Οι άνθρωποι 

μαθαίνουν να διευρύνουν τις δυνατότητές τους. Η διοίκηση δίνει το 

παράδειγμα.  

 

 

§ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ΔΟΠ (Total Quality Management) και 

Συμμετοχή εργαζομένων (Employee Involvement) 
 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – ΔΟΠ (Total Quality Management) 
 Για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν υπάρχει μία μόνο θεωρητική 

διατύπωση ούτε συγκεκριμένος κατάλογος πρακτικών που συνδέονται με 

αυτήν (Cole, 1999). Η ΔΟΠ αναπτύχθηκε μέσα από την έρευνα και την 

εμπειρία Αμερικανών ειδικών για την ποιότητα, όπως ο W. Edwards Deming, 

ο J.M. Juran, και ο Crosby και ενός σημαντικού Ιάπωνα ειδικού, του Ishikawa. 

Τα κείμενά τους, καθώς και η εφαρμογή των ιδεών τους σε πολλές Ιαπωνικές, 

Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες επιχειρήσεις, μας επιτρέπουν να 

αναγνωρίσουμε τα τυπικά χαρακτηριστικά των περισσότερων προγραμμάτων 

ΔΟΠ.  

 Η ΔΟΠ μπορεί να θεωρηθεί καλύτερα ως μία φιλοσοφία διοίκησης που 

συνδυάζει τη διδασκαλία του Deming και του Juran για τις στατιστικές 

μεθόδους ελέγχου και τις ομαδικές διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων με τις 

Ιαπωνικές αξίες σχετικά με την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση. Η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας είναι ένα σύνολο οργανωσιακών στρατηγικών, πρακτικών 

και εργαλείων για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού. Αν και αρχικά η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιαπωνία, σήμερα 

αποτελεί μία παγκόσμια κίνηση με πολλούς διεθνείς οργανισμούς να 

παρέχουν πιστοποιητικά ποιότητας. Στον γενικό τίτλο της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας περιλαμβάνονται διάφορες πρακτικές (Cole, 1999). Σε λειτουργικό 

επίπεδο περιλαμβάνεται η εφαρμογή συστηματικών προσεγγίσεων για τη 

μέτρηση και βελτίωση των εργασιακών διαδικασιών προκειμένου να 
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διασφαλιστεί ότι οι τελευταίες προσθέτουν αξία και ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες του πελάτη. Η απλοποίηση της εργασίας συχνά αποτελεί μέρος της 

ΔΟΠ καθώς οι οργανισμοί επικεντρώνονται στην παράλειψη βημάτων που 

δεν προσθέτουν αξία.  

 Το κίνημα ποιότητας άρχισε να γίνεται δημοφιλές στην Ιαπωνία τη 

δεκαετία του 1950 όταν η χώρα αγωνιζόταν να συνέλθει από τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα τέλη της δεκαετίας ο Deming και ο Juran άρχισαν να 

εφαρμόζουν τις ιδέες τους σύμφωνα με τις οποίες η διοίκηση έψαχνε τρόπους 

ώστε να συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι στην ιδέα της συνολικής ποιότητας. Οι 

ιδέες αυτές δεν έτυχαν θερμής υποδοχής στις ΗΠΑ έγιναν όμως δεκτές με 

ενθουσιασμό στην Ιαπωνία. Ο Δρ. Ishikawa βοήθησε να εξαπλωθούν οι ιδέες 

των Deming και Juran σε όλη την Ιαπωνία. Ως αποτέλεσμα, μέχρι τα μέσα του 

1961 είχαν δημιουργηθεί είκοσι κύκλοι ποιότητας από εργάτες για να 

συζητούν για προβλήματα ποιότητας και να αναπτύσσουν τρόπους για την 

διόρθωσή τους. Η επιτυχία των κύκλων ποιότητας εξαπλώθηκε γρήγορα στο 

εργατικό δυναμικό της Ιαπωνίας και το 1988 υπήρχαν ένα εκατομμύριο κύκλοι 

ποιότητας με πάνω από δέκα εκατομμύρια μέλη σε όλη τη χώρα. Επίσης η 

Ιαπωνία είχε γίνει γνωστή για την ανώτερη ποιότητα πολλών προϊόντων της. 

Κατά τη δεκαετία του 1980 η ΔΟΠ έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και στην Ευρώπη, πιθανόν ως αποτέλεσμα της επιτυχίας των 

Ιαπωνικών επιχειρήσεων σε πολλές παγκόσμιες αγορές (Womack, Jones, 

and Roos, 1990). Ο ορισμός του τι αποτελεί ποιότητα για τις λειτουργίες και 

ενέργειες ενός οργανισμού είναι ένα βασικό μέλημα της ΔΟΠ. Οι αντιδράσεις 

του πελάτη θεωρούνται η καλύτερη μέτρηση της ποιότητας. Η εστίαση στην 

ποιότητα θεωρείται ένας τρόπος για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Οι υποστηρικτές της ΔΟΠ συχνά προβάλλουν επιχειρήματα 

ότι αν η ποιότητα βελτιωθεί, θα μειωθεί το κόστος και οι οργανισμοί θα 

ανταποκριθούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του 

πελάτη.  

 Τα προγράμματα ΔΟΠ συνήθως δίνουν έμφαση στη σπουδαιότητα του να 

ενεργεί η ανώτερη διοίκηση ως ο κύριος οδηγός της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Deming, 1986). Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’αυτό, αλλά ο 

κυριότερος επικεντρώνεται στην άποψη ότι η ΔΟΠ είναι μία κουλτούρα, όχι 

απλά ένα πρόγραμμα. Είναι κουλτούρα από την άποψη ότι προσπαθεί να 
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αλλάξει τις αξίες του οργανισμού και των εργαζομένων του καθώς επίσης και 

τη συμπεριφορά τους σε διάφορες περιοχές. Η υποστήριξη της ανώτερης 

διοίκησης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι θέτονται οι σωστές 

προτεραιότητες και ότι υπάρχει δέσμευση στις αρχές της ΔΟΠ σε όλον τον 

οργανισμό. 

 Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτούς, όπως ο Deming, τα περισσότερα 

προβλήματα ποιότητας στους οργανισμούς προκαλούνται από τους 

managers και από τα συστήματα που αυτοί δημιουργούν. Ζητείται από τους 

managers να βελτιώσουν τα συστήματα αυτά έτσι ώστε να μην οδηγούν σε 

προβλήματα ποιότητας, ειδικά σε εκείνα που προκύπτουν όταν οι λειτουργίες 

δεν σχετίζονται σωστά η μία με την άλλη. Οι εκτιμήσεις του ποσοστού των 

προβλημάτων ποιότητας που οφείλονται στην απόδοση των εργαζομένων 

κυμαίνονται από 25% μέχρι λιγότερο από 10%. Οι εργαζόμενοι θεωρείται ότι 

έχουν καλές ιδέες για το πώς να βελτιωθεί η ποιότητα και ότι επιθυμούν να 

κάνουν σωστή δουλειά. Στα προγράμματα ΔΟΠ τούς ζητείται να 

συνεισφέρουν τις ιδέες τους και συχνά τους παρέχεται ευθύνη για την 

παρακολούθηση της ποιότητας.  

 Οι πρακτικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν 

τόσο τη μέτρηση όσο και τη βελτίωση της ποιότητας αποτελούν εμφανή 

στοιχεία των προγραμμάτων ΔΟΠ. Ένα τυπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 

τεχνικές που βοηθούν στην αναγνώριση θεμάτων και την επίλυση 

προβλημάτων. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται να τα 

χρησιμοποιούν. Περιλαμβάνουν μεθόδους στατιστικού ελέγχου, μετρήσεις μη-

συμμορφώσεων, μετρήσεις του κόστους ποιότητας, ανάλυση αιτίου-αιτιατού 

και διάφορες μεθόδους ομαδικής λήψης αποφάσεων. Οι μέθοδοι αυτές τυπικά 

επικεντρώνονται στη δημιουργία και χρήση ακριβούς πληροφόρησης σχετικά 

με την παραγωγή και την ποιότητα και στην ακριβή μέτρηση και 

ποσοτικοποίηση των προβλημάτων.  

 Όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί, η ΔΟΠ είναι μία φιλοσοφία που 

δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση με απώτερο σκοπό την  ικανοποίηση του 

πελάτη. Απαιτείται όλοι στην επιχείρηση να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 

κοινής αποστολής, κοινού οράματος και κοινών σχεδίων και στην αναζήτηση 

της συνεχούς βελτίωσης. Γι’αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργαστούν με 

τους managers για την επίτευξη του βασικού στόχου, δηλαδή την 
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ευχαρίστηση των πελατών. Τέτοιου είδους συνεργασίες απαιτούν 

συντονισμένες προσπάθειες για την απόκτηση της γνώσης και των 

δεξιοτήτων που χρειάζονται για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων 

και τη λήψη γρήγορων αλλά όχι ριψοκίνδυνων αποφάσεων. Οι πιθανότητες 

για επιτυχία της ΔΟΠ δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές μέχρι στιγμής, καθώς οι 

έρευνες δείχνουν ότι το ποσοστό επιτυχίας στην εφαρμογή της ΔΟΠ 

κυμαίνεται μόλις από 20 μέχρι 35% για όσες επιχειρήσεις έχουν εγκαινιάσει τη 

συγκεκριμένη πρακτική. Οι αιτίες της αποτυχίας γενικά συνδέονται με:  

o αντίσταση των ανώτερων διοικητικών στελεχών όσον αφορά την 

επιμόρφωσή τους σχετικά με τη ΔΟΠ 

o ακανόνιστη εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας 

o έντονο αλλά ασυγκράτητο ενθουσιασμό για τη ΔΟΠ 

o ανεπαρκή εξουσιοδότηση σε όλα τα επίπεδα  

o μη αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων βελτίωσης ποιότητας. 

Φαίνεται ότι ίσως χρειάζεται να εξετασθεί περαιτέρω η τυπική προσέγγιση της 

εφαρμογής της ΔΟΠ στην επιχείρηση και να γίνει σωστή αναγνώριση και/ή 

σχεδιασμός της βάσης για βελτίωση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως 

στις απαιτήσεις της επιχείρησης. Η σωστή αναγνώριση προβλημάτων και η 

διόρθωσή τους μπορεί μόνο να επιτευχθεί μέσω της αποτελεσματικής 

εξουσιοδότησης των ατόμων.  

 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δίνει μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή όλων 

των εργαζομένων στην κουλτούρα της. Αναμένεται από τους εργαζόμενους να 

αναλάβουν ευθύνη για την ποιότητα από δύο απόψεις: πρέπει να δίνουν 

προσοχή στα προβλήματα ποιότητας καθώς εκτελούν την κανονική τους 

εργασία και, ίσως το πιο σημαντικό, πρέπει να δέχονται την κουλτούρα για 

συνεχή βελτίωση και να αναζητούν τρόπους για να εκτελούν την εργασία τους 

καλύτερα. Πρέπει επίσης να αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν την όλη 

λειτουργία του οργανισμού. Για να το κάνουν αυτό, βέβαια, χρειάζονται 

δεξιότητες και πληροφορίες καθώς επίσης και τα μέσα που τους επιτρέπουν 

να πραγματοποιήσουν την αλλαγή.  

 Στα περισσότερα προγράμματα ΔΟΠ οι κύκλοι ποιότητας και οι ομάδες 

βελτίωσης αποτελούν τα κύρια μέσα που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να 

κάνουν προτάσεις και να αλλάξουν τις διαδικασίες εργασίας. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να 
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συναντιούνται με τις φυσικές τους ομάδες εργασίας και να συζητούν για 

βελτιωμένες προσεγγίσεις και νέες μεθόδους εργασίας. Τα προγράμματα 

ΔΟΠ συνήθως δίνουν έμφαση στην απλοποίηση και κωδικοποίηση της 

διαδικασίας εργασίας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας απλής ροής εργασίας με 

προσεκτικά προσδιορισμένες ενέργειες.  

 Τα προγράμματα ΔΟΠ απαιτούν να λάβουν οι εργαζόμενοι επαρκή 

πληροφόρηση και εκπαίδευση πάνω στην ποιότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, 

αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επίσης νέα μπορεί να 

είναι η ευκαιρία να επηρεάσουν τις μεθόδους εργασίας και τις διαδικασίες που 

επηρεάζουν την ποιότητα. Η εφαρμογή της ΔΟΠ σχεδόν πάντα σηματοδοτεί 

την πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν οι 

ίδιοι την ποιότητα της εργασίας τους και να παίρνουν αποφάσεις για την 

επάρκειά της. 

 Πολλές επιχειρήσεις συνεργάζονται με τους προμηθευτές τους ως μέρος 

των προσπαθειών τους να βελτιώσουν την ποιότητα. Αναγνωρίζουν ότι τα 

προβλήματα ποιότητας συχνά απορρέουν από τη διανομή προμηθειών και 

πρώτων υλών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και ότι οι επαφές με τους 

προμηθευτές συχνά περιλαμβάνουν βήματα που δεν προσθέτουν αξία. 

Παρόλο που το επίκεντρο στη ΔΟΠ είναι η ποιότητα, που ορίζεται ως η 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, η συγκεκριμένη προσέγγιση διοίκησης 

έχει επίσης επιπτώσεις στο κόστος, στην εξυπηρέτηση και στο πρόγραμμα. 

Για την εστίαση στον πελάτη, η ΔΟΠ ενσωματώνει συστηματική 

παρακολούθηση της ικανοποίησης του πελάτη και άμεση έκθεση των 

εργαζομένων στους πελάτες ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόηση των αναγκών 

τους.  

 Η ΔΟΠ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε βιομηχανικό περιβάλλον, όπου 

τυπικά περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εργαζομένων πρώτης γραμμής στη 

χρήση στατιστικών μεθόδων ελέγχου για την παρακολούθηση και βελτίωση 

των εργασιακών διαδικασιών και την επιθεώρηση της εργασίας που εκτελούν 

οι ίδιοι (Cole, 1999). Συχνά περιλαμβάνει επίσης διανομές just-in-time για τη 

μείωση του κόστους αποθεμάτων. Ορισμένοι οργανισμοί έχουν 

επανασχεδιάσει το περιβάλλον εργασίας σε κελιά εργασίας  που εφαρμόζουν 

τεχνικές ΔΟΠ και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν τα χαρακτηριστικά 

των αυτοδιοικούμενων ομάδων. Κάποια διοικητικά τμήματα του οργανισμού 
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προσανατολισμένα στην παραγωγή έχουν επίσης υιοθετήσει τις τεχνικές 

αυτές. 

 

 Συμμετοχή εργαζομένων (Employee Involvement) 
 Ένα πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι κάτι περισσότερο από 

ένα ακόμη πρόγραμμα βελτίωσης λειτουργιών. Πρέπει να ενσωματωθεί στην 

κουλτούρα της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα (Mohrman et al., 1996; 

Partlow, 1996). Για να υποστηριχθεί μία κουλτούρα ΔΟΠ, απαιτούνται 

συγκεκριμένες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Στις βασικές αυτές 

πρακτικές περιλαμβάνεται η συμμετοχή των εργαζομένων (employee 

involvement) (Partlow, 1996).      

 Με τον όρο “employee involvement” εννοούμε τη συμμετοχική διαδικασία 

χρήσης όλων των δυνατοτήτων των εργαζομένων, που σχεδιάστηκε για να 

ενθαρρύνει τη δέσμευση των εργαζομένων στην επιτυχία του οργανισμού. Η 

διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παροχή ενός συνδυασμού πληροφόρησης, 

επιρροής και πρωτοβουλιών στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με άλλο ορισμό, 

είναι ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι που παράγουν ένα προϊόν ή 

προσφέρουν μία υπηρεσία, έχουν την αίσθηση ότι ελέγχουν την εργασία τους, 

πληροφορούνται για την απόδοσή τους και ανταμείβονται για την απόδοση 

του οργανισμού (Lawler et al., 1992, p. 2). 

 

Ιστορική πορεία της συμμετοχής εργαζομένων. 

 Η συμμετοχή των εργαζομένων (employee involvement) αποτελεί ένα 

θέμα εκτενούς έρευνας και ακαδημαϊκής εξέτασης από το 1960-1970 (Guest 

and Peccei, 1992; Dean and Evans, 1994, p. 179; Hyman and Mason, 1995). 

Ένας από τους πρώτους που μίλησαν για τη συμμετοχή των εργαζομένων 

ήταν ο Taylor. Οι αρχές της επιστημονικής διοίκησης του Taylor λειτούργησαν 

καλά για τια αμερικάνικες και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για πάνω από πενήντα 

χρόνια. Καθώς το κίνημα αυτό εξασθενούσε, οι McGregor (1957) και Herzberg 

(1966) έθεσαν τα θεμέλια για τον τεχνοκρατικό χειρισμό της εργασιακής 

συμμετοχής στις δεκαετίες του 1950 και 1960, αλλά ο Lewin (1648; 1951) 

ήταν αυτός που τοποθέτησε το άτομο στο καθημερινό περιβάλλον των 

κοινωνικών δυνάμεων (Cotton, 1993, p. 7). Οι Argyris (1957), Pasmore και 

Likert (1961) επίσης ασχολήθηκαν με το θέμα της συμμετοχικής διοίκησης και 
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παρείχαν τη βάση για την αλλαγή από τις παραδοσιακές πρακτικές προς τη 

συμμετοχική διοίκηση. Οι  Argyris, Likert και McGregor, μεταξύ άλλων, 

έδωσαν έμφαση στην ηγεσία και τις δεξιότητες που θα έπρεπε να διαθέτουν οι 

managers ώστε να εκμαιεύσουν τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (Lawler, 

1989). 

 Οι Trist and Bamforth (1951), Trist et al. (1963; 1977), Emery and Trist 

(1965) έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της έννοιας των 

κοινωνικοτεχνικών συστημάτων και στην εφαρμογή αυτών στους 

οργανισμούς. Υποστήριξαν ότι η κατανόηση του πώς οι άνθρωποι 

λειτουργούν σε έναν οργανισμό είναι απαραίτητη για να κατανοηθούν τόσο το 

κοινωνικό όσο και το τεχνικό σύστημα στο χώρο εργασίας. 

 Οι Miller και Monge (1986), επιθεωρώντας τη βιβλιογραφία, έδειξαν μία 

θετική σχέση ανάμεσα στη συμμετοχική διοίκηση και τα αποτελέσματα του 

οργανισμού. Οι Locke and Schweiger (1979), όμως, εργαζόμενοι ομοίως 

πρότειναν ότι η συμμετοχική διοίκηση δεν ήταν έντονα συσχετισμένη με την 

παραγωγικότητα, αλλά ήταν συσχετισμένη με την ικανοποίηση από την 

εργασία. Και οι Wagner και Gooding (1987) εξέφρασαν αμφιβολίες για τα 

οφέλη της συμμετοχικής διοίκησης, εκτός από αυτό της παρακίνησης (Coye 

and Belohlav, 1995). 

    Οι Cotton et al. (1988) επισήμαναν ότι η θεώρηση της συμμετοχής ως 

μεμονωμένης έννοιας ήταν παραπλανητική και πρότειναν να αντιμετωπίζεται 

ως πολυδιάστατη έννοια. Ομοίως ο Lawler αντιλήφθηκε τη συμμετοχική 

διοίκηση αντί για μία «παραδοσιακή προγραμματική προσέγγιση» ως μία 

«οργανωσιακή προσέγγιση» (Coye and Belohlav, 1995, p. 6). Ο Lawler ήταν 

ένας από τους πρωτοπόρους που αγωνίστηκαν να πραγματοποιήσουν 

προσεκτικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής των 

εργαζομένων στο οργανωσιακό περιβάλλον settings (Lawler, 1978; 1981; 

1988a; 1988b; Lawler et al., 1993). Οι μελέτες του απέδειξαν τα οφέλη που 

μπορούν να προέλθουν από προσεκτικά σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα 

προγράμματα εργασιακής συμμετοχής. Ο Lawler και οι συνεργάτες του 

υποστήριξαν ότι για να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα αυτά πρέπει να 

συνδέονται και με άλλα θέματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως 

συστήματα αμοιβών και εκτίμηση απόδοσης (Lawler, 1971; Mohrman et al., 

1989).  
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 Από τα τέλη του 1980, η συμμετοχή των εργαζομένων, η συμμετοχική 

διοίκηση και η ποιότητα της εργασιακής ζωής αποτελούν όρους πολύ 

συνηθισμένους στους managers που επιδιώκουν την τελειότητα στην επίτευξη 

της ποιότητας προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί (Dertouzos et al., 1989; 

Oster, 1990). Για την ακρίβεια/in fact, η εργασιακή συμμετοχή θεωρείται ένα 

από τα επτά στοιχεία της παγκόσμιας βιομηχανίας που μπορούν να 

καταστήσουν ανταγωνιστικές τόσο τις μικρότερες όσο και τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις στην παγκόσμια αγορά (Kearney, 1997).  

 Κατά την τελευταία δεκαετία, τα προγράμματα συμμετοχής εργαζομένων 

έχουν γίνει τα πιο δημοφιλή και σχετικά αποτελεσματικά μέσα ενίσχυσης της 

παραγωγικότητας, ενθάρρυνσης της καινοτομίας, μείωσης του κόστους, 

αύξησης του ηθικού, παρακίνησης της πίστης/inducing loyalty, μείωσης της 

διαμάχης, διαχείρισης των σκάρτων και διατήρησης της βιομηχανικής 

αρμονίας στους οργανισμούς. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, περισσότερες 

από τις μισές μεγάλες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και ένας αυξανόμενος αριθμός 

επιχειρήσεων στην Ευρώπη αναφέρεται ότι έχουν εγκαινιάσει μία ποικιλία 

προγραμμάτων εργασιακής συμμετοχής, όπως κύκλους ποιότητας και 

αυτοδιοικούμενες ομάδες (Cooke, 1990; Lawler et al., 1992; Delaney et al. 

1994).              

  Παραδοσιακά, η συμμετοχή των εργαζομένων θεωρούνταν ως η 

διαδικασία ανάπτυξης «ενός συναισθήματος ψυχολογικής ιδιοκτησίας 

ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού» (Harvey and Brown, 1996, p. 227) και 

εφαρμόζονταν μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων στην επεξεργασία 

πληροφοριών, στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων 

(Wagner, 1994, p. 312). Τα προγράμματα συμμετοχής εργαζομένων μπορούν 

να πάρουν διάφορες μορφές όπως: εργασιακή συμμετοχή, που αποτελείται 

από μόνιμα προγράμματα στα οποία οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν έναν 

επίσημο, άμεσο ρόλο στις αποφάσεις που σχετίζονται με θέματα εργασίας, 

συμβουλευτική συμμετοχή, περιλαμβανομένων μακροχρόνιων παρεμβάσεων 

όπως οι κύκλοι ποιότητας, όπου οι managers ασχολούμενοι με τη λήψη 

αποφάσεων αναζητούν τις ιδέες των εργαζομένων, αντιπροσωπευτική 

συμμετοχή, όπου οι εργαζόμενοι εκλέγουν συμβούλια ή μέλη επιτροπών να 

εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά τους στη διοίκηση, επικοινωνία προς τα 

κάτω μέσω εγκυκλίων και ομαδικών οδηγιών, και διάφορες μορφές 
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οικονομικής συμμετοχής μέσω διανομής κερδών κλπ. (Lawler, 1994, p. 72; 

Wagner 1994, p. 313; Hyman and Mason, 1995, pp. 26-27, 67-95). Πίσω από 

την παραδοσιακή προσέγγιση της συμμετοχής των εργαζομένων υπάρχουν 

δύο βασικοί στόχοι: Ο πρώτος είναι η δημιουργία θετικής συμπεριφοράς 

απέναντι στον οργανισμό και η δημιουργία ενός αισθήματος ταυτότητας με 

τον οργανισμό και τους στόχους του μέσω σύνδεσης του οργανισμού με το 

άτομο. Ο βασικός στόχος είναι, λοιπόν, η μεγάλη δέσμευση στον οργανισμό 

(Guest and Peccei, 1992, p. 34). Ένας δεύτερος στόχος είναι η χρήση της 

δέσμευσης και της συμμετοχής στην επιτυχία της επιχείρησης για να 

ενθαρρύνει προτάσεις για βελτίωση της απόδοσης και να ενθαρρύνει την 

αποδοχή των πρωτοβουλιών της διοίκησης για αλλαγές σε ρυθμίσεις που 

αφορούν την εργασία. Εκτός από τα περιορισμένα όρια μιας συγκεκριμένης 

θέσης εργασίας, η διοίκηση είναι αυτή που διατηρεί όλη τη δύναμη για τη 

λήψη αποφάσεων. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να κάνουν προτάσεις και 

μερικές φορές και να τις εφαρμόζουν με την άδεια της διοίκησης, η οποία, 

όμως, διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο (Magjuka, 1993, p. 61).  

 Σε περιβάλλον Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η συμμετοχή των 

εργαζομένων νοείται ως «επίτευξη ενεργού ενδιαφέροντος από πλευράς των 

εργαζομένων, συμμετοχή και συνεισφορά στη διαδικασία βελτίωσης της 

ποιότητας» (Dale and Cooper, 1993, p. 21). Σύμφωνα με τον Wagner (1994), 

η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση ποιότητας μπορεί να πάρει 

διάφορες μορφές συμπεριλαμβανομένης της εξωγενούς συμμετοχής, όπου η 

συμμετοχή και συνεισφορά των εργαζομένων στη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας είναι συνδεδεμένη με ένα σύστημα συλλογικής ανταμοιβής, 

οικονομικής και μη (π.χ. αναγνώριση), προσανατολισμένης στην ολική 

ποιότητα.  

 Κατά την παραδοσιακή προσέγγιση συμμετοχής των εργαζομένων, 

στόχοι της επιχείρησης είναι πρωτίστως η παραγωγικότητα και η αύξηση των 

κερδών, ενώ ο στόχος για την ποιότητα συχνά περιορίζεται στην τήρηση των 

απαιτούμενων προτύπων. Οι βασικοί παράγοντες στον οργανισμό είναι οι 

μέτοχοι και οι managers. Στους εργαζόμενους δίνεται αισθητά χαμηλότερη 

προτεραιότητα, καθώς αναμένεται από αυτούς να εκτελούν τις εργασίες τους 

και επιτυγχάνουν αποτελέσματα υπακούοντας σε συγκεκριμένες λειτουργικές 

διαδικασίες – εφαρμόζοντας απλά τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες της 
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διοίκησης για αλλαγή. Η απόδοση του οργανισμού αναμένεται να αυξηθεί 

κυρίως μέσω ατομικής συνεισφοράς, οπότε η εκπαίδευση και τα συστήματα 

αμοιβών προσανατολίζονται στο άτομο και στην ίδια την εργασία. 

 Αντίθετα, κατά την προσέγγιση ολικής ποιότητας για τη συμμετοχή των 

εργαζομένων, ο στόχος είναι η αύξηση της ικανοποίησης του εσωτερικού και 

εξωτερικού πελάτη (μέσω συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας) 

αναπτύσσοντας ένα πιο συνεργατικό, δημιουργικό και καινοτόμο περιβάλλον 

εργασίας. Αντί για απλή συμμόρφωση, τα μέλη του οργανισμού 

ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης και να 

επιτύχουν αποτελέσματα και να βελτιώσουν διαδικασίες που βρίσκονται υπό 

τον έλεγχό τους, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πολιτικές ποιότητας. Η 

συμμετοχή των εργαζομένων στις λειτουργίες γίνεται τρόπος ζωής, με διαρκή 

εκπαίδευση των δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων και συστήματα 

αμοιβών, οικονομικών και μη, που βασίζονται στις ομάδες.  

 

Τέσσερεις βασικές πρακτικές εργασιακής συμμετοχής. 

 Ορισμένοι ερευνητές (Cotton et al., 1988; Cotton, 1993) υποστήριξαν ότι 

διαφορετικές μορφές εργασιακής συμμετοχής σχετίζονται με σαφώς 

διαφορετικά αποτελέσματα. Οι πιο αποτελεσματικές μορφές είναι 

μακροπρόθεσμες, αφορούν άμεση συμμετοχή και επιτρέπουν «υψηλή 

πρόσβαση». Η ταξινόμηση των πρακτικών εργασιακής συμμετοχής μας 

επιτρέπει να διακρίνουμε αποτελέσματα που σχετίζονται με ομάδες 

πρακτικών, παρά με μεμονωμένες πρακτικές. Μία τέτοια ταξινόμηση παρέχει 

επίσης καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων της εργασιακής συμμετοχής 

στην ποιότητα. Οι Lawler et al. (1992, 1995) προσδιόρισαν τέσσερεις 

εμπειρικά διαστάσεις της εργασιακής συμμετοχής: πληροφόρηση, γνώση και 

εκπαίδευση, αμοιβές και παροχή εξουσίας. Στη βιβλιογραφία για τη διοίκηση 

ποιότητας έχει δοθεί προσοχή στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις πρακτικές 

συμμετοχής των εργαζομένων. Το πλαίσιο των Lawler et al. παρέχει τη 

δυνατότητα να ειδωθούν οι πρακτικές αυτές όχι ως σποραδικές και 

μεμονωμένες, αλλά ως ομάδες πρακτικών.     
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 Πληροφόρηση 

  Στους οργανισμούς, βασικό στοιχείο της συμμετοχής των εργαζομένων 

είναι να μοιράζονται τις πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, τα σχέδια, τους 

στόχους και τις στρατηγικές της επιχείρησης. Χωρίς τη σχετική πληροφόρηση 

οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κατανοήσουν αν η επιχείρηση βαίνει καλά ή 

όχι, ούτε να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επιτυχία της συμμετέχοντας στο 

σχεδιασμό και τον καθορισμό κατεύθυνσης. Επίσης, είναι δύσκολο γι’αυτούς 

να κάνουν καλές προτάσεις για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα προϊόντα ή 

υπηρεσίες ή για το πώς μπορούν οι εργασιακές διαδικασίες στην περιοχή 

τους να πραγματοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Τέλος, χωρίς πληροφορίες, 

οι εργαζόμενοι δεν μπορούν αποτελεσματικά να αλλάξουν τη συμπεριφορά 

τους σε απάντηση των συνθηκών που αλλάζουν. 

 Έτσι, η απουσία πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση περιορίζει το 

άτομο απλά στο να εκτελεί τα προδιαγεγραμμένα καθήκοντα και ρόλους 

σχεδόν αυτόματα και με γραφειοκρατικό τρόπο. Οι εργαζόμενοι αποτρέπονται 

από το να κατανοήσουν, να συμμετάσχουν και να διοικήσουν τους εαυτούς 

τους και την επιχείρηση της οποίας αποτελούν μέρος. Για το λόγο αυτό, η 

πληροφόρηση αποτελεί θεμέλιο λίθο στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις 

προσπάθειες βελτίωσης του οργανισμού οι οποίες τονίζουν την ικανότητα των 

ατόμων να προσθέσουν αξία μέσω της εμπλοκής τους στην επιχείρηση. 

 Γνώση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 Η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα εξαρτάται όλο και περισσότερο από 

τις δεξιότητες και τις γνώσεις του εργατικού δυναμικού. Χωρίς τις σωστές 

δεξιότητες, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εκτελέσουν την εργασία τους 

αποτελεσματικά, πόσο μάλλον να συμμετέχουν σε μία επιχείρηση και να 

επηρεάσουν την κατεύθυνσή της, όπως υποστηρίζουν τα προγράμματα 

συμμετοχής. Τα προγράμματα ποιότητας  για να είναι επιτυχή απαιτούν να 

αποκτήσουν οι εργαζόμενοι μια ποικιλία δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες που συχνά 

αναγνωρίζονται ως απαραίτητες για την αποτελεσματική συμμετοχή των 

εργαζομένων (Lawler et al., 1992, p. 16) είναι δεξιότητες ομαδικής λήψης 

αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, κατανόησης της επιχείρησης 

(οικονομικά, λογιστικά κλπ.), δεξιότητες ποιοτικής και στατιστικής ανάλυσης 

και ηγετικές δεξιότητες. Η αυξανόμενη χρήση της πληροφορικής δημιουργεί 

την ανάγκη για εκπαίδευση δεξιοτήτων στην περιοχή αυτή. 
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 Αμοιβές 

 Τα συστήματα αμοιβών παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της 

επιτυχίας ή αποτυχίας οποιασδήποτε προσπάθειας οργανωσιακής βελτίωσης 

διότι αποτελούν βασικό οδηγό της συμπεριφοράς. Για να υποστηρίξουν τη 

συμμετοχή των εργαζομένων τα συστήματα αμοιβών πρέπει να είναι 

σχεδιασμένα με τρόπο που ενθαρρύνει τα άτομα να αποκτήσουν 

περισσότερες πληροφορίες για τη επιχείρηση, να αυξήσουν τις δεξιότητές 

τους, να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για τη λήψη αποφάσεων και να 

εργάζονται με τρόπους που βελτιώνουν την απόδοση της επιχείρησης 

(Lawler, 2000).  

 Ένα βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων αμοιβών είναι ο βαθμός 

στον οποίο η αμοιβή βασίζεται στην απόδοση διότι όταν συμβαίνει αυτό, έχει 

τη δυνατότητα να παρακινήσει τη βελτιωμένη απόδοση. Δύο στοιχεία των 

συστημάτων αυτών καθορίζουν αν στην πραγματικότητα αυτά παρακινούν 

συμπεριφορά που υποστηρίζει τη συμμετοχή και την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα: το πρώτο είναι το είδος της απόδοσης που μετράται και 

το δεύτερο είναι το χρηματικό ποσό που εξαρτάται από την απόδοση. Για να 

αποτελεί η αμοιβή κίνητρο, ένα σημαντικό ποσό πρέπει να συνδέεται με 

μετρήσεις απόδοσης που είναι εύκολο να κατανοηθούν και δυνατόν να 

επηρεαστούν από τους εργαζόμενους. 

 Η διαμόρφωση των αμοιβών βάση της απόδοσης του οργανισμού είναι 

ένας τρόπος που ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν και να 

ενδιαφερθούν για την απόδοση της επιχείρησής τους (Lawler, 2000). Βοηθάει 

επίσης να εξασφαλιστεί ότι μοιράζονται τα οφέλη που προκύπτουν από κάθε 

βελτίωση της απόδοσης. Η διανομή κερδών και η κατοχή μετοχών είναι 

προσεγγίσεις που μπορούν να συνδέσουν περισσότερο τις αμοιβές των 

εργαζομένων με την επιτυχία της επιχείρησης. Τα συστήματα αυτά 

θεωρούνται ότι υποστηρίζουν περισσότερο από κάθε άλλο τη συμμετοχή των 

εργαζομένων (Blinder, 1990; Lawler, 2000; Zingheim and Schuster, 2000). 

 Εξουσία 

 Η συμμετοχή των εργαζομένων έχει να κάνει με τη μεταφορά της εξουσίας 

για τη λήψη αποφάσεων προς τα κάτω στους οργανισμούς, η οποία παίζει 

σημαντικό ρόλο στα προγράμματα ποιότητας που δίνουν έμφαση στην 

εξουσιοδότηση. Οι Lawler et al. προσδιόρισαν δύο βασικές κατηγορίες 
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πρακτικών παροχής εξουσίας. Οι πρακτικές για την ενθάρρυνση προτάσεων 

από τους εργαζομένους και την επίλυση προβλημάτων περιλαμβάνουν 

συμμετοχικές ομάδες όπως οι κύκλοι ποιότητας. Οι πρακτικές που αφορούν 

τον επανασχεδιασμό της εργασίας περιλαμβάνουν τον εμπλουτισμό ή 

επανασχεδιασμό της εργασίας και τις αυτοδιοικούμενες ομάδες. Οι πρώτες, 

«χαμηλής εξουσίας» πρακτικές περιλαμβάνουν ειδικές συναντήσεις ή 

δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που είναι ξεχωριστές από τις 

κανονικές καθημερινές διαδικασίες εργασίας και αφορούν «παράλληλη 

οργανωσιακή δομή», ενώ οι «υψηλής εξουσίας» πρακτικές συνεπάγονται 

ουσιαστική αλλαγή στη δομή του οργανισμού και έχουν ως σκοπό τη 

μεταφορά σημαντική αποφάσεων στα χέρια των ατόμων και των ομάδων. 

Παρόλο που οι δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων διαχέουν κάποια 

εξουσία προς τα κάτω, έχουν περιορισμένη επιρροή (Ledford, Lawler and  

Mohrman, 1988). Ουσιαστικά οι εργαζόμενοι κάνουν μόνο συστάσεις, δεν 

παίρνουν σημαντικές αποφάσεις ούτε έχουν τους πόρους ή την εξουσία να τις 

εφαρμόσουν. Οι ομάδες και ειδικά οι αυτοδιοικούμενες θεωρούνται 

προχωρημένη μορφή εργασιακής συμμετοχής. Πολλές μελέτες περιπτώσεων 

έχουν αναφέρει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Cotton, 1993, p. 183). Η 

ομαδική εργασία συντελεί επίσης στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

ποιότητας (Flynn et al., 1995; Banker et al., 1996), στην εξάλειψη των 

σκάρτων (Robinson and Schroeder, 1992) και στη βελτίωση της ικανοποίησης 

των πελατών μέσω βελτιωμένων πρακτικών ποιότητας (Das et al., 2000). 

 Το βασικό ενδιαφέρον των managers πάντα ήταν η αποδοτική λειτουργία 

των επιχειρήσεών τους. Αυτή η αναζήτηση της τελειότητας συνεπάγεται τη 

δημιουργία δομών και συστημάτων διοίκησης που ευνοούν την πρωτοβουλία 

και τη δημιουργικότητα των ανθρώπινων πόρων (Pfeffer, 1994). Όλες αυτές οι 

κοινωνικές καινοτομίες συγκλίνουν σε έναν κοινό στόχο: τη βελτίωση της 

απόδοσης της επιχείρησης και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Οι υποστηρικτές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας πιστεύουν ότι εάν οι 

οργανισμοί αλλάξουν τα συστήματα διοίκησής τους σε πιο συμμετοχικά 

εμπλέκοντας τους εργαζόμενους στην επίλυση προβλημάτων, στη λήψη 

αποφάσεων και στη διαμόρφωση στρατηγικών, θα βελτιώσουν την απόδοσή 

τους (Rao et al., 1996). Αντίθετα, οι managers που είναι συνηθισμένοι σε ένα 

πατερναλιστικό και δικτατορικό στυλ διοίκησης θα έχουν δυσκολία στην 
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ανάθεση ευθυνών προς τα κάτω και γι’αυτό θα αποτύχουν στην εφαρμογή της 

ΔΟΠ (Richardson, 1997). Έχει αποδειχθεί ότι οι οργανισμοί που είναι 

δεσμευμένοι στην εργασιακή συμμετοχή είναι επίσης δεσμευμένοι και στη 

ΔΟΠ (Lawler et al., 1992).  

 

 

§ Οι οικονομικές επιδράσεις της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας - ΔΟΠ και 

της Συμμετοχής των εργαζομένων  

 

 Η επίδραση της συμμετοχής των εργαζομένων και της ΔΟΠ στην 

οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων που τα υιοθετούν είναι κεντρικής 

σημασίας για το μέλλον αυτών των προσπαθειών βελτίωσης. Για να 

επιβιώσουν, πρέπει να δείξουν ότι βελτιώνουν την απόδοση της επιχείρησης. 

 Οι έρευνες που εξετάζουν την επίδραση πλήθους οργανωσιακών και 

διοικητικών πρακτικών στην απόδοση είναι σπάνιες. Επιπλέον, οι 

περισσότερες έρευνες δεν θέτουν το ερώτημα αν τα αποτελέσματα στην 

απόδοση είναι αρκετά ισχυρά ώστε να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση 

της επιχείρησης ή ποιες πρακτικές έχουν την μεγαλύτερη επίδραση. Κάποιες 

έρευνες έχουν εξετάσει τα αποτελέσματα συγκεκριμένων πρακτικών 

εργασιακής συμμετοχής και ΔΟΠ σε ομάδες εργασίας, εργοστάσια, γραφεία 

και γραμμές παραγωγής (π.χ. Cotton and others, 1988; Easton and Jarrell, 

1998; Golembiewski and Sun, 1990; Ichniowski and others, 1996; Staw and 

Epstein, 2000). Γενικά, οι έρευνες αυτές αναφέρουν θετικά αποτελέσματα σε 

περιοχές που κυμαίνονται από την οικονομική απόδοση μέχρι τη φήμη της 

επιχείρησης.  

 Μερικές μελέτες έχουν εξετάσει τα αποτελέσματα της συμμετοχής των 

εργαζομένων και σχετικών πρακτικών στην απόδοση σε συγκεκριμένες 

βιομηχανίες, όπως βιομηχανία χάλυβα, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανία 

ενδυμάτων. Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούν διαφορετικές μετρήσεις της 

συμμετοχής, με αποτέλεσμα να είναι συχνά δύσκολο να καταλάβει κανείς 

πόσο καλά τα πορίσματα εφαρμόζονται στους διαφορετικούς συνδυασμούς 

πρακτικών εργασιακής συμμετοχής. Η εστίαση σε μεμονωμένες βιομηχανίες 

αποτελεί πλεονέκτημα με την έννοια ότι υπάρχει αυτόματος έλεγχος για τις 
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διαφορές σε πολλές βιομηχανίες όσον αφορά την οικονομική απόδοση, την 

τεχνολογία και πολλούς άλλους παράγοντες που σε άλλη περίπτωση 

καθιστούν δύσκολη την καθιέρωση άμεσης σχέσης μεταξύ διοικητικών 

πρακτικών και οικονομικής απόδοσης. Επίσης, τα πορίσματα από έρευνες σε 

μία βιομηχανία μπορεί να μη γενικεύονται σε άλλες βιομηχανίες. 

 Κάποιες έρευνες έχουν εξετάσει τα αποτελέσματα της οργανωσιακής 

κουλτούρας στην απόδοση στο πρώτο επίπεδο. Για παράδειγμα, ο Denison 

(1990) εξέτασε τριάντα τέσσερεις εταιρείες που είχαν πραγματοποιήσει 

έρευνες για τη συμπεριφορά των εργαζομένων τουλάχιστον σε μέρος του 

οργανισμού. Διαπίστωσε ότι οι εταιρείες με κουλτούρες που παρουσίαζαν 

περισσότερη συμμετοχή είχαν υψηλότερη απόδοση επενδύσεων (return on 

investment) και απόδοση πωλήσεων (return on sales) κατά τη διάρκεια 

πενταετούς περιόδου μετά την έρευνα. Παρομοίως, οι Hansen and Wernerfelt 

(1989) ανακάλυψαν ότι μία συμμετοχική κουλτούρα, όπως μετρήθηκε από 

έρευνες σε εργαζόμενους, σχετιζόταν με την απόδοση ενεργητικού σε εξήντα 

εταιρείες. Οι Kotter and Heskett (1992) ανακάλυψαν μία σχέση μεταξύ της 

επιχειρησιακής κουλτούρας και της οικονομικής απόδοσης.  

 Επίσης, αρκετές έρευνες έχουν ανακαλύψει μία σύνδεση μεταξύ των 

πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων και της απόδοσης της επιχείρησης. 

Ο  Huselid (1995) χρησιμοποίησε έναν πλήρη κατάλογο πρακτικών διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων και ανακάλυψε μία σημαντική σχέση μεταξύ των 

πρακτικών αυτών και της απόδοσης ενεργητικού. Οι Huselid and Becker 

(1996) υπέδειξαν μία σχέση μεταξύ των ίδιων αυτών πρακτικών και της 

χρηματιστηριακής αξίας των επιχειρήσεων. Οι ίδιοι επιστήμονες (1998) μετά 

από ανάλυση των δεδομένων της έρευνας του 1996 επικεντρώθηκαν στις 

πρακτικές συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης και ανακάλυψαν μία 

σχέση μεταξύ αυτών και μετρήσεων της χρηματιστηριακής αξίας, της 

απόδοσης ενεργητικού και των πωλήσεων ανά εργαζόμενο.  

 Μία πολύ καλή έρευνα των Easton and Jarrell (1998) ανακάλυψε μία 

σημαντική σχέση μεταξύ της υιοθέτησης πρακτικών ΔΟΠ και τόσο της 

απόδοσης των μετοχών όσο και των οικονομικών αποτελεσμάτων. 
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§ Οι ομάδες και η ομαδική εργασία στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

 Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, είναι αναγνωρισμένη η σημασία της 

διαρκούς βελτίωσης στην πορεία προς την συνεχή επιτυχία. Είναι επίσης 

ευρέως παραδεκτό ότι χρησιμοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία όλων των 

εργαζομένων επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν δύο σημαντικούς παράγοντες που 

οδηγούν στην επιτυχία τους καλύτερους οργανισμούς στον κόσμο (Munro - 

Faure and Munro - Faure,1996) :  

1. Συνεχής βελτίωση της απόδοσης με το να γίνονται καλύτεροι, 

ταχύτεροι, φθηνότεροι και πιο αποτελεσματικοί 

2.  Εμπλοκή του 100% του πνεύματος και του πάθους όλων των 

ανθρώπων τους στην αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων 

Η πρόκληση είναι, κάθε οργανισμός, να αναπτύξει τη δομή, την κουλτούρα και 

το στυλ ηγεσίας που ενθαρρύνουν τα άτομα να εμπλακούν, και να 

χρησιμοποιήσει τη δύναμη της ομαδικής εργασίας για να φέρει πραγματικές 

βελτιώσεις στην απόδοση. 

 Οι επιτυχημένοι οργανισμοί δείχνουν ικανοί να τιθασεύσουν στο ολόκληρο 

τις δυνατότητες όλων των εργαζομένων τους και να αποκτήσουν έτσι 

υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργικότητας, 

υπευθυνότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Προσπαθούν 

συνεχώς να βελτιώσουν την απόδοση σε κάθε περιοχή εργασίας 

αναζητώντας:  

o να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του πελάτη και να βελτιώσουν την 

απόδοση ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του πιο αποτελεσματικά 

o να κατανοήσουν τις διαδικασίες εξαλείφοντας τα σκάρτα και 

δουλεύοντας καλύτερα, φθηνότερα και ταχύτερα 

o να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων γκρεμίζοντας τα 

εσωτερικά εμπόδια 

o να εμπλέξουν τους εργαζόμενους βελτιώνοντας την απόδοση και 

δουλεύοντας σε ομάδες για να ανεβάσουν το ηθικό και να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη των ατόμων. 
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 Τα οφέλη των οργανισμών που εμπλέκουν τους εργαζόμενούς τους στη 

βελτίωση της απόδοσης είναι σημαντικά αλλά για να πετύχουν απαιτείται 

πραγματική δέσμευση από μέρους του οργανισμού, των διευθυντών και όλων 

των εργαζομένων.   

  Παλαιότερα, οι επιχειρήσεις διένυαν περιόδους αλλαγής που 

εναλλάσσονταν με περιόδους σταθερότητας. Σήμερα το περιβάλλον είναι 

ιδιαίτερα ευμετάβλητο και οι αλλαγές είναι συνεχείς. Πολλοί παράγοντες 

ωθούν τους οργανισμούς να ψάξουν για νέους τρόπους προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τη ζήτηση της αγοράς γρήγορα και αποδοτικά. Οι 

παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν: την ανάγκη για ταχύτητα, την ανάγκη για 

ανταπόκριση στην τεράστια τεχνολογική αλλαγή, την τάση για 

παγκοσμιοποίηση και τις αυξημένες πιέσεις της αγοράς.  

 Για να επιτύχει μια επιχείρηση στο νέο αυτό περιβάλλον, πρέπει να 

συγκεντρωθούν η γνώση, οι δεξιότητες, η εμπειρία και οι προοπτικές μιας 

ευρείας κλίμακας ανθρώπων. Μόνο τότε μπορεί μια επιχείρηση να ελπίζει ότι 

θα λύσει τα πολύπλευρα προβλήματα, θα πάρει σωστές αποφάσεις και θα 

παρέχει λύσεις στους πελάτες. Κρίνεται, έτσι, επιτακτική η ανάγκη για τη 

δημιουργία ομάδων. Οι ομάδες δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι 

συμμετέχοντες μπορούν να συμβαδίσουν  με τις απαραίτητες αλλαγές, να 

μάθουν περισσότερα για την επιχείρηση και να αποκτήσουν δεξιότητες για 

συνεργασία. Οι ομάδες αποδίδουν καλύτερα από μεμονωμένα άτομα όταν:  

 

 η εργασία είναι περίπλοκη 

 απαιτείται δημιουργικότητα 

 απαιτείται πιο αποδοτική χρήση των πόρων 

 είναι απαραίτητη η ταχεία εκμάθηση 

 είναι επιθυμητή η μεγάλη δέσμευση 

 η ολοκλήρωση ενός σχεδίου απαιτεί τη συνεργασία με άλλους 

 

γρήγορες ή ευέλικτες ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής. Οι 

η εργασία ή η διαδικασία είναι δια-λειτουργική 

 

 Οι επιχειρήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο στις ομάδες καθώς 

ανακαλύπτουν ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι για την επίλυση προβλημάτων, τη 

λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία και την εφαρμογή δεν είναι αρκετά 
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ομάδες που χρησιμοποιούν παίρνουν πολλές μορφές: για παράδειγμα, 

ομάδες ιοίκησης, ομάδες συνεχούς εργασίας κα  αυτοδιοικούμενες ομάδες. 

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις ομάδες για να επιτύχουν πλήθος στόχων: 

εκτέλεση καθημερινής εργασίας, μείωση νεκρών χρόνων, μείωση των 

σφαλμάτων εξυπηρέτησης, αύξηση του ρυθμού συναλλαγών, λ ιτουργία των 

επιχειρηματικών μονάδων, επανασχεδιασμό συστημάτων, κατανόηση των 

αναγκών των πελατών κλπ. 

 Στο σημερινό οικονομ

δ ι

 ε  

ικό κλίμα, οι κυρίαρχες ανησυχίες των 

σ  τ

 

 πιθανόν ο ορισμός που θα 

γασία δεν είναι καινούριες έννοιες. Τις 

περισσότερων επιχειρήσεων εστιάζονται την αποδοτικότη α, την ποιότητα 

και την κερδοφορία. Το κλειδί σε κάθε σκληρή ανταγωνιστική αγορά είναι η 

μείωση του κόστους προκειμένου για μεγιστοποίηση των κερδών. Οι λέξεις 

ποιότητα και κερδοφορία δεν χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν ως συνώνυμα και η 

αναζήτηση ενός τρόπου για την ελαχιστοποίηση αυτών των κενών 

διευκολύνθηκε από την εφαρμογή της ομαδικής εργασίας. Η πολυπλοκότητα 

και η αναταραχή του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχουν σαν 

αποτέλεσμα μία τάση για οργανισμούς που βασίζονται σε ομάδες. Η χρήση 

των ομάδων και ειδικά των αυτόνομων, αποτελεί δημοφιλή στρατηγική για 

πολλούς οργανισμούς. Έχουν αναφερθεί πολλά οφέλη από την εργασία που 

βασίζεται στις ομάδες, περιλαμβανομένης της αυξημένης απόδοσης, της 

υψηλότερης ποιότητας προϊόντων, του μικρότερου ρυθμού απουσιών και του 

μειωμένου ρυθμού αποχωρήσεων (Harris, 1992). 

 Τι είναι η ομάδα; Αν ανατρέξουμε σε ένα λεξικό

βρούμε θα είναι η έννοια των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν προκειμένου 

να επιτύχουν ένα σκοπό. Με περεταίρω έρευνα θα μπορούσαμε να ορίσουμε 

την ομάδα εργασίας πιο ολοκληρωμένα. Σύμφωνα με τον νέο ορισμό, η 

ομάδα έχει δύο ή περισσότερους ανθρώπους, έχει ένα συγκεκριμένο στόχο 

απόδοσης για να επιτύχει και απαιτείται συνεργασία μεταξύ των μελών της για 

την πραγματοποίηση του στόχου. 

 Η ομάδα και η ομαδική ερ

τελευταίες, όμως, δεκαετίες η ομαδική εργασία έχει αποκτήσει ένα νέο νόημα 

για τις επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα αξίζουν τον κόπο. Οι ομάδες έχουν 

καταστεί απαραίτητα στοιχεία για την επίλυση προβλημάτων και τη 

διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προχωρήσουν προς το μέλλον. Καθώς η 

συνθετότητα των προβλημάτων αυξάνεται, οι λύσεις γίνονται πιο περίπλοκες. 
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Η ατομική εργασία είναι λιγότερο αποδοτική από τη συνεργασία της 

δημιουργικότητας διαφόρων ατόμων. Σε καταστάσεις που απαιτούν ένα 

συνδυασμό πολλαπλών δεξιοτήτων, εμπειριών και κρίσεων, μία ομάδα 

μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα από τα μεμονωμένα άτομα που 

εργάζονται με περιορισμένους ρόλους και ευθύνες.  

 Στη δεκαετία του 1960, η διοίκηση επιχειρήσεων

 

 στην Αμερική άρχισε να 

ε

 k 2

εις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

ο

  

 ν

οδεύει προς τη συμμετοχή των εργαζομένων με το κίνημα της «Ποιότητας της 

Εργασιακής Ζωής». Η διοίκηση και οι επιθεωρητές απλά ρώτησαν τους 

εργαζόμενους τι βήματα μπορούσαν να γίνουν ώστε να γίνει η εργασία τους 

ευκολότερη και πιο ευχάριστη. Σήμερα, η συμμετοχή των εργαζομένων μέσω 

της χρήσης των ομάδων ωφελεί και την επιχείρηση και τους ίδιους τους 

εργαζόμενους. Η ομαδική εργασία βελτιώνει την παραγωγικότητα και 

δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία μέσα σ  μία επιχείρηση. Αυτό επιτρέπει στους 

οργανισμούς να αντιδρούν καλύτερα στις περιβαλλοντικές πιέσεις, όπως οι 

δυνάμεις της αγοράς, οι κανονισμοί της κυβέρνησης, οι απαιτήσεις των 

καταναλωτών και κάθε άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να έχει επιρροή. 

Η ομαδική εργασία είναι επίσης σχεδιασμένη να βοηθάει τις επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίζουν τα εσωτερικά προβλήματα επιτρέποντας στα μέλη των 

ομάδων να τα μελετούν και να τα επιλύουν. Σύμφωνα με τον Quic  (199 , p. 

13) η συνεργασία, η επικοινωνία και η πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων 

αποτελούν οφέλη τόσο για τον οργανισμό όσο και για τα μέλη του. Σύμφωνα 

με τον Paulsen (1994) μερικά από τα οφέλη της ομαδικής εργασίας είναι τα 

μειωμένα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα, η μεγαλύτερη συνεργασία μέσα και 

μεταξύ των τμημάτων και η βελτιωμένη επικοινωνία των στόχων της 

επιχείρησης και των αποτελεσμάτων.    

 Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσ

οργανισμοί είναι να μετατρέψουν το όραμά τους σε πραγματικότητα και να 

πείσουν τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα να συνεργαστούν για να 

πετύχουν κοινούς στόχους. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα απαραίτητο 

πρώτο βήμα για την επιτυχή μετάβαση στις ομάδες. Το όραμα του 

οργανισμού πληροφορεί την ομάδα για το πού κατευθύνεται  οργανισμός και 

για το τί σχεδιάζει να πραγματοποιήσει. Οι αξίες του οργανισμού 

πληροφορούν την ομάδα για το πώς θα εκπληρώσουν το όραμα. 

Προκειμένου να επιτευχθεί υπεύθυ η και καλά πληροφορημένη λήψη 
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αποφάσεων στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα του οργανισμού, πρέπει ο 

καθένας να κατανοήσει το όραμα και τις αξίες του οργανισμού. Ο 

προσδιορισμός του οράματος και των αξιών είναι μόνο το πρώτο βήμα για τη 

δημιουργία μίας κουλτούρας που προάγει την εξουσιοδότηση. Έπειτα ο 

οργανισμός πρέπει να τα επικοινωνήσει σε όλους προκειμένου να 

εξασφαλίσει η δέσμευσή τ υς. 

 Παρόλο που υπάρχουν πολ

  

τ ο

λά επιτυχή παραδείγματα από διαφορετικές 

, α α

ατηγορίες ομάδων ποιότητας.  
τρικής σημασίας στη διοίκηση ποιότητας 

ενός 

α ι

βιομηχανίες που εφάρμοσαν τις ομάδες, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η 

μετάβαση από τους παραδοσιακά δομημένους οργανισμούς στην ομαδική 

εργασία δε θα μπορούσε να μην έχει προβλήματα. Ένα βασικό πρόβλημα 

είναι η αντίσταση των μεσαίων στελεχών διοίκησης, οι οποίοι συχνά νιώθουν 

«προδομένοι» από τους ανωτέρους τους. Ένα δεύτερο πρόβλημα αφορά την 

ανεπαρκή εκπαίδευση όλων των ενδιαφερομένων. Τα μέλη των ομάδων σε 

πολλές επιχειρήσεις αφιερώνουν περίπου το 15 με 20% του χρόνου τους 

στην εκπαίδευση, που ισοδυναμεί με μία μέρα κάθε βδομάδα (Lee, 1990). 

Ένα τρίτο πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη της υποστήριξης από την ανώτερη 

διοίκηση. Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη προκειμένου να ξεπεραστεί η 

αντίσταση κάποιων στελεχών, να συγκεντρωθούν κονδύλια για την 

εκπαίδευση  να ληφθούν αποφάσεις γι  νέα συστήματα μοιβών. Μπορεί να 

παρατηρηθούν επίσης πολιτιστικά εμπόδια και προβλήματα επικοινωνίας που 

εμποδίζουν τη συνοχή της ομάδας. Η υγιής και ξεκάθαρη επικοινωνία κρατά 

όλα τα μέλη ενήμερα σχετικά με την εργασία της ομάδας. 

 

Κ

 Η έννοια των ομάδων είναι κεν

(Hirschhorn, 1991, pp. 39-52). Η ομάδα είναι ένας μικρός αριθμός ατόμων με 

συμπληρωματικές δεξιότητες οι οποίοι είναι δεσμευμένοι σε ένα κοινό σκοπό, 

σε στόχους συλλογικής απόδοσης και σε μια κοινή προσέγγιση για τα οποία 

καθίστανται αμοιβαία υπεύθυνοι (Katzenbach and Smith, 1993, pp. 45). 
Οι ομάδες δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά αποτελούν μέρος 

μεγ λύτερου οργανωσιακού συστήματος με ξεχωρ στά στοιχεία κουλτούρας 

και δομής. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζοντας την αυξημένη πολυπλοκότητα, 

την αβεβαιότητα και την αλληλεξάρτηση που συνοδεύει τα συστήματα που 

βασίζονται στις ομάδες, έχουν υιοθετήσει ένα πλήθος επιλογών όσον αφορά 
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στην δομή και στην κουλτούρα. Το καίριο ζήτημα δεν είναι αν μια επιχείρηση 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις ομάδες, αλλά ο βαθμός αυτονομίας των 

ομάδων που κρίνεται κατάλληλος για αυτήν. 

 Η αυτό-διοίκηση (self-management) είναι εκείνο το επίπεδο ομάδας που 

ι

ες ομάδες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, δεν έχουν 

 

 

ισοδυναμεί με την αυτονομία σε ατομικό επίπεδο. Μπορεί να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας αυξάνοντας στα μέλη της την αίσθηση της 

ευθύνης και την αίσθηση ότι η δουλειά τους τούς ανήκει. Η έννοια της  αυτό-

διοίκησης δεν είναι καινούρια, είναι γνωστή με διάφορες ονομασίες (π.χ. 

συμμετοχική διοίκηση στη δεκαετία του 1970 και στις αρχές του 1980, 

συμμετοχή εργαζομένων στα τέλη του ’80 και αρχές της δεκαετίας του 1990). 

Στους οργανισμούς που είναι βασισμένοι στις ομάδες, οι ευθύνες που 

παραδοσιακά αναθέτονταν σε μεμονωμένα άτομα, αναθέτονται στις ομάδες, 

καταλήγοντας συχνά σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, της 

ποιότητας, του ηθικού των εργαζομένων και της δημιουργικότητας κα  σε 

μείωση του κόστους, του ρυθμού απουσιών και του ρυθμού αποχωρήσεων 

(Manz and Sims, 1993).  

 Αν και οι περισσότερ

όλες την ίδια δομή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ομάδων που δημιουργούνται 

για να επιτύχουν διαφορετικούς σκοπούς. Οι ομάδες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας, όπου στο ένα άκρο 

βρίσκονται οι ομάδες που έχουν μόνο το βασικό επίπεδο αυτονομίας, (όπως 

είναι η δικαιοδοσία για λήψη αποφάσεων σχετικά με τον προγραμματισμό των 

διαλλειμάτων) και στο άλλο άκρο οι ομάδες που έχουν την αυτονομία να 

λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις όσον αφορά την πρόσληψη και απόλυση των 

μελών τους (LaFollette et al., 1996; Romig, 1996). Δύο βασικές κατηγορίες 

ομάδων είναι οι ομάδες επίλυσης προβλημάτων (problem solving teams) και 

οι αυτοδιοικούμενες ομάδες (self-directed teams). Οι ομάδες επίλυσης 

προβλημάτων και οι ομάδες εργασίας έχουν χαμηλότερα επίπεδα αυτονομίας, 

οι διαλειτουργικές ομάδες και οι ημι-αυτόνομες ομάδες έχουν μεσαία επίπεδα 

αυτονομίας και οι αυτοδιοικούμενες και οι self-designing ομάδες έχουν 

υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας (βλ. Σχήμα 1). 

 

 

 30



 
Σχήμα 1. Επίπεδα αυ ονομίας των ομάδων τ

 
 

Οι ομάδες επίλυσης προβλημάτων (problem solving teams) είναι 

ο

Ο

κές ομάδες (matrix teams), που αναφέρονται και ως 

 

προσωρινές ομάδες που δημιουργήθηκαν για να βρεθούν λύσεις σε 

συγκεκριμένα προβλήματα, με άτομα στα οποία τα τμήματα έχουν αναθέσει 

καθήκοντα χρονικά οριοθετημένα. Κατά τους Dean and Evans, «Σύμφωνα με 

το όνομά τους, οι ομάδες αυτές εργάζονται προκειμένου να βελτιώσουν την 

ποιότητα επιλύοντας συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

οργανισμός» (Dean and Evans, 1994, pp. 177). Οι  μάδες επίλυσης 

προβλημάτων είναι πιθανόν οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ομάδες στη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Πολλές επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει τις ομάδες 

αυτές προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασιών και τον έλεγχο ποιότητας. 

Οι ομάδες επίλυσης προβλημάτων έχουν χαμηλό επίπεδο αυτονομίας, καθώς 

η διοίκηση εγκρίνει τις λύσεις, δίνει κατευθύνσεις και διατηρεί τον έλεγχο πάνω 

σε θέματα που σχετίζονται με τη εργασία. Τα μέλη της ομάδας ταυτίζονται 

πρωταρχικά με την ατομική τους εργασία και έπειτα με την ομάδα. Τους 

αναθέτονται ξεχωριστές εργασίες και αναγνωρίζεται η ατομική τους 

συνεισφορά ι ομάδες επίλυσης προβλημάτων περιλαμβάνουν και τους 

κύκλους ποιότητας. 

 Οι διαλειτουργι
συντονιστικές ομάδες, αποτελούνται από ανθρώπους που εκπροσωπούν 

διάφορα τμήματα του οργανισμού και οι οποίοι συγκεντρώνονται για 
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συγκεκριμένες εργασίες που αφορούν γενικά θέματα (LaFollette et al., 1996). 

Οι αναθέσεις ομαδικών εργασιών είναι γενικά δευτερεύουσες μετά την 

πρωταρχική εργασία των εργαζομένων. Οι διαλειτουργικές ομάδες έχουν 

περισσότερη αυτονομία από τις ομάδες επίλυσης προβλημάτων, παρ’όλο 

που η διοίκηση διατηρεί τον έλεγχο για τη συντήρηση του συστήματος, την 

επιλογή των μελών της ομάδας και  την απόδοση ανταμοιβών. 

 Οι ημι-αυτόνομες ομάδες (semi-autonomous teams) καθοδηγούνται 
πό

 

ω

αι αυτοδιοικούμενων ομάδων 

κ ω

 

ς θέ ν 

, 

 

α  έναν επόπτη και αποτελούνται από μέλη που τοποθετούνται στην ομάδα 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις ομάδες αυτές παραχωρείται μεσαίου 

επιπέδου αυτονομία και τα μέλη τους αναλαμβάνουν ορισμένα εποπτικά 

καθήκοντα (π.χ. καθορισμός και μέτρηση καθημερινών στόχων, επίλυση 

προβλημάτων και προγραμματισμός εργασίας). Για παράδειγμα, οι ημι-

αυτόνομες ομάδες σε κάποιες επιχειρήσεις καταρτίζουν οι ίδιες τα 

προγράμματα παραγ γής και διακοπών τους.  

 Η κύρια διαφορά μεταξύ ημι-αυτόνομων κ

είναι η παρουσία ενός facilitator ο οποίος έχει ως πρωταρχικό ρόλο να 

παρέχει μία σύνδεση μεταξύ της ομάδας, της ανώτερης διοίκησης και άλλων 

ομάδων (Romig, 1996). Ο facilitator ξοδεύει λιγότερο από το 10% του χρόνου 

του σε καθημερινές εποπτικές δραστηριότητες, αλλά ενεργεί σαν ένας αγωγός 

πληροφοριών και πόρων μεταξύ της ομάδας, της διοίκησης, των 

προμηθευτών αι τ ν πελατών (Romig, 1996). Ο facilitator αναλαμβάνει 

επίσης το ρόλο του συντονιστή και παίρνει αποφάσεις σχετικά με την εκλογή, 

την πειθαρχία, τις ανταμοιβές και την αναγνώριση της απόδοσης της ομάδας. 

 Οι αυτοδιοικούμενες ομάδες (self-directed teams) έχουν μεγαλύτερη

αυτονομία και ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων. Αντίθετα από τις ομάδες 

επίλυσης προβλημάτων, αντικαθιστούν παρά συμπληρώνουν την 

παραδοσιακή οργάνωση τη εργασίας. Στη ση τω επιθεωρητών πρώτης 

γραμμής και των εργαζομένων με περιορισμένες θέσεις εργασίας υπάρχει ένα 

σύνολο «συνεταίρων» με ένα ευρύ φάσμα ευθυνών, συμπεριλαμβανομένης 

της ευθύνης να διοικούν τους εαυτούς τους. Με την απουσία επιθεωρητή, οι 

αυτοδιοικούμενες ομάδες συχνά χειρίζονται θέματα προϋπολογισμού, 

προγραμματισμού καθορισμού στόχων και παραγγελίας προμηθειών. 

Κάποιες ομάδες επίσης αξιολογούν η μία την άλλη και προσλαμβάνουν 

αντικαταστάτες όταν κάποια μέλη της ομάδας αποχωρήσουν (Dean and 
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Evans, 1994, pp. 179). Τα μέλη της ομάδας διοικούν τον εαυτό τους 

(σχεδιάζουν, οργανώνουν, παρακινούν και ελέγχουν), σχεδιάζουν και 

προγραμματίζουν την εργασία (θέτουν στ ), παίρνουν αποφάσεις ου 

σχετίζονται με τα προϊόντα (αποθέματα, έλεγχος ποιότητας) και επιλέγουν τα 

νέα μέλη της ομάδας. 

 Οι αυτοδιοικούμεν

όχους  π

ες ομάδες εκλέγουν οι ίδιες τους leaders τους και ο 

s) είναι επίσης 

ς ν

οσωπεύουν όλους 

 ρόλος των ομάδων ποιότητας. 

ελούν μόνο μία διάσταση της Ηγεσίας 

π λ

ρόλος της διοίκησης περιορίζεται στο να εξουσιοδοτεί την ομάδα, να καθορίζει 

τις αμοιβές και να βοηθάει την ομάδα να αναπτυχθεί. Εξαιτίας των ρόλων και 

των ευθυνών, τα μέλη τέτοιων ομάδων χρειάζονται ένα ευρύτερο σύνολο 

δεξιοτήτων και γνώσεων από αυτούς που εργάζονται σε ατομικές εργασίες, 

ομάδες επίλυσης προβλημάτων ή διαλειτουργικές ομάδες. 

 Οι self-designing ομάδες (self-designing team
αυτοδιοικούμενες ομάδες. Οι ομάδες αυτές συντονίζουν και συγχρονίζουν την 

εργασία τους με τους managers και τους συναδέλφους τους, έχουν άμεση 

επαφή με τους προμηθευτές και είναι υπεύθυνες για την ικανοποίηση των 

πελατών. Συμμετέχουν από κοινού στη λήψη αποφάσεων και υπάρχει μια 

συνειδητή προσπάθεια για συνεργασία με άλλες ομάδες, εντός της 

επιχείρηση , για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχω . 

 Οι ομάδες που περιγράφηκαν παραπάνω δεν αντιπρ

τους δυνατούς τύπους ομάδων, παρά υποδεικνύουν σημεία της κλίμακας 

αυτονομίας. 

 

Ο

 Παρόλο που οι ομάδες αποτ

Ποιότητας, είναι πολύ σημαντικές. Η επιτυχία ή αποτυχία των προγραμμάτων 

που αναλαμβάνουν οι ομάδες θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην επιχείρηση. Για 

το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρα κατανοητό το πού ταιριάζουν 

οι ομάδες μέσα στην όλη προσπάθεια ποιότητας και το πώς αυτές 

χρησιμοποιούνται σωστά. Παρόλο που οι ομάδες α οτε ούν δημοφιλές 

σύστημα, δεν ήταν επιτυχείς όλες οι προσπάθειες εφαρμογής αυτών. Σε 

πολλές επιχειρήσεις αναφέρθηκε ότι οι αυτόνομες ομάδες είχαν αρνητική 

επίδραση. Συχνά η έλλειψη επιτυχίας δε σημαίνει αποτυχία της έννοιας των 

ομάδων, αλλά αποτέλεσμα ανεπαρκούς προσοχής στο γενικό οργανωσιακό 

πλαίσιο των ομάδων. Εφόσον οι ομάδες επιφέρουν αλλαγή στον τρόπο 
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αλληλεπίδρασης και εργασίας των ανθρώπων  στους οργανισμούς, η 

εφαρμογή τους εξαρτάται από το πλαίσιο αυτό και η επιτυχία τους εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την οργανωσιακή κουλτούρα και δομή. Η εφαρμογή 

των αυτόνομων ομάδων δεν είναι εύκολη όταν η οργανωσιακή κουλτούρα 

δίνει έμφαση στη διατήρηση της δύναμης στα χέρια της διοίκησης.   

 

Τι πρέπει να ισχύει ώστε να λειτουργούν καλά οι ομάδες.  

υξημένης τους 

ι ομάδες πρέπει να είναι δεσμευμένες στην ιδέα της ομαδικής εργασίας

 Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις ομάδες λόγω της α

ανάγκης να επιτύχουν σύνθετους στόχους γρήγορα και αποδοτικά και συχνά 

με λιγότερους πόρους. Η βασική προτεραιότητα κάθε επιχείρησης που 

βασίζεται στην ομαδική εργασία είναι να βοηθήσει τις ομάδες να γίνουν όσο το 

δυνατόν αποδοτικές και παραγωγικές. Η επιτυχής ομαδική εργασία δεν είναι 

εύκολη και απαιτεί τη χρήση διαθέσιμων δομικών εργαλείων. Τα εργαλεία 

αυτά και οι τεχνικές ανοίγουν το δρόμο στην επιτυχή ομαδική εργασία όσον 

αφορά την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Είναι απολύτως 

απαραίτητο για έναν οργανισμό να προωθήσει μία εσωτερική δομή που δίνει 

εξουσία στις ομάδες. Μία ομάδα έχει εξουσία όταν ο οργανισμός της επιτρέπει 

να αναλαμβάνει σημαντικές ευθύνες. Μία πολυεπίπεδη διοίκηση είναι απίθανο 

να διευκολύνει την ανάπτυξη αυτή. Με τις νέες ευθύνες που αναλαμβάνουν, οι 

ομάδες επιθεωρούν οι ίδιες την ποιότητά τους, καταρτίζουν τα προγράμματά 

τους και παίρνουν αποφάσεις για το προσωπικό. Για μεγαλύτερη αύξηση της 

αποδοτικότητας οι ομάδες θα μπορούσαν να εξουσιοδοτηθούν να καταρτίζουν 

προϋπολογισμούς, να προγραμματίζουν την παραγωγή και να αγοράζουν 

προμήθειες. Ο οργανισμός πρέπει να θεμελιώσει τη δέσμευση στην ιδέα της 

ομαδικής εργασίας ώστε οι ομάδες να νιώσουν άνετα με τις νέες τους 

ευθύνες. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι οι ομάδες δεν αποτελούν λύση για κάθε 

πρόβλημα. Στις επόμενες παραγράφους αναφέρεται τί πρέπει να διαθέτουν οι 

ομάδες προκειμένου να λειτουργούν σωστά. 

 

Ο . 

αι ο  Προκειμένου να αποφευχθεί ο ατομικισμός, τόσο η ίδια η ομάδα όσο κ

οργανισμός οφείλουν να είναι δεσμευμένοι στην ιδέα της ομάδας. Η ομαδική 

εργασία όπου όλα τα μέλη της ομάδας έχουν τους ίδιους στόχους βοηθάει 

σημαντικά. Το ομαδικό πνεύμα, ή το αίσθημα πίστης και αφοσίωσης, 
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συγκεντρώνει ένα σύνολο ατόμων και δημιουργεί μία ομάδα δεσμευμένη στο 

στόχο της. Η προσωπική ανάμειξη κάθε μέλους αυξάνει τη δέσμευση. Μία 

απλή ενέργεια που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη του ομαδικού 

πνεύματος είναι να ζητηθεί από κάθε ομάδα να καταγράψει η ίδια την 

αποστολή της.      

Οι ομάδες πρέπει να έχουν ξεκάθαρους στόχους και σκοπούς οι οποίοι 

εξυπηρετούν τον οργανισμό. 

 Οι ομάδες πρέπει να κατανοούν τι προσπαθούν να επιτύχουν και γιατί. Η 

ις

αραμέτρους μέσα στις οποίες θα 

κατανόηση του στόχου δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να πιστέψει σε αυτόν. 

Οι στόχοι και οι σκοποί τους πρέπει να συνδέονται ξεκάθαρα με τις 

οργανωσιακές αποστολές, στόχους και στρατηγικές που παρέχουν 

προστιθέμενη αξία στους πελάτες και στ  λειτουργίες του οργανισμού. Όταν η 

ομάδα ασχολείται με κάτι που είναι σαφώς σημαντικό για τον οργανισμό, είναι 

πιο πιθανό οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι εκτελούν την απαραίτητη 

εργασία και ότι ο χρόνος τους αξιοποιείται. Η σαφήνεια των στόχων επιτρέπει 

στα μέλη να σχηματίσουν καθαρή εικόνα για τα πιθανά αποτελέσματα. Ο 

σκοπός αποτελεί ζωτικό συστατικό στοιχείο για μια επιτυχημένη ομάδα, 

καθώς της δίνει επίκεντρο και κατεύθυνση.  

Οι ομάδες χρειάζονται σαφώς ορισμένες π

εργαστούν. 

 Ο sponsor της ομάδας πρέπει εγκαίρως να ορίσει τη σημασία του 

έση να επικοινωνούν μέσα στον οργανισμό

καθήκοντος της ομάδας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του οργανισμού. Πρέπει 

να εξηγήσει ποια είναι η σχετική σημασία, ποιες είναι οι παράμετροι, ποιες 

είναι οι προσδοκίες του οργανισμού, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιοι είναι 

οι διαθέσιμοι πόροι και ο προϋπολογισμός και τι είδους αποφάσεις έχει τη 

δύναμη να λαμβάνει η ομάδα. 

Οι ομάδες πρέπει να είναι σε θ . 

ες 

α  

 Ο sponsor θα πρέπει να καθορίσει το πώς συνδέεται η ομάδα με άλλ

ομάδες, τμήματα και πελάτες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ομάδες πώς 

να επικοινωνούν μέσα στον οργανισμό, με ποιόν να επικοινωνούν και πόσο 

συχνά. Τόσο η αυξανόμενα ανταγωνιστική αγορά όσο και οι μεταβαλλόμενες 

εργασιακές προσδοκίες απαιτούν νέα και καλύτερες επικοινωνιακές 

δεξιότητες. Τ  άτομα πρέπει να έχουν την ικανότητα να εργάζονται σε ομάδες 

και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με ανθρώπους που ίσως δεν 
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ενστερνίζονται τις αντιλήψεις και τις αξίες . Αν ο leader της ομάδας ίναι 

υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με τον οργανισμό, το άτομο αυτό πρέπει να 

καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι είναι ανοικτά και 

λειτουργικά όλα τα απαραίτητα κανάλια επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό. 

Απαντήσεις κλειδιά πρέπει να απαντηθούν όπως: Πώς παίρνει η ομάδα τα 

δεδομένα που χρειάζεται; Πώς ενημερώνει η ομάδα τον οργανισμό για το τι 

κάνει; Πώς επωφελείται της τεχνολογίας ώστε να πραγματοποιήσει τη δουλειά 

της;  

τους ε

άδες πρέπει να διαθέτουν ανθρώπους με την απαραίτητη γνώση και Οι ομ

δεξιότητες ώστε να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους.   

 Οι ομάδες χρειάζεται να έχουν τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους 

ια 

ς α

 

γ να ολοκληρώσουν την εργασία που τους ανατέθηκε. Η προσεκτική 

επιλογή ικανών μελών αποτελεί έναν παράγοντα για την επιτυχία της ομάδας.  

Συχνά χρειάζονται πρόσβαση σε ανθρώπους με διαφορετικά ταλέντα και 

απόψεις. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζονται ανθρώπους με δεξιότητες 

στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή λογικής και δεδομένων στην επίλυση 

προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων, στη διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συναντήσεων (meetings), στην επικοινωνία, στη διευθέτηση συγκρούσεων. Οι 

κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη ομάδα δεν είναι κάτι τυχαίο. Η 

συνεργασία δεν είναι απλά καλή για μία επιχείρηση, είναι απαραίτητη για την 

επιτυχία της. Μόνο αν οι εργαζόμενοι εργάζονται μαζί για την επίλυση 

προβλημάτων και την εκτέλεση καθηκόντων μπορούν οι οργανισμοί να είναι 

παραγωγικοί. Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι φτιάχνουν ή καταστρέφουν έναν 

οργανισμό. Αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι του. Οι άνθρωποι είναι πιο 

σημαντικοί από τα προϊόντα ή την τεχνολογία μίας επιχείρησης. Ο 

ευκολότερος και ο χειρότερος τρόπο  να νατεθούν τα άτομα σε ομάδες είναι 

να επιλεχθούν εργαζόμενοι βάσει διαθεσιμότητας ή αρχαιότητας. Οι 

εργαζόμενοι που δεν συμμετέχουν ήδη σε ομάδες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως πηγή όποτε δημιουργείται μία νέα ομάδα. Το πρόβλημα 

με τη μέθοδο αυτή είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν ικανά μέλη για 

ομάδα και δεν μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν. Γι’αυτό, αυτός δεν είναι 

ούτε αποτελεσματικός ούτε βιώσιμος τρόπος για να επιλεγούν τα μέλη μιας 

ομάδας. Προκειμένου να συγκεντρωθούν ικανά μέλη, ο οργανισμός πρέπει να 

καταρτίσει μία ανάλυση εργασιών που περιγράφει τη συμπεριφορά, τις 
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τεχνικές γνώσεις και τις δεξιότητες που συγκροτούν έναν επιτυχημένο 

εργαζόμενο. Οι leaders των ομάδων έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οι 

απαραίτητες δεξιότητες υπάρχουν και ότι τα άτομα έχουν το διαθέσιμο χρόνο 

για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που τους αναθέτονται σύμφωνα με το 

πρόγραμμα εργασίας τους. Αν υπάρχει έλλειψη σημαντικών δεξιοτήτων, θα 

πρέπει να στρατολογηθούν νέα μέλη ή να παρασχεθεί εκπαίδευση για να 

συμπληρωθεί το κενό. Η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται συχνά στις ίδιες τις 

ομάδες. 

 

ς χρειάζονται την απαραίτητη εκπαίδευσηΟι ομάδε . 

με την ανάπτυξη ικανών 

 τ

κ

Η

ς τα καθήκοντά τους

 Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που σχετίζεται 

μελών είναι η εκπαίδευση. Η ανεπαρκής εκπαίδευση μπορεί να εμποδίσει την 

ομαδική εργασία. Με την εκπαίδευση μπορούν να αποκτηθούν τρεις 

κατηγορίες δεξιοτήτων: δεξιότητες που αφορούν ην εργασία, ομαδικές 

δεξιότητες και δεξιότητες που αφορούν την ποιότητα. Οι δεξιότητες που 

αφορούν την εργασία βασικά περιλαμβάνουν όλες τις τεχνικές γνώσεις που 

είναι απαραίτητες για να εκτελεστεί η εργασία. Οι ομαδικές δεξιότητες 

περιλαμβάνουν όλες τις διαπροσωπικές αι επικοινωνιακές δεξιότητες που 

βοηθούν τα μέλη να γίνουν πιο αποδοτικά. Οι δεξιότητες που αφορούν την 

ποιότητα περιλαμβάνουν τη διάγνωση προβλημάτων και την ανάπτυξη 

συστάσεων για βελτίωση.  έλλειψη αποτελεσματικής εκπαίδευσης αποτελεί 

το πρώτο και βασικό  εμπόδιο για την επιτυχή εφαρμογή των ομάδων. 

Εκπαίδευση χρειάζονται και οι leaders της ομάδας για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων όσον αφορά την ενθάρρυνση πρωτοβουλίας, τη διευθέτηση 

συγκρούσεων, την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων, την επιβράβευση της 

απόδοσης και την επίτευξη δέσμευσης στους στόχους.  

Οι ομάδες πρέπει να γνωρίζουν πώς θα φέρουν εις πέρα . 

α 

ης

 Οι ομάδες δουλεύουν καλύτερα όταν έχουν κατανοήσει λεπτομερώς πώς 

θ προχωρήσει η δουλειά τους και πώς θα φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά 

τους. Μια ομάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ξεκάθαρα τα 

βήματα που χρειάζονται για να ολοκληρώσει την εργασία της. 

Οι ομάδες πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία ανάλυσ . 

βελτιώσουν 

 

 Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τις ομάδες να κατανοήσουν και να 

τη ροή της εργασίας σε μια λειτουργία. Οι ομάδες το επιτυγχάνουν αυτό 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία για να σχηματίσουν ξεκάθαρη εικόνα για τη 
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διαδικασία, να καθορίσουν το πρόβλημα και να ανακαλύψουν τις πιθανές 

λύσεις. Τα εργαλεία ανάλυσης περιλαμβάνουν διαγράμματα ροής (flowcharts), 

διαγράμματα ροής εργασίας (work-flow diagrams), διαγράμματα Pareto 

(Pareto charts) και πολλές άλλες στατιστικές έννοιες.  

 

 Αμοιβή των ομάδων. 

θρώπων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον 

ρ ι ν

 

Σχήμα 2. Ευθυγράμμιση των ομαδικών αμοιβών με τους επιχειρηματικούς 

 Η συμπεριφορά των αν

τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και αμείβονται. Εάν οι managers επιθυμούν 

να εργάζονται οι άνθρωποι μαζί σε ομάδες, πρέπει να θέσουν στόχους 

απόδοσης και να τους αμείβουν ως μέλη ομάδας. Οι αμοιβές και η 

αναγνώριση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ομαδικής εργασίας. 

Πρέπει λοιπόν οι οργανισμοί να υιοθετήσουν μία ολιστική προσέγγιση όσον 

αφορά τις ομάδες. Η επιχειρηματική στρατηγική και οι στόχοι πρέπει να έχουν 

την υποστήριξη της ομαδικής κουλτούρας, γι’αυτό είναι σημαντικό οι 

στρατηγικές ανταμοιβών να τ οποποιούντα  τακτικά προκειμένου α 

συμβαδίζουν με αυτά στην προσπάθεια διατήρησης των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων και κουλτούρας (βλ. Σχήμα 2).  

 

στόχους 
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Οι αμοιβές βοηθούν στην παρακίνηση των μελών της ομάδας για την 

πραγματοποίηση του οράματος και των στόχων και στην ενίσχυση εκείνης της 

συμπεριφοράς που χρειάζεται για μία επιτυχημένη ομάδα. Πολλοί οργανισμοί 

αλλάζουν, απλοποιούν την ιεραρχία τους, εξουσιοδοτούν τους εργαζόμενους 

και βασίζουν τις διαδικασίες τους στις ομάδες παρά στην ατομική απόδοση. 

Τα συστήματα ανταμοιβών και αναγνώρισης αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα ώστε να είναι επιτυχής η αλλαγή αυτή. Οι τύποι των ομάδων που 

λειτουργούν σε κάθε οργανισμό και το στάδιο της ομαδικής εργασίας θα 

υπαγορεύσουν τα κίνητρα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν σημαντικοί ομαδικοί και οργανωσιακοί στόχοι. Αυτά τα 

προγράμματα αμοιβών και αναγνώρισης πρέπει επίσης να συμβαδίζουν με 

την κουλτούρα και τις αξίες που ο οργανισμός επιθυμεί να αναπτύξει.      

 

 

§ Οι αυτοδιοικούμενες ομάδες (self-directed teams) 

 
 Εισαγωγικά 

 Οι αυτοδιοικούμενες ομάδες έχουν ανακηρυχτεί ως «το αποφασιστικό 

βήμα προς την παραγωγικότητα της δεκαετίας του 1990» και ο βασικός λόγος 

που οι managers στρέφονται προς αυτές είναι  η βελτίωση της ποιότητας 

(Hoerr, 1989; Wellins et al., 1991). Η δημοφιλής βιβλιογραφία είναι γεμάτη 

παραδείγματα επιτυχών αποτελεσμάτων αύξησης της ποιότητας από 

αυτοδιοικούμενες ομάδες.  

 Οι αυτοδιοικούμενες ομάδες, αντίθετα από τους κύκλους ποιότητας, δε 

συστήνουν απλά, πραγματοποιούν. Η μεταφορά ευθυνών σχετικά με την 

ποιότητα προς τα κάτω στο παραγωγικό επίπεδο αναμένεται να μειώσει τα 

σκάρτα εκεί όπου είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν, να παρέχει έγκαιρη 

ανταπόκριση στη ζήτηση των πελατών σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

και να μειώσει την ανάγκη για ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης. Η οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα αποτελεί πρωταρχικό στόχο.  

 Παρόλο που οι αυτοδιοικούμενες ομάδες αποτελούν επίκαιρη και 

δεσπόζουσα τάση, δεν είναι καινούρια έννοια. Προέρχονται, σε μεγάλο βαθμό, 

από τις αυτόνομες ομάδες εργασίας, που ήταν το αποτέλεσμα μιας θεωρίας 

 39



κοινωνικοτεχνικού συστήματος στις δεκαετίες του 1980 και 1970 (Herbst, 

1962). Η θεωρία αυτή, η οποία εστιάζει στην ταυτόχρονη βελτιστοποίηση των 

τεχνικών και κοινωνικών συστημάτων του οργανισμού, είναι το μόνο πλαίσιο 

σχεδιασμού εργασίας που ειδικά ασχολείται με την ομάδα παρά με το άτομο. 

Αποτέλεσε τη βάση πολλών οργανωσιακών αλλαγών, κυρίως στον 

βιομηχανικό τομέα (Pasmore et al., 1982).  

 Οι αυτοδιοικούμενες ομάδες έλαβαν επιπλέον ώθηση από την επίκαιρη 

ιδέα της εργασιακής συμμετοχής (Matza, 1990; Messmer, 1990). Με την 

εξουσιοδότηση, η εξουσία που τυπικά αποτελεί προνόμιο της διοίκησης 

μεταφέρεται στους εργαζόμενους. Με την εκπαίδευση, την αμοιβαία δέσμευση 

και την εμπιστοσύνη θεωρείται ότι οι εξουσιοδοτημένες ομάδες μοιράζονται 

από κοινού με τη διοίκηση τους κινδύνους και τα οφέλη της λήψης 

αποφάσεων (Gandz, 1990). Η συνυπευθυνότητα αυτή αναμένεται να 

οδηγήσει σε υψηλότερη ποιότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.      

 

 Ορισμός 

 Η αυτοδιοικούμενη ομάδα είναι ένα ακέραιο σύνολο εργαζομένων οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για μία «ολόκληρη» εργασιακή διαδικασία ή τμήμα που 

διανέμει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία σε έναν εσωτερικό ή εξωτερικό πελάτη. 

Σε διάφορους βαθμούς, τα μέλη της ομάδας εργάζονται μαζί για τη βελτίωση 

των λειτουργιών τους, χειρίζονται καθημερινά προβλήματα και σχεδιάζουν και 

ελέγχουν την εργασία τους. Είναι, με άλλα λόγια, υπεύθυνοι όχι μόνο για την 

εκτέλεση της εργασίας αλλά και για την αυτοδιοίκησή τους.  

 Υιοθετώντας το πλαίσιο των Dachler and Wilpert (1978), οι 

αυτοδιοικούμενες ομάδες συνεπάγονται άμεση συμμετοχή των εργαζομένων 

και υψηλό βαθμό ελέγχου. Οι ομάδες μπορούν να έχουν οποιοδήποτε 

μέγεθος αλλά γενικά όχι πάνω από δώδεκα με δεκαπέντε άτομα. Σε 

ορισμένες επιχειρήσεις οι αυτοδιοικούμενες ομάδες αναλαμβάνουν πολλές 

από τις λειτουργίες ανθρώπινων πόρων, πραγματοποιώντας εκτιμήσεις της 

απόδοσης και λαμβάνοντας αποφάσεις προσλήψεων και απολύσεων.  

 Ο σκοπός των αυτοδιοικούμενων ομάδων είναι τριπλός: 

 η βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής 

 η αύξηση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και της 

παραγωγικότητας 
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 η  μίας εργασιακής δομής που να ανταποκρίνεται τ σο 

στις ανάγκες του

δημιουργία  ό

 οργανισμού όσο και στις κοινωνικές και 

Όπως ε α

εργαζόμε  οι managers δίνουν 

 

 ομάδων 

Η τυπική δομή στις περισσότερες βιομηχανίες έχει το σχήμα πυραμίδας, 

 διευθυντής, στο μέσο 

ή οργανωσιακή δομή 

ψυχολογικές ανάγκες των εργαζομένων του. 

ίναι αναμενόμενο, υπάρχει ένταση νάμεσα στα οφέλη του 

νου και σε αυτά του οργανισμού. Επειδή

μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού 

και της παραγωγικότητας, είναι πιθανό να μην ικανοποιηθούν κάποιες από τις 

προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή των αυτοδιοικούμενων ομάδων, ιδίως 

σε εχθρικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. 

 

 Στάδια εφαρμογής των αυτοδιοικούμενων

 

στην κορυφή της οποίας βρίσκεται συνήθως ο γενικός

βρίσκονται ανώτεροι και μεσαίοι managers και στη βάση της βρίσκονται 

επόπτες γραμμής και εργαζόμενοι. 

 

Σχήμα 3. Τυπικ

 
 

Τυπικά υπάρχουν αι εργαζομένων 

την πρώτη γραμμή και η επικοινωνία συχνά χάνεται κατά τη διαδικασία 

α ι  

 διάφορα επίπεδα μεταξύ του διευθυντή κ

σ

διάδοσης από την κορυφή προς τη βάση. Στους οργανισμούς που 

λειτουργούν με τη δομή αυτή οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται περισσότερο 

στην ικανοποίηση των εσωτερικών πα τήσεων της διοίκησης παρά των 

συνολικών οργανωσιακών στόχων. Οι εργαζόμενοι δεν ενθαρρύνονται να 
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συνεισφέρουν ιδέες και προτάσεις αλλά και όταν υπάρχουν προτάσεις, 

συνήθως χάνονται σε ένα μπλοκαρισμένο από τη γραφειοκρατία σύστημα.      

 Η μετάβαση στις αυτοδιοικούμενες ομάδες περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. 

Κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου και για την ολοκλήρωση αυτών απαιτείται 

ουσιαστική επικοινωνία και εκπαίδευση καθώς και συνολική δέσμευση της 

ανώτερης διοίκησης. Κατά το πρώτο στάδιο η επικοινωνία και η δέσμευση στη 

διαδικασία αποτελούν το βασικό στοιχείο. Η επικοινωνία της φιλοσοφίας της 

ομαδικής εργασίας προωθείται μέσα από ομαδικές συζητήσεις και 

συναντήσε ς κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους επόπτες και στα 

μεσαία στελέχη, καθώς συχνά παρατηρείται αντίσταση από τα άτομα αυτά. 

Όταν όλο το εργατικό δυναμικό είναι ενήμερο, ένα εργαλείο 

ανατροφοδότησης όπως για να ερ τηματολόγ , αποστέλλεται 

σε όλους τους εργαζόμενους ζητώντας την άποψή τους για τη διαδικασία 

αλλαγής. Συνήθως ενσωματώνεται στη δομή του οργανισμού μία πιλοτική 

ομάδα, η οποία είναι πολύ σημαντική για το ηθικό όλου του εργατικού 

δυναμικού. Το επίκεντρο των εργαζομένων αλλάζει αργά από το εσωτερικό 

προς τους πελάτες. 

 

ι  

, παράδειγμα έ ω ιο

Σχήμα 4. Οργανωσιακή δομή κατά το πρώτο στάδιο 

 
 

Ο χρονικός ορίζοντας για το δεύτερο στάδιο εξαρτάται από το μέγεθος του  

οργανισμού και την κουλτούρα του εργατικού δυναμικού, αλλά συχνά διαρκεί 

από πέντε χρόνια ή και περισσότερο. Έχοντας λάβει έγκριση μέσω του 

ερωτηματολογίου για τη μετάβαση στις ομάδες, μία ομάδα στελεχών και 

εργαζομένων αναλαμβάνει τη διαδικασία εισαγωγής της ομαδικής φιλοσοφίας. 
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Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού δημιουργούνται οι ομάδες. Είναι 

απαραίτητη η εστίαση στη σύνθεση της ομάδας, καθώς απαιτούνται διάφορα 

χαρακτηριστικά από τα μέλη της ώστε να είναι αποτελεσματική. Ο ρόλος του 

επόπτη εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από τον leader της ομάδας, ο οποίος 

διαθέτει ανώτερες δεξιότητες από τον παραδοσιακό επόπτη. Ο τίτλος του 

manager αλλάζει και πλέον αποκαλείται “coach” ή “coordinator”. Κατά την 

ανάπτυξη αυτού του σταδίου, οι ομάδες αναλαμβάνουν την καθημερινή 

λειτουργία του οργανισμού που αφορά την παραγωγή, τον προγραμματισμό, 

τη διαχείριση παραπόνων των πελατών, την πρόσληψη προσωπικού και τη 

μέτρηση της απόδοσης. Βασικό στοιχείο της ανάπτυξης των ομάδων στο 

δεύτερο στάδιο είναι η εκπαίδευση που παρέχεται. Οι οργανισμοί θα έπρεπε 

να προνοήσουν για μία αύξηση τουλάχιστον 50% στον παραδοσιακό όγκο 

εκπαίδευσης. 

 

Σχήμα 5. Οργανωσιακή δομή κατά το δεύτερο στάδιο 

 
 

 Στα τρίτο στάδιο οι ομάδες έχουν εξελιχθεί και λειτουργούν ως 

ς  

η

στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες. 

ανεξάρτητες επιχειρηματικέ  μονάδες και είναι υπεύθυνες για τη συνολική 

παραγωγή ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων 

οικονομικών θεμάτων. Ο leader τ ς ομάδας και ο coach είναι απόντες στη 

δομή αυτή καθώς οι ομάδες έχουν απόλυτη αυτονομία. Οι ομάδες επιδιώκουν 

συνεχώς βελτιώσεις στην ποιότητα και την παραγωγικότητα και μείωση του 

κόστους. Ο οργανισμός βρίσκεται πλέον σε θέση να ανταποκριθεί γρήγορα 
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Σχήμα 6. Οργανωσιακή δομή κατά το τρίτο στάδιο 

 
 στάδιο η ολοκλήρωση μεταξύ των δομών του 

 και πελατών του είναι εμφανής και λειτουργικά

 Στο τέταρτο οργανισμού και 

των προμηθευτών  σημαντική 

ώστε να μπορέσουν οι ομάδες να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά.   

  

Σχήμα 7. Οργανωσιακή δομή κατά το τέταρτο στάδιο 

 
       

 Ιδιαίτερα χ

άποια από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις αυτοδιοικούμενες 

αρακτηριστικά 

 Κ

ομάδες είναι τα ακόλουθα: 

 Είναι εξουσιοδοτημένες να μοιράζονται διάφορες διοικητικές και 

ηγετικές λειτουργίες. 

 Σχεδιάζουν, ελέγχουν και βελτιώνουν τις εργασιακές τους διαδικασίες. 
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  Θέτουν οι ίδιες τους στόχους τους και ελέγχουν οι ίδιες την εργασία 

τους. 

  Συχνά δημιουργούν οι ίδιες τα προγράμματά τους και επιθεωρούν την

απόδοσή τους σαν ομάδα. 

 ί να ετοιμάζουν οι ίδιες τον προϋπολογισμό τους και Μπορε

συντονίζουν την εργασία τους με άλλα τμήματα. 

  πρώτες ύλες, διατηρούν αποθέματα και Συνήθως παραγγέλνουν τις

συναλλάσσονται με τους προμηθευτές.  

 οποιουδήποτε είδους Συνήθως είναι υπεύθυνες για την απόκτηση 

εκπαίδευσης χρειαστεί. 

 υς αντικαταστάτες τους ή να Μπορεί να προσλαμβάνουν οι ίδιες το

αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επιβολή πειθαρχίας στα μέλη τους. 

 ην ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που 

 

 

 Στ ία έχουν προσδιοριστεί οι προϋποθέσεις που σχετίζονται 

ε την επιτυχή εφαρμογή των αυτοδιοικούμενων ομάδων. Η εξουσιοδότηση 

ν

Έχουν την ευθύνη για τ

παράγουν. 

Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των αυτοδιοικούμενων ομάδων 

η βιβλιογραφ

μ

τω  εργαζομένων απαιτεί έξι γενικές προϋποθέσεις: 

 κατάλληλη εκπαίδευση 

 κοινό όραμα 

 κοινές αξίες 

 κοινά οφέλη 

  στους εργαζόμενους και πίστη της διοίκησης

  κουλτούρα που υποστηρίζει την ανάληψη κινδύνου 

(Gandz, 1990) 

Εκτός από τις γενικές αυτές προϋποθέσεις, η κοινωνικοτεχνική βιβλιογραφία 

προτείνει  απαιτεί αλλαγές στις 

συν

μία οργανωσιακή

 ότι η εφαρμογή των αυτοδιοικούμενων ομάδων

ήθεις διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

  ομαδικής αμοιβής παροχή ενός σχεδίου

 απόκτηση και χρήση δεδομένων που αφορούν την ομαδική και όχι την 

ατομική απόδοση και 

 χρήση της αυτοεπιλογής στη διαμόρφωση των ομάδων 
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υ εργασίας 

Επ  αναπτυχθούν. 

Αυτ

μέσω ην αρχή και ασφάλεια αμοιβής και 

ακής αλλαγής 

ου

έ α ι

ελ  

έ  τ σ

κ

ι αξιόπιστοι, να 

ομάδων είναι τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής, το περιβάλλον 

πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών όσον αφορά τη φυσική 

διαμόρφωση του χώρο

ιπλέον, οι αυτοδιοικούμενες ομάδες απαιτούν χρόνο για να

ό μπορεί να επιτευχθεί εξασφαλίζοντας χαμηλό ρυθμό αποχωρήσεων 

μειωμένης πίεσης για απόδοση στ

εργασίας κατά την περίοδο πειραματισμού (Cummings, 1978).  

 Οι αυτοδιοικούμενες ομάδες δεν είναι μία μαγική φόρμουλα ούτε ένας 

μηχανισμός που τεχνητά επιβάλλεται από τη διοίκηση με εγγυημένα 

αποτελέσματα, αλλά είναι μέρος μίας θεμελιώδους οργανωσι

π  βασίζεται σε μία σε βάθος ανάλυση του οργανισμού. Οι Krishnan et al. 

(1993, p. 7) χουν περιγράψει την αλλαγή που πα τείται από το πρόγραμμα 

διοίκησης ποιότητας ως μία αλλαγή η οποία «επαναπροσδιορίζει τους 

συνολικούς στόχους του οργανισμού και επηρεάζει βαθιά τις εργασιακές 

πρακτικές των εργαζομένων». Για να είναι επιτυχής η εφαρμογή των 

αυτοδιοικούμενων ομάδων πρέπει να υπάρχει μία υποστηρικτική 

αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργανωσιακής δομής και των στρατηγικών 

διοίκησης. Η ενέργεια που απορρέει από την αλληλεξάρτηση αυτή ενισχύει 

την άποψη ότι οι άνθρωποι αποτ ούν τον βασικότερο πόρο ενός 

οργανισμού. Το σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί γρήγορη 

ανταπόκριση, καινοτόμες ιδέες, δημιουργικές λύσεις και χαμηλότερο κόστος. 

Κάθε οργανισμός χει την ευκαιρία να επιτύχει ους τόχους αυτούς μέσω της 

ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού του. Οι δυνατότητες άθε εργαζόμενου 

μπορούν να αποδεσμευθούν μέσα από τις αυτοδιοικούμενες ομάδες όταν 

κάθε μέλος θεωρείται σημαντικό για την επιτυχία της ομάδας.  

 Οι συνθήκες στο ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο μπορούν να 

ευνοήσουν ή να αναστείλουν την επιτυχή εφαρμογή των αυτοδιοικούμενων 

ομάδων. Στο ατομικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι πρέπει να είνα

επιδεικνύουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο διαπροσωπικών δεξιοτήτων και να 

αυτοπαρακινούνται. Οι βασικές συνθήκες επιτυχίας στο ομαδικό επίπεδο 

περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο ηγεσίας, την προθυμία και ικανότητα για 

συμμετοχή και τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση του στρες και 

της ασάφειας των ρόλων (Flynn et al., 1990). Στο οργανωσιακό επίπεδο, οι 

συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία των αυτοδιοικούμενων 
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εργασίας (ανταγωνισμός και παράγοντες της αγοράς), οι οικονομικές 

εναλλαγές στο πολιτικό κλίμα και το ίδιο το οργανωσιακό κλίμα (Cummings, 

1978; Van Houten, 1987). Το ενδεχόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω 

συνθηκών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διεξαγωγή της κατάλληλης 

οργανωσιακής ανάλυσης πριν την εισαγωγή των αυτοδιοικούμενων ομάδων.    

  

 Βασικοί λόγοι για τη δημιουργία αυτοδιοικούμενων ομάδων 

 Παρακάτω περιγράφονται μερικοί από τους κυριότερους λόγους που οι 

οργανισμοί κινούνται προς τη δημιουργία αυτοδιοικούμενων ομάδων.  

 

νη ποιότητα, παραγωγικότητα και εξυπηρέτησηΒελτιωμέ . 

οί πρέπει να 

 μικρά 

 του οργανισμού. Η 

 Οι οργανισμοί σήμερα για να παραμείνουν ανταγωνιστικ

συνδυάσουν την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την ταχύτητα και τη συγκράτηση 

του κόστους. Η επιτυχία στους τομείς αυτούς έρχεται από χιλιάδες

βήματα που τα πραγματοποιούν άτομα σε όλα τα επίπεδα

καθημερινή βελτίωση της εργασίας όσον αφορά τα προϊόντα και τις 

διαδικασίες έχει αποδειχθεί ότι παίζει καταλυτικό ρόλο. Οι Ιάπωνες το 

αποκαλούν kaizen : συνεχή βελτίωση.  

Μεγαλύτερη ευελιξία. 

 Η πρόοδος στην ποιότητα εξυπηρέτησης βασίζεται ιδιαίτερα στην 

ικανότητα ενός οργανισμού να ανακαλύπτει τρόπους αύξησης της 

ανταπόκρισης στους πελάτες και την αγορά. Σε αναζήτηση τρόπων για πιο 

ή οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν τα έμφυτα 

ι

ν

 ικ τα

 μ

γρήγορη προσαρμογ

πλεονεκτήματα των ομάδων. Ο  ομάδες μπορούν να επικοινωνήσουν 

καλύτερα, α αξιοποιήσουν περισσότερες ευκαιρίες, να βρουν καλύτερες 

λύσεις και να ενεργήσουν πιο γρήγορα. Λόγω της φύσης των ομάδων, τα 

μέλη τους είναι συχνά πιο ανά να ανταποκριθούν στις με βαλλόμενες 

συνθήκες απ’ότι το παραδοσιακά οργανωμένο εργατικό δυνα ικό.    

Μειωμένο λειτουργικό κόστος. 

 Πολλές επιχειρήσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, έχουν 

αναγκαστεί να καταργήσουν μεσαία επίπεδα διοίκησης και εποπτείας. Με 

λιγότερους managers πολλές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε χαμηλότερα 

ομάδες παρέχουν ένα μέσο για να αναλάβουν 

ι ε ο

επίπεδα. Οι εξουσιοδοτημένες 

ο ργαζόμεν ι ευθύνες που τυπικά αναλάμβαναν οι managers. 
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Ταχύτερη ανταπόκριση στην τεχνολογική αλλαγή.  

 Σήμερα, η εξελιγμένη βιομηχανική τεχνολογία απαιτεί διαφορετικές και 

συνήθως ανώτερες εργασιακές δεξιότητες. Η τεχνολογία αυτή δημιουργεί 

πίσης πιο στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των δραστηριοτήτων που άλλοτε 

ζονταν μόνοι τους 

ε

ήταν ξεχωριστές. Έτσι οι εργάτες που προηγουμένως εργά

τώρα πρέπει να μάθουν να εργάζονται μαζί. Οι ομάδες παρέχουν τους 

συνδέσμους επικοινωνίας που είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσει η 

προηγμένη τεχνολογία (Walton, 1985).  

Λιγότερες και απλούστερες κατατάξεις εργασίας.    

 Καθώς η τεχνολογία γίνεται πιο περίπλοκη και η ανάγκη για ευελιξία 

μεγαλώνει, πολλοί οργανισμοί αναγνωρίζουν την ανάγκη για άτομα με πολλές 

δεξιότητες τα οποία μπορούν να εκτελέσουν πολλές διαφορετικές εργασίες. 

ούν διάφορες λειτουργίες, Σήμερα ζητείται από τους εργαζόμενους να εκτελ

συχνά συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον και οι ομάδες είναι σχεδιασμένες 

να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή. 

Καλύτερη ανταπόκριση στις νέες αξίες των εργαζομένων. 

 Οι εργαζόμενοι σήμερα δέχονται με ευχαρίστηση την αυτονομία, την 

ευθύνη και την εξουσιοδότηση που παρέχουν οι αυτοδιοικούμενες ομάδες. 

Αναφέρουν ότι παράγοντες όπως η πρόκληση του ίδιου του καθήκοντος, η 

ίνει το αίσθημα της 

ούν κάποιου είδους ηγέτη μέσα στην ομάδα, που 

υχνά αποκαλείται ως αρχηγός (team leader) ή συντονιστής (team 

 ομάδας δεν είναι μέλος της 

Τ γ

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η εργασία που δ

εκπλήρωσης είναι πιο σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα αμοιβής. Οι αξίες 

αυτές και οι «επιθυμίες» είναι απόλυτα σύμφωνες με την ιδέα των 

εξουσιοδοτημένων ομάδων. 

 

 Προσδιορισμός της ηγεσίας μέσα στην ομάδα 

 Οι περισσότεροι οργανισμοί που εφαρμόζουν τις αυτοδιοικούμενες 

ομάδες συνεχίζουν να διατηρ

σ

coordinator) της ομάδας. Συνήθως ο αρχηγός της

διοίκησης αλλά είναι στην πραγματικότητα μέλος της ομάδας που είναι 

πρόθυμο και ικανό να αναλάβει κάποιες από τις συντονιστικές λειτουργίες για 

αυτήν. υπικά ένας αρχη ός ομάδας εξακολουθεί να αφιερώνει χρόνο στην 

εκτέλεση διαφόρων παραγωγικών ή υπηρεσιακών καθηκόντων αλλά επίσης 

βοηθάει την ομάδα να φέρει εις πέρας τις ευθύνες της περί ηγεσίας. Συχνά ο 

 48



αρχηγός της ομάδας λειτουργεί ως εκπρόσωπός της, συντονίζει τις 

δραστηριότητές της με άλλα τμήματα ή ομάδες και αφιερώνει χρόνο στην 

εκπαίδευση νέων μελών. Παρ’όλα αυτά, σε άλλους οργανισμούς ο αρχηγός 

της ομάδας μπορεί να έχει μόνο το ρόλο του “internal facilitator”, που βοηθάει 

την ομάδ  να αποφασίσει πώς θα μοιραστούν οι διάφορε ευθύνες για ην 

ηγεσία. Σε πολλές περιπτώσεις, η θέση του αρχηγού της ομάδας είναι  

μόνιμη. Σε άλλες, όλα τα μέλη της ομάδας έχουν την ευκαιρία να περάσουν 

από τη θέση σε τετράμηνη ή εξάμηνη βάση. 

 Αν και είναι αλήθεια ότι τελικά απαιτούνται λιγότεροι managers και 

επόπτες στους αυτοδιοικούμενους οργανισμούς, η κίνηση προς λιγότερα 

επίπεδα ηγεσίας δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από μαζικές απολύσεις. 

Οι managers και οι ηγέτες πρώτης γραμμής

α τ

 μπορούν να απασχοληθούν ως 

ποιότητας σε παγκόσμιο 

πίπεδο 

Οι ομάδες ποιότητας και η εφαρμογή αυτών σε επιχειρήσεις αποτέλεσαν 

 δεν υπήρχε σημαντικός αριθμός ερευνών καθώς οι ομάδες 

οιότητας ήταν μία καινούρια έννοια και δεν ήταν πολλές οι επιχειρήσεις που 

ς 

 

εκπαιδευτές, τεχνικοί ειδικοί και team facilitators.  

 

 

§ Έρευνες για την εφαρμογή των ομάδων 

ε
  
 

το αντικείμενο αρκετών ερευνών σε διάφορες χώρες του κόσμου. Στη δεκαετία 

του 1980

π

τι είχαν υιοθετήσει. Πολλές έρευνες, αντίθετα, πραγματοποιήθηκαν στη 

δεκαετία του 1990 και από το 2000 και μετά συνεχώς αυξάνεται το ενδιαφέρον 

για την παρακολούθηση και μελέτη της εφαρμογής των ομάδων ποιότητας σε 

πολλές χώρες παγκοσμίως. Στόχος των περισσότερων αυτών ερευνών είναι 

κυρίως η διερεύνηση του είδους των ομάδων που υιοθετούν οι επιχειρήσεις, 

του περιβάλλοντος στο οποίο αυτές ενσωματώνονται, του βαθμού επιτυχίας 

της συγκεκριμένης μεθόδου ποιότητας και της επίδρασής τους στην 

παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.  
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1              

Ισπανία (Γαλικία) 
 

Στα μέσα του 1997 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα σε μικρομεσαίες 

ΜΕ) της βιομηχανίας εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Γαλικία 

της Ισπανίας. Οι Antonio García-Lorenzo, J. Carlos Prado Prado και Jesús 

ρο τους περιγράφουν την προσέγγιση και τα 

ποτελέσματα της έρευνας αυτής που σκοπό είχε την εξέταση και μελέτη της 

  ω

των. Οι 

 

 

επιχειρήσεις (Μ

García Arca σε άρθ

α

συμμετοχής των εργαζομένων σε συστήματα συνεχούς βελτίωσης (Employee 

Participation in Continuous Improvement Systems) και πιο συγκεκριμένα τη 

σύγκριση μεταξύ των ίσως πιο διαδεδομένων, δηλαδή των συστημάτων 

υποβολής προτάσεων (suggestion systems), των κύκλων ποιότητας και τ ν 

ομάδων συνεχούς βελτίωσης (ομάδες kaizen κλπ.). Η εξάπλωση των 

πρακτικών εργασιακής συμμετοχής στην αυτοκινητοβιομηχανία, που κυρίως 

αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποδεικνύει ότι αυτές δεν 

εφαρμόζονται μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις. Δε θα έπρεπε να ξεχνάμε ότι ο 

τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις 

στη συνεχή βελτίωση και στην συμμετοχή των εργαζομένων. Ο τομέας 

προμηθειών παίζει σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία και ειδικότερα στην 

οικονομία της Γαλικίας, σημειώνοντας τζίρο πάνω από 1.000 εκατ. δολάρια 

και δημιουργώντας πάνω από 6.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή.  

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις σε managers 

και διευθυντές των επιχειρήσεων και υποστηρίχθηκε επίσης και από ένα 

ερωτηματολόγιο. Το δείγμα που επιλέχθηκε για την έρευνα αποτελούνταν από 

δώδεκα από τις είκοσι οκτώ εταιρείες που εφοδιάζουν το εργοστάσιο της 

Citroën – Peugeot καθώς και άλλους κατασκευαστές αυτοκινή

περισσότερες επιχειρήσεις (58%) απασχολούσαν από 100 έως 200 

εργαζόμενους. Όλες οι επιχειρήσεις είχαν αναλάβει προγράμματα για τη 

μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ευελιξίας 

διαμέσου just-in-time προσεγγίσεων και οι περισσότερες από αυτές (75%) 

ανήκαν σε πολυεθνικές και παρουσίαζαν ταχεία ανάπτυξη.   
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 Η συμμετοχή των εργαζομένων και η εφαρμογή προγραμμάτων 

συνεχούς βελτίωσης σε επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στη 

Γαλικία της Ισπανίας. 
 Ένα ποσοστό 66% των επιχειρήσεων διέθεταν ένα επίσημο σύστημα που 

πέτρεπε στο προσωπικό να συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. 

ία

ινήσει την εφαρμογή των συστημάτων συνεχούς 

ετίας του 1980 και η οποία μετατρέπεται σε 

που δεν ανήκε σε πολυεθνική, 

υθύνθηκαν σε εξωτερικούς συμβούλους.  

ο τ α τ

β

του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας, το επίπεδο συμμετοχής κλπ. 

ε

Μ  από τις επιχειρήσεις εφάρμοζε ταυτόχρονα δύο συστήματα ενώ μία άλλη 

έκανε τα πρώτα της βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Τέσσερεις από τις 

επιχειρήσεις είχαν ξεκ

βελτίωσης πριν από δύο ή τρία χρόνια ενώ άλλες τρεις τον προηγούμενο 

χρόνο, οπότε τα συστήματα δεν μπορούν να θεωρηθούν παλιά. Βέβαια, δύο 

από τις τελευταίες είχαν μεγάλη παράδοση στις πρακτικές συμμετοχής των 

εργαζομένων καθώς διατηρούσαν κάποιας μορφής συστήματα από το 1990 η 

μία και από το 1987 η άλλη. 

 Όσον αφορά τους κύκλους ποιότητας, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 

καμία από τις επιχειρήσεις δεν εφάρμοζε το συγκεκριμένο σύστημα, αν και 

δύο από αυτές το είχαν εφαρμόσει στο παρελθόν. Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώνουν την παρακμή που υφίστανται οι κύκλοι ποιότητας, τουλάχιστον 

στη Δύση, από τα τέλη της δεκα

τάση, όπως παρατηρούν διάφοροι συγγραφείς, καθώς οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν άλλες μορφές εργασιακής συμμετοχής (Hammersley and 

Pinnington, 1999; Lawler III et al., 1995). 

 Η πρωτοβουλία της διοίκησης δεν ήταν ανάμεσα στους παράγοντες που 

προκάλεσαν την υιοθέτηση των συστημάτων συνεχούς βελτίωσης. Αντιθέτως, 

αυτά ήταν αποτέλεσμα εισηγήσεων των πελατών ή προτάσεων κάποιων 

τμημάτων.  

 Μόνο μία από τις επιχειρήσεις, 

χρησιμοποίησε βοήθεια εκτός του οργανισμού για την εφαρμογή του 

προγράμματός της. Παρ’όλα αυτά, όλες οι επιχειρήσεις που ανήκαν σε κάποιο 

όμιλο δήλωσαν ότι είχαν βασιστεί στη βοήθεια του προσωπικού του ομίλου 

ενώ δεν απε

 Παρόλ  που η έννοια ης ποσοτικοποίησης αποτελεί απ ραί ητο στοιχείο 

για τη συνεχή ελτίωση (Prado, 1998), σε διάφορες περιοχές μέσα στις 

επιχειρήσεις, σπάνια καθορίζονταν συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με τη μείωση 
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 Σε καμία από τις επιχειρήσεις δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος στον 

οργανισμό για την ενθάρρυνση, την οργάνωση και την παρακολούθηση των 

γ

αγωγής, της ποιότητας και της συντήρησης. Σε δύο μόνο επιχειρήσεις 

ου

αμοιβή για κάθε βελτίωση που 

ρωση 

ν

ν  

ώς έναν πίνακα ανακοινώσεων με τις περιλήψεις των 

προγραμμάτων. Συνήθως ο διευθυντής ποιότητας συμπεριελάμβανε τη 

δραστηριότητα αυτή σε εκείνες που ανήκαν στην αρμοδιότητά του ή στο 

τμήμα του. Μόνο σε μία επιχείρηση είχε μόλις δημιουργηθεί η συγκεκριμένη 

θέση.  

 Η συμμετοχή στις ομάδες σε κάποιες επιχειρήσεις ήταν εθελοντική ενώ σε 

άλλες ήταν υποχρεωτική. Στις περισσότερες επιχειρήσεις δε συμμετείχαν στη 

διαδικασία όλα τα τμήματα, είτε γιατί η συμμετοχή ήταν περιορισμένη ια 

συγκεκριμένα άτομα ή απλά επειδή το προσωπικό δεν είχε ενθαρρυνθεί για 

να λάβει μέρος. Έτσι, τα τμήματα που εμπλέκονταν περισσότερο ήταν αυτά 

της παρ

π  χρησιμοποιούσαν τις ομάδες συμμετείχε το προσωπικό από όλα τα 

τμήματα και τέσσερεις επιχειρήσεις δεν συμπεριέλαβαν στη διαδικασία τα 

τμήματα προσωπικού και διοίκησης.  

 Στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα για 

τις συναντήσεις των ομάδων ούτε προσδιορισμένος χρονικός ορίζοντας για τη 

λειτουργία τους. Οι ομάδες αποτελούνταν από τέσσερα έως δέκα μέλη 

συνήθως, αν και υπήρχε μία τάση προς το χαμηλότερο όριο.                  

 Τόσο για τις ομάδες όσο και για τις προτάσεις των εργαζομένων δεν 

προβλεπόταν καμία χρηματική 

ολοκληρωνόταν. Ορισμένες μόνο επιχειρήσεις είχαν καθιερώσει βραβεία για 

την επιβράβευση των καλύτερων προτάσεων, από μέρους των εργαζομένων, 

του μήνα ή του έτους. 

 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έδιναν λίγη έμφαση στην ενημέ

τω  εργαζομένων για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνοντα από τις ομάδες. Αυτό συνδέεται, προφανώς, με το γεγονός 

ότι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπήρχε αξιολόγηση των βελτιώσεων. Έτσι, 

από τις  επιχειρήσεις που εφάρμοζαν την πρακτική των ομάδων, οι δύο 

χρησιμοποιούσαν απλ

συναντήσεων και μία ενημέρωνε μόνο όσους ήταν υπεύθυνοι για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

 Παρόλο που είναι ευρύτατα αναγνωρισμένο ότι απαιτείται εκπαίδευση του 

προσωπικού για τη συμμετοχή σε προγράμματα βελτίωσης ποιότητας, δύο 
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μόνο από τις επιχειρήσεις διέθεσαν ορισμένες ώρες για εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση απευθύνθηκε σε leaders ομάδων και διευθυντές, 

πραγματοποιήθηκε στην αρχή του προγράμματος, σε ώρες εργασίας και 

κάλυπτε θέματα σχετικά με τη

 

ν παρακίνηση και τη λειτουργία του 

φ ερ μ

ε

α αποφασίσουν ποιές δραστηριότητες θα εκτελέσουν.  

ίσως 

προγράμματος. 

 Όλες οι επιχειρήσεις που πήραν μέρος στην έρευνα είχαν υιοθετήσει 

ακόμη ένα από τα χαρακτηριστικά του δυτικού μοντέλου που ξεχωρίζει από το 

ιαπωνικό (JHRA, 1992) σύμ ωνα με το οποίο ένας γαζό ενος απλά 

προτείνει μία βελτίωση και δεν παρεμβαίνει αργότερα στην υλοποίησή της. 

Όσον, όμως, αφορά τις ομάδ ς, είχαν στη διάθεσή τους υψηλό βαθμό 

αυτονομίας για ν

 Η συμμετοχή των εργαζομένων στη συνεχή βελτίωση είναι μία πρακτική 

που συνεχώς εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις μεγάλες 

επιχειρήσεις. Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον 

τομέα της βιομηχανίας εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Βορειοδυτική Ισπανία, 

μερικά χρόνια πριν, είχαν δημιουργήσει προγράμματα που επέτρεπαν τη 

συμμετοχή και κυρίως ομάδες συνεχούς βελτίωσης. Παρ’όλα αυτά, 

επειδή ήταν νέες, αυτές οι επιχειρήσεις δεν έδωσαν μεγάλη έμφαση στη 

διάχυση και επιβράβευση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν, γεγονός 

που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αξιολόγηση της συνεισφοράς της 

πρακτικής αυτής βελτίωσης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.    

 

 

2  

Χονγκ Κονγκ – Κινέζικες επιχειρήσεις 
  
 Το 1997 πραγματοποιήθηκε μία μελέτη προκειμένου να εξεταστεί η 

υμμετοχή των εργαζομένων  στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε επιχειρήσεις 

Χονγκ Κονγκ. Στη μελέτη εξετάστηκαν οι λόγοι για την εφαρμογή της 

 του προσωπικού, το στυλ διοίκησης, η ομαδική εργασία 

χή. Η μελέτη στηρίχτηκε σε 

ξεις εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων ανώτερων 

σ

του 

ΔΟΠ, η συμπεριφορά

και τα εμπόδια για την εργασιακή συμμετο

συνεντεύ
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στελεχών, σε τρεις κινέζικους οργανισμούς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πίνακας Ι). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα βασικά εμπόδια στη συμμετοχή των 

εργαζομένων στις κινέζικες επιχειρήσεις αναφέρονται στους εξής παράγοντες: 

την παρακίνηση για εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ, τη συμπεριφορά της 

διοίκησης και των εργαζομένων και την εμπλοκή των ομάδων.  

 

 Λανθασμένα κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ. 

 Οι τυπικοί λόγοι για την έναρξη ενός προγράμματος ΔΟΠ περιλαμβάνουν 

την επιθυμία για βελτίωση της παραγωγικότητας, της απόδοσης, του ηθικού, 

της παρακίνησης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων (Lawler et al., 1992). 

Αυτό όμως δεν ίσχυε στις τρεις επιχειρήσεις που πήραν μέρος στη μελέτη. 

τη μία περίπτωση, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας αποφάσισε να 

 Κονγκ 

ειλούνται από την ανάθεση 

ξουσίας στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με το τυπικό σύστημα διοίκησης 

ξουσίας, δεν υποστηρίζονται οι αλλαγές, 

εν

Σ

ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ΔΟΠ επειδή άλλοι ανταγωνιστές στο Χονγκ

πιστοποιούνταν κατά ISO και πίστευε ότι θα εκτείθετο αν δεν πιστοποιούνταν 

και η εταιρεία του. Ο γενικός διευθυντής της δεύτερης εταιρείας ήθελε να 

κερδίσει τον διαγωνισμό διοίκησης ποιότητας, που οργάνωνε ο Σύνδεσμος 

Διοίκησης του Χονγκ Κονγκ, επειδή πίστευε ότι έτσι θα κέρδιζε θετική εικόνα 

αυτός και η εταιρεία του στα μάτια των προϊσταμένων στο Πεκίνο. Ο τρίτος 

γενικός διευθυντής αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ΔΟΠ επειδή τον 

ανάγκασε ο νέος πρόεδρος του συμβουλίου. Είναι φανερό ότι τα κίνητρα των 

εταιρειών αυτών δεν είναι σύμφωνα με τους βασικούς λόγους εφαρμογής ενός 

προγράμματος ΔΟΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πίνακας ΙΙ). 

 

 Ακατάλληλο στυλ διοίκησης. 

 Η συμμετοχή των εργαζομένων και η εξουσιοδότησή τους αποτελούν τα 

θεμέλια της ΔΟΠ. Παρ’όλα αυτά, η ιδέα της συμμετοχής δεν είναι αποδεκτή 

διεθνώς και ειδικά στην κινέζικη κουλτούρα διοίκησης. Πολλοί ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων και ανώτερα στελέχη νιώθουν να απ

ε

στην Κίνα, δεν υπάρχει ανάθεση ε

δ  διευκολύνεται η επικοινωνία και η διανομή των πληροφοριών. Στις 

επιχειρήσεις που μελετήθηκαν η ιδέα της ΔΟΠ συγκρουόταν με τα πιστεύω, 

τον προσανατολισμό και το στυλ διοίκησης πολλών στελεχών.  
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 Παθητικότητα των εργαζομένων. 

 Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που ευθύνεται για την αποτυχία των 

προγραμμάτων ΔΟΠ στις κινέζικες επιχειρήσεις είναι η αρνητική και παθητική 

στάση των εργαζομένων απέναντι στη διοίκηση, στοιχεία που πιθανότατα 

σχετίζονται με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Κίνας. Οι Κινέζοι 

ργαζόμενοι, ιδίως κάτω από κινέζικη διοίκηση, συνήθως μιλούν και 

ύνη, η ειλικρίνεια και η ανοικτή 

δ

ρ ε

η ι 

ε ε ί

πιτροπή καθοδήγησης (steering committee).  

γησης αποτελούνταν από 

 ήταν ικανές να αυτοδιοικηθούν. Στην 

ραγματικότητα, αυτό αποτελούσε την καρδιά όλων των προβλημάτων. Η 

ε

αλληλεπιδρούν λιγότερο. Η εμπιστοσ

επικοινωνία, όμως, είναι βασικά στοιχεία στην ομαδική εργασία. Οι Κινέζοι δεν 

εμπιστεύονται εύκολα, ειδικά όταν πρόκειται για εμπιστοσύνη μέσα στον 

οργανισμό (Ho and Kochen, 1987; Redding, 1990). Στις επιχειρήσεις που 

μελετήθηκαν βρέθηκε ότι πολλές από τις ι έες των εργαζομένων 

απορρίπτονταν σε ανώτερο επίπεδο. Η ανώτερη διοίκηση φοβόταν ότι η 

εμπλοκή των ε γαζομένων στις διαδικασίες λήψης των πιχειρηματικών 

αποφάσεων θα είχε ανεπιθύμητες συνέπειες. Για να λειτουργήσει μία ομάδα 

αποτελεσματικά, η ειλικρίνεια και η ανοικτή επικοινωνία είναι αναμφισβήτητα 

αναγκαίες. Κατά την κινέζικη κουλτούρα, όμως, προκειμένου να διατηρηθεί η 

αρμονία, η μη αποκάλυψη τ ς αλήθειας κα η επιθεώρηση των γεγονότων 

θεωρούνται συχνά πολιτικά σωστές και κοινωνικά αποδεκτές κινήσεις (Chiu 

and Kosinski, 1995; Gao et al., 1996). Θα είναι, επομένως, δύσκολο για 

εργαζόμενους που είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες να γίνουν 

ειλικρινείς και ανοικτοί στη διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας και 

αναγνώρισης των προβλημάτων (Redding, 1990).  

 

 Έλλειψη δέσμευσης στην ομαδική εργασία. 

 Στις τρεις κινέζικες επιχειρήσεις στο Χονγκ Κονγκ, δεν εξασκήθηκε η 

ομαδική προσπάθεια επειδή τα ανώτερα επίπ δα δεν ίχαν δεσμευθε  και τα 

χαμηλότερα επίπεδα δε συμμετείχαν.  

 

Ε

 Όπως ήταν αναμενόμενο, οι επιτροπές καθοδή

ανώτερα στελέχη. Παρατηρήθηκε, όμως, ένα κοινό φαινόμενο. Η ανώτερη 

διοίκηση δεν διαχειριζόταν το πρόγραμμα ΔΟΠ και πίστευε ότι οι επιτροπές 

εργασίας στα χαμηλότερα επίπεδα θα

π
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έλλειψη οργανωσιακού οράματος όσον αφορά τη ΔΟΠ οδήγησε στην έλλειψη 

δ σ τ

α 

αι αυτοί που αντιστάθηκαν και αποσύρθηκαν από τη δοκιμασία. Όσοι ήθελαν 

ηθικό επειδή δεν 

στο χαμηλότερο επίπεδο του οργανισμού ώστε να 

ειτουργήσει η εργασιακή συμμετοχή. Όταν γίνει αυτό οι εργαζόμενοι 

προσπαθειών τους και της 

επιτυχίας ή αποτυχίας του οργανισμού. Αυτό δεν ίσχυε στις τρεις επιχειρήσεις. 

αρμονίας μεταξύ διάφορων λειτουργιών και επηρέασε δυσμενώς τη 

συμμετοχή των εργαζομένων και τη βελτίωση της ποιότητας (Dale and 

Cooper, 1992). Αρκούν ένα ή δύο άτομα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά ως μέλη της ομάδας για να καταστραφούν οι προσπάθειες 

της επιτροπής καθοδήγησης (Goetsch and Davis, 1995). Σε μία επιχείρηση η 

επιτροπή δεν είχε συναντηθεί ούτε μία φορά σε περίοδο έξι μηνών. Οι 

γκουρού της ΔΟΠ ίνουν έμφαση στο πόσο ημαντική είναι η δέσμευση ης 

διοίκησης (Richardson, 1997), κάτι που δεν υπήρχε στις τρεις επιχειρήσεις.  

 

Ομάδες επίλυσης προβλημάτων (problem - solving teams).  

 Οι ομάδες επίλυσης προβλημάτων αποτελούνταν κυρίως από μεσαία 

στελέχη και επόπτες από διάφορα τμήματα. Στην περίπτωση των τριών 

κινέζικων επιχειρήσεων υπήρχαν δύο κατηγορίες ανθρώπων στο σύνολο 

αυτό των εργαζομένων. Αυτοί που ήθελαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμ

κ

να συμμετάσχουν και δεν μπόρεσαν, ανάπτυξαν χαμηλό 

έλαβαν υποστήριξη από τα ανώτερα επίπεδα ούτε συνεργασία από τα 

χαμηλότερα. Οι προϊστάμενοί τους παρουσίαζαν έλλειψη δέσμευσης και οι 

υφιστάμενοί τους δε συμμετείχαν για διάφορους λόγους. Όσοι αποσύρθηκαν 

από τη δοκιμασία πίστευαν ότι η ποιότητα δεν ήταν δική τους αρμοδιότητα. 

Πίστευαν ότι εξαιτίας των δραστηριοτήτων βελτίωσης θα έχαναν τον έλεγχο 

και τελικά τη θέση τους (Richardson, 1997). Ανάθεση εξουσίας δεν υπήρχε και 

έτσι οι αποφάσεις δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν γρήγορα. Ως αποτέλεσμα, 

δεν γινόταν βελτιώσεις.  

 

Αυτοδιοικούμενες ομάδες (self-managed teams). 

 Στις επιχειρήσεις αυτές, οι εργαζόμενοι δεν ενδιαφέρονταν να εμπλακούν 

στο πρόγραμμα ΔΟΠ επειδή δεν έχαιραν υψηλής εκτίμησης. Σύμφωνε με 

τους Lawler et al. (1992), η εξουσία, η γνώση, η πληροφόρηση και η αμοιβή 

πρέπει να μεταφερθούν 

λ

μπορούν να αντιληφθούν τη σχέση μεταξύ των 
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Πρώτον, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους στα χαμηλότερα 

επίπεδα και τους δινόταν ελάχιστη εξουσία. Λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης 

και άρα της ανάθεσης εξουσίας, δεν διευκολυνόταν η ικανοποίηση, η 

ανάπτυξη και η δέσμευση των εργαζομένων στη ΔΟΠ και την ίδια την 

επιχείρηση. Δεύτερον, οι χειριστές και οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής 

θεωρούνταν ανεπαρκείς για να προτείνουν πρακτικές και εφικτές λύσεις στα 

προβλήματα επειδή υπήρχε η αντίληψη ότι υστερούσαν σε δεξιότητες, 

γνώσεις και πληροφόρηση (Richardson, 1997). Παρά το γεγονός ότι 

πραγματοποιήθηκαν διάφορα εκπαιδευτικά μαθήματα αναφορικά με το 

πρόγραμμα ΔΟΠ σε αρκετά τμήματα, η διοίκηση δεν εμπιστευόταν τους 

εργαζόμενους ώστε να τους αναθέσει την εισαγωγή της αλλαγής. Δεν υπήρχε 

ευρεία επικοινωνία των πληροφοριών για να τις χρησιμοποιήσει ο κάθε 

υπάλληλος στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Οι πρακτικές αυτές 

καθιστούν τη συμμετοχή των εργαζομένων σχεδόν αδύνατη. Επίσης, οι 

εργαζόμενοι δεν αμείβονταν αναλόγως. Η σχετική με τη  εργασιακή 

συμμετοχή βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι ο εργαζόμενος θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζεται ως άμεσα ενδιαφερόμενος για την απόδοση της επιχείρησης 

μέσα από συστήματα αμοιβών όπως συμμετοχή στα κέρδη, απόκτηση 

μετοχών και ευέλικτα προνόμια (Mohrman et al., 1996). Παρ’όλα αυτά, η 

ανώτερη διοίκηση στις τρεις κινέζικες επιχειρήσεις που μελετήθηκαν πίστευε 

ότι οι εργαζόμενοι θα ήταν πρόθυμοι να εκτελέσουν επιπρόσθετα καθήκοντα 

χωρίς να ζητήσουν την κατάλληλη αμοιβή φοβούμενοι μήπως χάσουν την 

θέση τους. Γι’αυτό, σύμφωνα με τους γενικούς διευθυντές, δεν θεωρήθηκε 

απαραίτητη καμία επιπλέον αμοιβή. Σε δύο από τις τρεις επιχειρήσεις, στους 

εργαζόμενους δεν δόθηκαν ούτε καν επιδόματα υπερωρίας για την επέκταση 

του ωραρίου τους, προκειμένου να συζητήσουν για τα προβλήματα 

ποιότητας. Επίσης, δεν δόθηκαν ούτε bonus ή άλλα κίνητρα.    

 

 

 

 

 

 ν
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3 

Χονγκ Κονγκ – ΗΠΑ 

Το 2000 οι Jayantha S. Wimalasiri και Alexander Kouzmin σε άρθρο τους, 

ησιμοποιώντας δύο μελέτες που έγιναν στο Χονγκ Κονγκ και τις ΗΠΑ 

στοιχα, επιχείρησαν να συγκρίνουν τις δύο χώρες και να εντοπίσουν τις 

ιότητες και τις διαφορές όσον αφορά στις πρακτικές συμμετοχής 

Το Χονγκ Κονγκ επιλέχθηκε σαν τόπος μελέτης επειδή είναι μία από τις 

χύτερα αναπτυσσόμενες και παγκοσμιοποιημένες οικονομίες στην Ασία και 

τη  οιήθηκαν

. , 86% χ

η βελτίωση της ποιότητας, η αύξηση του ηθικού, η 

 των εργαζομένων, η διαχείριση της αλλαγής, η μείωση του 

 και η κοινωνική και ηθική ευθύνη.  

 

γαζομένων οι  

  έχουν  το των

μείωσης

ενώ στο

 
 
χρ

αντί

ομο

εργαζομένων σε αυτές. 

 

τα

λόγω της εξοικείωσης των μελετητών με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

στην αποικία. Επιπλέον, καμία παρόμοια μελέτη δεν έχει διεξαχθεί στο Χονγκ 

Κονγκ. Για  μελέτη χρησιμοπ  οι απαντήσεις, σε ερωτηματολόγια, 

217 οργανισμών Από αυτούς που απάντησαν ήταν στελέ η επιπέδου 

αντιπροέδρων ή υψηλότερα στελέχη και οι υπόλοιποι ανήκαν σε χαμηλότερα 

υπαλληλικά επίπεδα.  

  

 Λόγοι για προσπάθειες εφαρμογής εργασιακής συμμετοχής. 

 Τα προγράμματα συμμετοχής εργαζομένων φαίνονται να είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη εταιρικών στόχων. Οι πιο 

διαδεδομένοι λόγοι για τις προσπάθειες συμμετοχής εργαζομένων είναι η 

παραγωγικότητα και 

παρακίνηση

κόστους

 Τα   μελέτης όσον αφορά την ερώτηση «ο γος για τη 

μελέτη της συμμετοχής των ερ », δείχνουν ότι  οργανισμοί του 

Χονγκ Κονγκ δεν φαίνεται να συλλάβει απόλυτα  επιθυμητό  

παρεμβάσεων της εργασιακής συμμετοχής στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, της ποιότητας και της  του κόστους 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Διάγραμμα Ι). Από όσους απάντησαν στις ΗΠΑ, το 66% 

αποτελέσματα της λό

πίστευε ότι η παραγωγικότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί με μοντέλα 

εργασιακής συμμετοχής   Χονγκ Κονγκ μόνο το 40% πίστευαν το ίδιο. 
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Η βελτίωση της ποιότητας (75%) είναι ένα ακόμη αποτέλεσμα της πρακτικής 

της συμμετοχής ων ε αζομένων σ  σύνολο των εριπτ σεων στις ΠΑ, 

αλλά στο Χονγκ Κονγκ μόνο το 40% π στευ ότι η οιότητα θ  μπορούσε να 

βελτιωθεί μέσα από μοντέλα εργασιακής συμμετοχής. Από όσους απάντησαν 

στο Χονγκ Κονγκ, το 35% είπε ότι η ηθική θα μπορούσε να βελτιωθεί, ενώ στο 

δείγμα των ΗΠΑ μόνο 22% πίστευαν το ίδιο. Συγκριτικά, οι οργανισμοί στις 

ΗΠΑ φαίνεται να έχουν καλύτερη κατανόηση των θετικών αποτελεσμάτων της 

συμμετοχής των εργαζομένων στις μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Οι οργανισμοί στο Χονγκ Κονγκ πιστεύουν επίσης στη θετική επίδραση της 

συμμετοχής των εργαζομένων, αλλά όχι τόσο πολύ όσο στις ΗΠΑ. Το Χονγκ 

Κονγκ έχει μία ακμάζουσα οικονομία με χαμηλότερη ανεργία, φθηνά εργατικά 

χέρια, χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλή οικονομική ανάπτυξη και 

επομένως η πίεση για τη βελτίωση των χαμηλότερων στρωμάτων των 

οργανισμών τους δεν είναι ίσως τόσο σημαντική γι’αυτούς.   

 

 Διαδικασία διανομής πληροφοριών. 

 Χωρίς επαρκή γνώση για τη συνολική λειτουργία της εταιρείας, τα 

μελλοντικά σχέδια και στόχους και τη γνώση του πώς οι πληροφορίες 

χρησιμοποιούνται ή πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται, οι εργαζόμενοι δεν 

είναι πιθανό να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην επιτυχία τη

 τ ργ το π ώ Η

ί ε  π α

 

ς εταιρείας.  

Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με το είδος των πληροφοριών που 

ς, μπορεί κανείς να εκπλαγεί με 

ν  ρ

ων 

Κονγκ βρίσκουν 

 

μοιράζεται η διοίκηση με τους εργαζομένου

τη παρατήρηση ότι οι δημόσιες εται είες στο Χονγκ Κονγκ δεν επιθυμούν να 

θεωρούν τους υπαλλήλους τους σαν σημαντικούς stakeholders της εταιρείας 

τους. Πληροφορίες για τη λειτουργία της εταιρείας, οι οποίες τελικά γίνονται 

κοινές πληροφορίες, δίνονται σε πολύ λίγους υπαλλήλους. Μόνο το 1% 

εταιρειών μοιράστηκε οικονομικές πληροφορίες με περισσότερους από το 

60% των υπαλλήλων τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Διάγραμμα ΙΙ).      

 Τα συγκριτικά διαγράμματα στις ΗΠΑ (Lawler et al., 1992) δείχνου ότι οι 

εταιρείες προηγούνται από αυτές του Χονγκ Κονγκ όσον αφορά την προθυμία 

τους να μοιραστούν πληροφορίες. Σύμφωνα με τους Lawler et al. (1992, p. 

15) το να μοιραστείς όλες ή τις περισσότερες πληροφορίες αυτού του είδους 

είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για υψηλά επίπεδα συμμετοχής των 

εργαζομένων. Σ’αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις στο Χονγκ 
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δύσκολη τη μετάβαση στην αποτελεσματική εργασιακή συμμετοχή επειδή 

φαίνεται να υπάρχει μία βαθειά έλλειψη εμπιστοσύνης στις τάξεις των 

υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι στο Χονγκ Κονγκ, σε σύγκριση με τις εταιρείες των 

ΗΠΑ, έχουν πολύ λίγους λόγους να εμπιστεύονται τη διοίκηση.   

 

 Προγράμματα κατανομής εξουσίας. 

 Για να αποφασισθεί ο βαθμός στον οποίο οι οργανισμοί θα μεταθέσουν τη 

λήψη αποφάσεων σε χαμη ότερα επίπεδα, η έρευνα έκανε ερώτημα για την 

ύπαρξη κάποιων ειδικών προσεγγίσεων. Και στις πέντε προσεγγίσεις 

παραχώρησης εξουσίας στους εργαζομένους, οι δύο έρευνες δια

λ

φέρουν πολύ 

, Πίνακας ΙΙΙ).    

ετοχή και η ανατροφοδότηση της 

ι ακριβώς στο 1% στο δείγμα των ΗΠΑ. Οι 

στις δύο χώρες. Σε σύγκριση με τους ερωτηθέντες του 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 Οι κύκλοι ποιότητας, η ομαδική συμμ

έρευνας φαίνεται να είναι σχετικά πιο δημοφιλείς στις εταιρείες των ΗΠΑ από 

εκείνες του Χονγκ Κονγκ. Η πιο δημοφιλής προσέγγιση κατανομής εξουσίας 

στο Χονγκ Κονγκ είναι οι ομάδες εργασίας (23% όσων απάντησαν είπαν ότι οι 

περισσότεροι από 40% των υπαλλήλων εμπλέκονται σήμερα σε ομάδες 

εργασίας). Το ποσοστό πέφτε

εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ δεν έχουν δώσει πολλή προσοχή στους κύκλους 

ποιότητας. Μόνο το 8% τους χρησιμοποιεί καλύπτοντας πάνω από το 40% 

των υπαλλήλων, ενώ στις ΗΠΑ 13% χρησιμοποιούν κάποιο τύπο ομάδων 

ποιότητας στις περισσότερες εταιρείες. Το 64% όσων απάντησαν, στο Χονγκ 

Κονγκ, δήλωσαν ότι δεν είχαν κανένα τύπο κύκλων ποιότητας ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ ήταν 34%. Παρομοίως, 66% των οργανισμών 

του Χονγκ Κονγκ δεν είχαν συστήματα ανατροφοδότησης, ενώ στις ΗΠΑ το 

ποσοστό πέφτει στο 22% και δηλώνει την προθυμία των οργανισμών για 

ανταλλαγή πληροφοριών με τους εργαζομένους τους. Γενικά, οι προσεγγίσεις 

κατανομής εξουσίας στις ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο από 

ότι στο Χονγκ Κονγκ. 

 Όσον αφορά στο πόσο επιτυχείς ή ανεπιτυχείς ήταν οι προσεγγίσεις 

κατανομής εξουσίας στη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού, αν και 

συγκριτικά οι εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ είναι λιγότερο ενθουσιώδεις για την 

κατανομή εξουσίας, ο βαθμός επιτυχίας είναι αρκετά αξιοσημείωτος. Καμία 

προσέγγιση δεν θεωρήθηκε ανεπιτυχής από ποσοστό μεγαλύτερο του 5% 

των ερωτηθέντων και 
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Χονγκ Κονγκ, περισσότερες εταιρείες των ΗΠΑ ήταν αναποφάσιστες για το 

επίπεδο επιτυχίας. Οι ομάδες, η ομαδική συμμετοχή και οι κύκλοι ποιότητας 

βρέθηκε να είναι τα αγαπημένα των ερωτηθέντων στο Χονγκ Κονγκ. Το 98% 

είπαν ότι οι ομάδες εργασίας ήταν επιτυχείς ή πολύ επιτυχείς στη βελτίωση 

της απόδοσης του οργανισμού. Στις ΗΠΑ μόνο το 60% είχαν την ίδια γνώμη 

για την επιτυχία των ομάδων εργασίας και επιτυχείς πρακτικές θεωρήθηκαν η 

ομαδική συμμετοχή (70%) και η ανατροφοδότηση (73%), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

Πίνακας IV). 

 Και στις δύο χώρες οι ερωτηθέντες είχαν σαφώς την αίσθηση ότι οι 

προσεγγίσεις κατανομής εξουσίας είναι πιθανό να βελτιώσουν την απόδοση 

του οργανισμού, αν και ο αριθμός οργανισμών που τις χρησιμοποιούν στο 

Χονγκ Κονγκ είναι σχετικά μικρός. Η επιτυχία ή αποτυχία αυτών των 

προσεγγίσεων εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το εάν οι ανώτεροι 

διευθυντές γίνονται οι υποστηρικτές ή οι πρωταθλητές του προγράμματος, 

πό

ένο εργατικό δυναμικό αν οι 

νταμοιβές δεν είναι ανάλογες με την προσπάθεια που καταβάλλεται στην 

νη στάση των εργαζομένων στο Χονγκ Κονγκ προς 

ς 

α  το επίπεδο επένδυσης προσπάθειας και πόρων στην έναρξη του 

προγράμματος και από το εάν οι εργαζόμενοι μπορούσαν να αντιληφθούν ότι 

το πρόγραμμα ήταν προς το συμφέρον τους.  

 

 Ανταμοιβές βασισμένες στην απόδοση. 
 Ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εργαζομένων και το 

ενδιαφέρον τους για την απόδοση του οργανισμού είναι οι ανταμοιβές που 

βασίζονται στην απόδοση του οργανισμού (Lawler et al., 1992, p. 29). Είναι 

πολύ δύσκολο να διατηρηθεί ένα δεσμευμ

α

εκτέλεση μιας εργασίας.  

 Στο Χονγκ Κονγκ τα δύο πιο δημοφιλή είδη ανταμοιβών είναι τα ατομικά 

και ομαδικά κίνητρα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πίνακας V). Στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι οι 

προσεγγίσεις με την πιο ευρεία χρήση είναι ο επιμερισμός των κερδών και η 

ιδιοκτησία μετοχών. Τα σχέδια ατομικού, και σε μικρότερο βαθμό, ομαδικού 

κινήτρου συνήθως δε στηρίζουν τη συμμετοχή των εργαζομένων κι αυτό είναι 

σύμφωνο με την όχι έντο

τι πρωτοβουλίες εργασιακής συμμετοχής. Αφετέρου, το γεγονός ότι οι 

εργοδότες στις ΗΠΑ δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα προγράμματα κέρδους 
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και απόκτησης μεριδίου και μικρότερη στα σχέδια ατομικού κινήτρου δείχνει τη 

δέσμευσή τους στις πρωτοβουλίες απασχόλησης.  

 Ζητήθηκε από εκείνες τις εταιρείες που χρησιμοποιούν διάφορα 

συστήματα ανταμοιβής για απόδοση να εκτιμήσουν την επιτυχία των 

πρακτικών τους στην αύξηση της οργανωσιακής απόδοσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

Πίνακας VI).  Και στις ΗΠΑ και στο Χονγκ Κονγκ οι οργανισμοί αξιολόγησαν 

ως επιτυχή την «πληρωμή για απόδοση». Στην έρευνα στις ΗΠΑ, 

ν ν

Τ

ες να δηλώσουν το 

αθμό στον οποίο δεδομένες οργανωσιακές συνθήκες διευκολύνουν σήμερα 

ς 

). 

εφαρμογή των προγραμμάτων εργασιακής 

χρησιμοποιήθηκαν ε νέα τύποι συστημάτω  ανταμοιβής, αλλά στο Χονγκ 

Κονγκ περιλήφθησαν στη μελέτη μόνο τα τέσσερα πιο δημοφιλή συστήματα 

ανταμοιβής. Πρακτικές πληρωμής όπως επιμερισμός κέρδους, πληρωμή 

λόγω γνώσεων και ευέλικτα οφέλη δεν είναι πολύ δημοφιλή στο Χονγκ Κονγκ.  

 α συνολικά αποτελέσματα και στις δύο μελέτες είναι αρκετά 

ενδιαφέροντα. Οι ερωτηθέντες που βίωσαν την εφαρμογή του συστήματος 

ανταμοιβής στους οργανισμούς τους ήταν σαφώς υπεύθυνοι για την επιτυχία, 

εάν υπήρχε, των παρεμβάσεων εργασιακής συμμετοχής. 

 

 Εφαρμογή προγραμμάτων εργασιακής συμμετοχής: παράγοντες 

προαγωγής και εμπόδια. 
 Όσον αφορά στις συνθήκες που διευκόλυναν τα προγράμματα 

συμμετοχής εργαζομένων, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντ

β

τι δραστηριότητες εργασιακής συμμετοχής στους οργανισμούς τους 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Διάγραμμα ΙΙΙ

 Και στις δύο μελέτες, η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης εμφανίζεται 

ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που διευκολύνουν τη συμμετοχή 

των εργαζομένων. Από τους ερωτηθέντες στις ΗΠΑ, το 55%, και στο Χονγκ 

Κονγκ το 40% έκριναν την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης ως αναγκαία 

προϋπόθεση για την επιτυχή 

συμμετοχής. Στο δείγμα του Χονγκ Κονγκ, το 35% απάντησε ότι η υποστήριξη 

των μεσαίων στελεχών ήταν επιθυμητά ενώ μόνο το 26% των ερωτηθέντων 

στις ΗΠΑ προσδοκούσε την υποστήριξη των μεσαίων στελεχών. Και η 

υποστήριξη των εποπτών (29%) και οι πόροι (31%) είχαν υψηλή θέση στους 

ερωτηθέντες του Χονγκ Κονγκ. Η ασφάλεια στην εργασία εμφανίστηκε ως πιο 

σημαντική στους οργανισμούς του Χονγκ Κονγκ (19%) από εκείνους των ΗΠΑ 
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(9%). Η έμφαση των ερωτηθέντων στο Χονγκ Κονγκ στην υποστήριξη των 

μεσαίων στελεχών, των εποπτών, στη διαθεσιμότητα πόρων και η ασφάλεια 

στην εργασία δείχνει ότι είχαν ακόμα αμφιβολίες για την αναμενόμενη επιτυχία 

των πρωτοβουλιών εργασιακής συμμετοχής και έτσι είχαν ανάγκη μεγάλης 

υποστήριξης από τέτοιες πηγές. Η συμμετοχή των εργαζομένων δεν θα 

πετύχει εάν οι εργαζόμενοι θεωρήσουν τη συμπεριφορά της διοίκησης ως 

ανήθικη, παράλογη, ανεύθυνη και ασυνείδητη. Όπως επισημαίνει ο 

Schoonover (1993), η διοίκηση πρέπει να είναι εκπαιδευμένη πριν επιχειρήσει 

προγράμματα εργασιακής συμμετοχής και δεσμευτεί να υιοθετήσει μία 

φιλοσοφία συνεργασίας, συμμετοχής και αποκέντρωσης διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων.        

 

 Εμπόδια στη συμμετοχή εργαζομένων. 

 Η επιτυχία των πρωτοβουλιών εργασιακής συμμετοχής εξαρτάται, εν 

μέρει, από το εάν οι κύριες οργανωσιακές συνθήκες διαχειρίζονται σωστά 

προς ικανοποίηση των εργαζομένων. Από αυτήν την άποψη ζητήθηκε από 

υς ερωτηθέντες να υποδείξουν το βαθμό στον οποίο συγκεκριμένες 

άθειες για συμμετοχή των 

ό ν

%), και η κουλτούρα της διοίκησης (21%) εμφανίστηκαν ως τα 

κ ν

βασικοί στόχοι, οι οργανισμοί στο Χονγκ Κονγκ δεν έχουν 

υνειδητοποιήσει ακόμα τις πλήρεις δυνατότητες των προγραμμάτων 

το

συνθήκες αποτελούν εμπόδια στις προσπ

εργαζομένων. 

 Στο δείγμα των ΗΠΑ, η πίεση για βραχυπρόθεσμη απόδοση (46%), η 

έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής (28%) και η έλλειψη υλικών 

βελτιώσεων (19%) κρίθηκαν ως τα κύρια εμπόδια. Στο δείγμα του Χονγκ 

Κονγκ, εκτ ς από τη βραχυπρόθεσμη πίεση (24%) και τη  έλλειψη υλικών 

βελτιώσεων (19

κύρια εμπόδια. Οι ερωτηθέντες στις ΗΠΑ θεώρησαν ότι η έλλειψη υλικών 

οφελών αι η μη-ευνοϊκή κουλτούρα της διοίκησης ήτα  λιγότερο σημαντικά 

εμπόδια από ότι για τους ερωτηθέντες στο Χονγκ Κονγκ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

Διάγραμμα IV).  

 

 Συμπεράσματα. 

 Παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών στις ΗΠΑ έχουν 

αναγνωρίσει ότι μέσω των παρεμβάσεων εργασιακής συμμετοχής μπορούν 

να επιτευχθούν 

σ
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εργασιακής συμμετοχής. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το οργανωσιακό 

πυραμίδας ο

η μ

 

 γ ί αν π

οση όλων όσων γνωρίζει η διοίκηση για τον οργανισμό. 

ε 

 κατεύθυνση αναπτύσσοντας και υιοθετώντας 

μ ρ τ

πορισμάτων της μελέτης έχουν άμεση σχέση με τη συνολική 

προφίλ μίας αυστηρής , όπου οι διευθυντές ελέγχ υν όλη την 

εργασία και τη λήψη αποφάσεων, πρέπει, αργά ή γρήγορα, να δώσει τη θέση 

της σε μία δομή πιο ευέλικτη, προσανατολισμένη στην ομάδα όπου οι 

διευθυντές υποστηρίζουν τ ν αυξημένη εργασιακή συμ ετοχή και καινοτομία. 

Τα προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων δεν θα έπρεπε να 

θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμα. Η αλλαγή και η πλήρης συμμετοχή των 

εργαζομένων απαιτούν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για να 

πραγματοποιηθούν.  

 Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι οργανισμοί στο Χονγκ 

Κονγκ ήταν πολύ διστακτικοί στο να μοιραστούν με τους εργαζόμενους 

πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό. Η πιο πιθανή αιτία ίσως ήταν η 

δυσπιστία. Στους τρόπους ια να κερδηθε η εμπιστοσύνη των θρώ ων 

περιλαμβάνεται η διάδ

Μ την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, η κατανομή 

εξουσίας, που αποτελεί σημαντικό συστατικό σε κάθε προσπάθεια 

εργασιακής συμμετοχής, γίνεται ένα ακανθώδες ζήτημα. Αυτό που φαίνεται να 

συμβαίνει στο Χονγκ Κονγκ είναι ότι οι managers συχνά δέχονται την ανάγκη 

να κατανείμουν εξουσία, αλλά στην πράξη ανησυχούν μήπως χάσουν την 

επιρροή τους στους άλλους.  

  Όσον αφορά τις αμοιβές, ένα σύστημα πληρωμής που βασίζεται στην 

αρχαιότητα ή στην ατομική εργασία δεν είναι πιθανό να είναι αποτελεσματικό 

σε ένα περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στις ομάδες και στην 

αυτοδιοικούμενη εργασία (Cotton, 1993). Οι οργανισμοί των ΗΠΑ φαίνεται ότι 

είχαν κινηθεί προς τη σωστή

νέα, μη συμβατικά συστήματα ανταμοιβής όπως διανομή κερδών και κτήση 

μετοχών. Πολλοί οργανισμοί στις ΗΠΑ εστιάζουν στην αξία της χρήσης των 

ομάδων έσα στο περιβάλλον ε γασίας. Η ανάπτυξη ων προγραμμάτων 

εργασιακής συμμετοχής έχει παραλληλιστεί με την ανάπτυξη τέτοιων μη 

συμβατικών συστημάτων ανταμοιβής. 

 Η βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας με το χαμηλότερο 

κόστος δεν αποτελεί μόνο έναν επιθυμητό στόχο, αλλά και μία δυνατή πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Από αυτήν την άποψη, η σημασία των 
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αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στον οργανισμό. 

Κατά το πρώτο στάδιο της οικονομικής άνθισης, οι επιχειρηματίες στις 

π ξ α ν

προγράμματα συμμετοχής των 

γάλο βαθμό γραφειοκρατικός οργανισμός που είναι 

 

π δημιουργία

 

τ σ σ

περισσότερες χώρες της Ασίας είχαν βασικά ένα στόχο: να καταστήσουν τα 

μέλη του οργανισμού συνεπή, αξιόπιστα και αποτελεσματικά όπως τα 

μηχανήματα που χειρίζονταν. Με το στόχο αυτό, οι managers σχεδίασαν 

συστήματα, διαδικασίες και πολιτικές ου θα ε ασφάλιζ ν τη  προσαρμογή 

των εργαζομένων στο οργανωσιακό σχέδιο (Kouzmin et al., 1996, p. 14). Με 

τον τρόπο αυτό, οι ασιάτες managers μπορούσαν να διατηρούν στενό έλεγχο 

όλων των θεμάτων εργασίας που εκτελούνταν από τους εργαζόμενους. Το 

ίδιο σύστημα που εξασφάλιζε τον έλεγχο και την προβλεψιμότητα εμπόδιζε 

επίσης τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

 Με βάση το συλλογισμό ότι η παραγωγικότητα και η ποιότητα μπορούν να 

διατηρηθούν με την εξασφάλιση πίστης και δέσμευσης, καθιστώντας τους 

εργαζόμενους αναπόσπαστο κομμάτι του όλου συστήματος, η υιοθέτηση 

πρωτοβουλιών εργασιακής συμμετοχής στο ασιατικό περιβάλλον δεν είναι 

αντιφατική ή άσχετη.   

 Όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί, τα 

εργαζομένων αποτελούν έναν από τους καλύτερους τρόπους για να 

επιτευχθεί δέσμευση των εργαζομένων, συνεχής βελτίωση, καλύτερη 

ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, χαμηλότερο κόστος, βελτιωμένη 

παραγωγικότητα και καλύτερες εργασιακές σχέσεις. Για το σκοπό αυτό, ο 

παραδοσιακός, σε με

προσανατολισμένος στον έλεγχο, χρειάζεται ριζικές τομές για να 

προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του εργαζόμενου του εικοστού πρώτου αιώνα. 

Παρόλο που σημειώνεται ρόοδος στη  ενός συμμετοχικού 

περιβάλλοντος μέσα στον οργανισμό, η πρόοδος είναι αργή, όπως φαίνεται 

από τη μελέτη στο Χονγκ Κονγκ. Η κατεύθυνση, όμως, είναι ξεκάθαρη. Ακόμα 

και η Κίνα, το πιο απίθανο μέρος για την εισαγωγή πρακτικών εργασιακής 

συμμετοχής, πειραμα ίζεται ε κάποιας μορφής υμμετοχική διοίκηση. Για 

παράδειγμα, «οι κινέζικες αξίες εργασίας και οργανωσιακές φιλοσοφίες, 

καθώς επίσης και οι διοικητικές πρακτικές, υφίστανται ταχείς αλλαγές» (Graf 

et al., 1990). 
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4 

Αυστραλία – Ταϊλάνδη  
 

 Το 2001 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα στην Αυστραλία και την Ταϊλάνδη 

οργανισμούς που εφαρμόζουν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, με σκοπό 

εξέταση της επίδρασης των ομάδων στη συμμετοχή και στη συμπεριφορά 

 εργαζομένων. Σύμφωνα με τον Hofstede, η Αυστραλία, μία δυτική χώρα, 

 εξουσίας, ενώ η Ταϊλάνδη, μία 

σιατική χώρα, χαρακτηρίζεται από υψηλή απόσταση εξουσίας. Ο Hofstede 

ύ

σμούς. Ο Kumbanaruk 

σε 

την 

των

χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόσταση

α

όρισε την απόσταση εξουσίας ως το βαθμό ανισότητας στην εξουσία μεταξύ 

ανωτέρων και υφισταμένων και το βαθμό στον οποίο τα μέλη της κοινωνίας 

δέχονται ότι η εξουσία διανέμεται άνισα στους οργανισμούς (Hofstede, 1984). 

Η έννοια της απόστασης εξουσίας μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα οργανωσιακό 

περιβάλλον, όπου αυτή σχετίζεται με το βαθμό συγκεντρωτισμού  και της 

αυταρχικής ηγεσίας (Hofstede, 1983b). Οι χώρες με υψηλή απόσταση 

εξουσίας χαρακτηρίζονται από σημαντική ανισότητα μεταξύ προϊσταμένων και 

υφισταμένων και υψηλό βαθμό συγκεντρωτισμού ενώ το αντίθετο συμβαίνει 

σε χώρες με χαμηλή απόσταση εξουσίας. Έτσι, η Αυστραλία διαφέρει 

πολιτιστικά από την Ταϊλάνδη. Οι Welsh et al. (1993) συμπέραναν ότι για να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά η συμμετοχή των εργαζομένων σε διαφορετικές 

κουλτούρες πρέπει να ληφθούν υπόψη πολιτιστικές και ιστορικές αξίες. 

Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί στον κόσμο έχουν υιοθετήσει τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και εφάρμοσαν τη συμμετοχική διοίκηση ως μέρος αυτής. Μία 

άμεση σύγκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κουλτο ρες, την Αυστραλία και 

την Ταϊλάνδη, παρέχει βαθύτερη γνώση για τη δυνατότητα μεταβίβασης των 

αρχών της ΔΟΠ, και ειδικότερα για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, απ’ότι 

η σύγκριση ανάμεσα σε δύο παρόμοιες κουλτούρες.  

 

 Η κουλτούρα της Ταϊλάνδης και οι κύκλοι ποιότητας. 

 Στην ερευνητική βιβλιογραφία σχετικά με τους κύκλους ποιότητας στην 

Ταϊλάνδη υπάρχουν ορισμένες προτάσεις που υποστηρίζουν ότι τα 

χαρακτηριστικά της ταϊλανδέζικης κουλτούρας ίσως εμποδίσουν την επιτυχή 

εφαρμογή των προγραμμάτων ΔΟΠ στους οργανι
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(1987) διεξήγαγε μία μελέτη σε εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

υς ποιότητας. 

τ

δ ν

γεί σε ατομικά 

ματα, όπως ποικιλία εργασίας, ανώτερες δεξιότητες, αναγνώριση 

πό ματα ολοκλήρωσης και συμμετοχής καθώς και 

τ

σ

λικής Ποιότητας στη δεκαετία του 1980. Για τη διεξαγωγή της 

οργανισμούς στην Ταϊλάνδη που εφάρμοζαν κύκλο

Συγκρίνοντας τις κουλτούρες της Ιαπωνίας και της Ταϊλάνδης συμπέρανε ότι 

οι πολιτιστικές διαφορές των δύο χωρών ίσως «προκαλέσουν δυσκολίες σ ην 

εφαρμογή των Κύκλων Ελέγχου Ποιότητας (Quality Control Circles – QCC) 

στις βιομηχανίες της Ταϊλάνδης» (Kumbanaruk, 1987, p. 95).  

  

 Ποιοτικά εδομέ α. 

 Το δεύτερο μοντέλο των Mohrman and Novelli (1985) που αναπτύχθηκε 

για την εξήγηση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ των κύκλων ποιότητας και της 

παραγωγικότητας και ικανοποίησης περιγράφει μία αιτιώδη ακολουθία κατά 

την οποία η συμμετοχή στους κύκλους θεωρείται ότι οδη

αποτελέσ

α  τη διοίκηση, αισθή

κοινωνική ανταμοιβή από τη συμμετοχή στην ομάδα. Τα θετικά αυτά 

συναισθήματα οδηγούν, με τη σειρά τους, σε μεγαλύτερη παρακίνηση, 

ικανοποίηση από την εργασία, βελτιωμένη απόδοση και υψηλότερη 

παραγωγικότητα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Lawler και Ledford (1981-

1982), τα συναισθήματα αυτά οδηγούν σε μειωμένες απουσίες και μικρότερο 

ρυθμό αποχωρήσεων. Την αι ιώδη αυτή σχέση μπορεί να επηρεάσουν 

διάφορες μεταβλητές, όπως η ανταπόκριση της διοίκησης και οι ατομικές 

διαφορές.  

 Στην έρευνα συμμετείχαν μεγάλες επιχειρήσεις της Αυ τραλίας και της 

Ταϊλάνδης και συγκεκριμένα τρεις βιομηχανικές επιχειρήσεις σε κάθε χώρα. Οι 

τρεις οργανισμοί στην Αυστραλία είναι βιομηχανίες χρωμάτων, εξαρτημάτων 

αυτοκινήτων και χάλυβα. Οι τρεις οργανισμοί στην Ταϊλάνδη είναι βιομηχανίες 

σιδήρου και χάλυβα, χαρτιού και τσιμέντου. Και οι έξι εταιρείες εφάρμοσαν τη 

Διοίκηση Ο

έρευνας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συνεντεύξεις με managers, οι 

οποίοι ήταν άμεσα υπεύθυνοι για θέματα ποιότητας και επισκέψεις στα 

εργοστάσια. Σε κάθε επιχείρηση απευθύνθηκαν ερωτηματολόγια σε 

εργαζόμενους όλων των επιπέδων, περιλαμβανομένων μελών και μη μελών 

σε ομάδες και κύκλους ποιότητας. 
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 Μετά από ανάλυση των εγγράφων των οργανισμών, των στοιχείων που 

αποκτήθηκαν από τις συνεντεύξεις και προσωπικές παρατηρήσεις, φαίνεται 

γενικά ότι υπ ρχε  ισχυρότερη υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση στην 

Ταϊλάνδη. Για παράδειγμα, κατά την αρχική περίοδο, η διοίκηση στην 

Ταϊλάνδη ενθάρρυνε τη συμμετοχ

ά ι

ή των εργαζομένων στις ομάδες και τους 

ς συναντήσεις και 

ηλότερα επίπεδα και στις δύο 

ώρες απ’ότι στο προσωπικό σε ανώτερα επίπεδα, που ίσως θεωρούν τη 

ό να 

κύκλους ποιότητας εισάγοντας ένα συνδυασμό οικονομικών και μη-υλικών 

κινήτρων, τα οποία διατηρήθηκαν τα επόμενα χρόνια. Οι διοικητικές ομάδες 

στην Ταϊλάνδη διοργάνωναν επίσης ανά διετία παρουσιάσεις για να τονίσουν 

τη σπουδαιότητα των ομάδων και των κύκλων ποιότητας σε κάθε οργανισμό 

και περεταίρω να ενισχύσουν τη δέσμευση σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

Αντιθέτως, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση κινήτρων από τη διοίκηση 

στις επιχειρήσεις της Αυστραλίας για την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 

ομάδες και κύκλους ποιότητας κατά την αρχική περίοδο.  

 Επίσης, η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν περισσότερο ευνοϊκή στις 

επιχειρήσεις της Ταϊλάνδης απ’ότι της Αυστραλίας. Υπάρχουν στοιχεία για 

μεγαλύτερη αναλογία συμμετοχής μεταξύ των εργαζομένων στην Ταϊλάνδη 

(πάνω από 95%) απ’ότι στην Αυστραλία (75-80%). Παρατηρήθηκε πιο ενεργή 

συνεισφορά από τα μέλη των ομάδων στις ομαδικέ

παρουσιάσεις στην Ταϊλάνδη απ’ότι στην Αυστραλία.  

 Γενικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις στην Ταϊλάνδη ήταν 

μπροστά από αυτές της Αυστραλίας σε διάφορα χαρακτηριστικά, όπως 

υποστήριξη και δέσμευση της ανώτερης διοίκησης, συμπεριφορά των 

στελεχών και ανταπόκριση των εργαζομένων.  

 

 Σύγκριση των επιχειρήσεων στην Αυστραλία και την Ταϊλάνδη. 

 Η συμμετοχή σε ομάδες έχει διαφορετικές επιδράσεις στους 

εργαζόμενους της Αυστραλίας και της Ταϊλάνδης. Γενικά, τα αποτελέσματα 

ήταν πιο θετικά για τους εργαζόμενους σε χαμ

χ

συμμετοχή στις ομάδες ως επιβάρυνση, καθώς είναι πιο πιθαν

αναλάβουν την ηγεσία τους.  

 Στη μελέτη εξετάστηκαν τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή ή μη σε 

ομάδες στη χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων, την ικανοποίηση από τη 

συμμετοχή και την ικανοποίηση από την εργασία. Παραδόξως, δε βρέθηκαν 
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σημαντικές ιαφο ές μεταξύ μελών και μη-μελών όσον αφορά τη συμμετοχή 

και τις σχετικές μεταβλητές. Τα

δ ρ

 F-tests όμως έδειξαν ότι στην Αυστραλία οι 

ειρ

δ

η των κύκλων ποιότητας στην ικανοποίηση από τις ευκαιρίες 

ου

 ομάδα (Rafaeli, 1985; Cotton, 1996). 

-

ε

τητας. Κάποιοι 

χ ιστές ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή και το τεχνικό 

προσωπικό εισέπραξε σημαντικά μεγαλύτερη επίδραση απ’όσους εν ήταν 

μέλη, όχι όμως και σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από την εργασία. 

Στην Ταϊλάνδη οι χειριστές που συμμετείχαν σε ομάδες ανέφεραν υψηλότερο 

επίπεδο χρησιμοποίησης δεξιοτήτων και ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

απ’όσους δεν ήταν μέλη, αλλά τα αποτελέσματα ήταν αντίθετα για το τεχνικό 

προσωπικό.  

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις επιχειρήσεις και των δύο χωρών 

εφαρμοζόταν κύκλοι ποιότητας και ομάδες επίλυσης προβλημάτων. Σύμφωνα 

με τους Ledford et al. (1988), οι κύκλοι ποιότητας δε φαίνεται να έχουν 

σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά. Οι Marks et al. (1986) ανακάλυψαν 

θετική επίδρασ

π  παρουσιάζονται για εξέλιξη.  

 Υπάρχει πλήθος πιθανών εξηγήσεων για την περιορισμένη επίδραση της 

συμμετοχής στους κύκλους ποιότητας και τις ομάδες όσον αφορά τα 

αποτελέσματα στη συμπεριφορά. Πρώτον, τα μέλη των ομάδων διαθέτουν 

ένα πολύ μικρό ποσοστό του χρόνου τους (κατά μέσο όρο μία ώρα την 

εβδομάδα) για συναντήσεις με την

Δεύτερον, παράγοντες όπως η αυτό-επιλογή μπορεί να έχουν ασαφείς 

διαφορές μεταξύ μελών και μη μελών ομάδων (Rafaeli, 1985). Τρίτον, κάποιοι 

εργαζόμενοι μπορεί να επιλέξουν να ανήκουν σε ομάδες εξαιτίας της πίεσης 

από συναδέλφους ή του φόβου παρενόχλησης από τους managers. Οι 

Festinger και Carlsmith (1959) ισχυρίζονται ότι τα άτομα που λαμβάνουν τις 

αποφάσεις τους με ελεύθερη βούληση είναι πιθανό να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένα. Έτσι, συγκεκριμένα για το δείγμα της Ταϊλάνδης, εκεί όπου η 

συμμετοχή σε ομάδες αποτελεί τον κανόνα, αυτή καθίσταται λιγότερο 

σημαντική όταν είναι αποτέλεσμα πίεσης προς συμμόρφωση.  

 Οι συνεντεύξεις με τον διευθυντή εξασφάλισης ποιότητας και τον facilitator 

των ομάδων στην εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων στην 

Αυστραλία, αποκάλυψε ορισμένους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι 

δε συμμετείχαν σε ομάδες. Ορισμένοι managers και πόπτες ένιωσαν να 

απειλούνται από τη χρήση των ομάδων και των κύκλων ποιό
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θεώρησαν τις ομάδες και τους κύκλους ποιότητας χάσιμο χρόνου, ενώ 

κάποιοι άλλοι δεν ίστευαν ότι έχουν πράγματι αποτέλεσμα. Επίσης ο 

facilitator των ομάδων στην εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων 

παρατήρησε ότι οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι ήταν πιο πιθανό να αντισταθούν 

στις αλλαγές στις συνθήκες εργασίας. Ο διευθυντής ΔΟΠ στην εταιρεία 

κατασκευής χαρτιού στην Ταϊλάνδη ανέφερε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 

ένιωθαν ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσουν τα έργα των 

ομάδων, τα οποία θεωρούσαν επιπλέον φόρτο εργασίας. Επιπλέον, πολλοί 

μεγαλύτεροι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει μόνο τη βασική 

εκπαίδευση, παρουσίαζαν έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και τους ήταν 

δύσκολο να μάθουν και να φαρμόσουν νέες δεξιότητες, απαραίτητες για τη 

συμμετοχή σε ομάδες.  

 Είναι επίσης πιθανό να υπάρχουν περισσότερα θετικά αποτελέσματα από 

τη συμμετοχή σε ομάδες στους χειριστές στην Ταϊλάνδη, διότι εκεί οι 

οργανισμοί χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό οικονομικών και μη-οικονομικών 

αμοιβών. Στις επιχειρήσεις της Αυστραλίας, οι αμοιβές είναι μη-οικονομικής 

μορφής. Για παράδε

 π

ε

 

ιγμα, στην εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων 

 μελέτη θέτει ένα ερώτημα: ποιες είναι οι επιδράσεις της 

υμ

ένων ενοποιείται με τα προγράμματα ΔΟΠ, υπάρχουν 

αυτοκινήτων η συνεισφορά των εργαζομένων αναγνωρίζεται με την απονομή 

πλακετών και τη δημοσίευση των επιτυχιών τους στο δελτίο της εταιρείας. Ο 

Lawler (1994) έχει προτείνει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

και τις οικονομικές αμοιβές, προκειμένου να βελτιώσουν τα προγράμματα 

ΔΟΠ.  

 Η μελέτη βασίστηκε σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε κάθε χώρα. Τα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι διαφορετικά στον τομέα υπηρεσιών, όπου 

χρησιμοποιείται διαφορετική τεχνολογία και η εργασία είναι περίπλοκη και 

λιγότερο συνηθισμένη.  

 Η παρούσα

σ μετοχής στη συμπεριφορά των εργαζομένων όταν αυτή δεν είναι 

περιορισμένη και αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας; Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι όταν η 

συμμετοχή των εργαζομ

θετικά αλλά όχι σημαντικά αποτελέσματα στη συμπεριφορά τους, ειδικά σε 

μεταβλητές όπως η ικανοποίηση από τη συμμετοχή και η χρησιμοποίηση των 

δεξιοτήτων. Όταν ο βαθμός επίδρασης τέτοιων μορφών συμμετοχής 
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περιορίζεται στην παροχή συστάσεων, δεν θα είναι περίεργο να προκύψουν 

περιορισμένα αποτελέσματα.     

 Η παρούσα μελέτη είναι επίσης μία από τις πρώτες που εξετάζουν τις 

ομάδες στα πλαίσια της ΔΟΠ σε επιχειρήσεις στην Ταϊλάνδη. Κάπως αντίθετα 

με την ερευνητική βιβλιογραφία σχετικά με τις εργασιακές αξίες και τους 

κύκλους ποιότητας στην Ταϊλάνδη, τα στοιχεία δείχνουν θετικά αποτελέσματα 

στη συμπεριφορά των εργαζομέ

 

 

νων. Αυτό υποδηλώνει περεταίρω ότι αν τα 

εργαλεία και η τεχνικές της ΔΟΠ και συγκεκριμένα η συμμετοχή εφαρμόζονται 

σωστά και ενισχύονται τόσο από οικονομικές όσο και από μη-οικονομικές 

αμοιβές, μπορεί να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα ακόμα και σε χώρες με 

υψηλά απόσταση εξουσίας, όπου οι εργαζόμενοι φαίνεται να νιώθουν πιο 

άνετα με τη συγκέντρωση της εξουσίας και μία πιο αυταρχική ηγεσία.  

 

 

5 

Αυστραλία           
     

Στην οικονομία της Αυστραλίας κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις. Σε 

λές από αυτές έχουν εφαρμοστεί οι ομάδες σε μία προσπάθεια για να 

συμβαδίσουν με τη σύγχρονη πρακτική διοίκησης, για τη βελτίωση της 

σμού και για τη βελτίωση της ικανοποίησης και 

σης των εργαζομένων. Η έρευνα των Clifford και Sohal το 1998 έδειξε 

ι 

ν των ιδιωτικών επιχειρήσεων (ABS, 2003) και οι οποίες 

ε

 
πολ

απόδοσης του οργανι

δέσμευ

ότ από τις τριάντα επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν το 80% υποστήριζε την 

ομαδική εργασία αλλά καμία δεν είχε περάσει στο στάδιο των ημι-αυτόνομων 

ομάδων.  

 Το 2003 η Stephanie Miller πραγματοποίησε μία μελέτη με τη χρήση case 

studies σε μικρές επιχειρήσεις της Αυστραλίας, που κυριαρχούν στην 

οικονομία. Υπολογίζεται ότι υπήρχαν περίπου 1.233.200 μικρές επιχειρήσεις 

στον ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο 2000-2001 που αντιπροσώπευαν το 

97% όλω

απασχολούσαν περίπου 3,6 εκατ. άτομα, το 49% όλων των εργαζομένων 

στον ιδιωτικό τομέα. Οι μικρές πιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένους 

περιορισμούς που επηρεάζουν τον τρόπο διοίκησής τους. Συχνά 
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παρουσιάζουν ανεξαρτησία στην ιδιοκτησία και τη λειτουργία και διοικούνται 

κάτω από τον στενό έλεγχο ου ιδιοκτήτη τους ή των manager  οι οποίοι 

συνεισφέρουν επίσης το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού κεφαλαίου και 

λαμβάνουν τις αποφάσεις.  

 Για τη μελέτη επιλέχθηκαν τέσ ερεις μικροί οργανισμοί που βρίσκονται 

στη δυτική περιοχή της Μελβούρνης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πίνακας VΙΙ). Τα case 

studies παρουσιάζουν τέσσερεις βιομηχανίες, μάρκετινγκ, εξορύξεων, 

υπηρεσιών υγείας κατ’οίκον και κατασκευών ελαφράς βιομηχανίας. Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν 43 συν

τ s  

σ  

εντεύξεις που αντιπροσώπευαν το 47% όλου του 

ίμενο τη διανομή ταξιδιωτικών φυλλαδίων σε ταξιδιωτικά 

ρακτορεία. Στην εταιρεία λειτουργούσαν τέσσερεις ομάδες, υπεύθυνες για τη 

, την αρχική διανομή, την ανατροφοδότηση και την αποστολή των 

 τη διοίκηση, οι δεξιότητες που απαιτούνταν για κάθε 

ς μισθούς και τις σκληρές 

ασίας, οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι χαιρόταν να εργάζονται για 

ν 

προσωπικού.  

 

  

 Marketing Co. 
 Η Marketing Co. δραστηριοποιούνταν στην Μελβούρνη και στο Σίδνεϋ και 

είχε ως αντικε

π

διοίκηση

φυλλαδίων. Εκτός από

εργασία ήταν οι ελάχιστες και οι εργαζόμενοι μπορούσαν να τις αποκτήσουν 

κατά τη διάρκεια της εργασίας. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ήταν στην 

εταιρεία για πολλά χρόνια, διέθεταν άριστη γνώση της εργασίας και κινούνταν 

εύκολα και γρήγορα από τη μία ομάδα στην άλλη.  

 Ηγεσία  
 Ο διευθυντής εισήγαγε τις ομάδες επειδή επιθυμούσε να παρέχει ένα 

περιβάλλον εργασίας «όπου οι άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν αυτό που 

κάνουν» και τις δημιούργησε σε ένα πνεύμα συλλογικότητας, εμπιστοσύνης, 

χιούμορ και ανεπισημότητας. Παρά τους χαμηλού

συνθήκες εργ

τη Marketing Co. και θαύμαζαν τον διευθυντή τους. Ο διευθυντής ήθελε να 

δημιουργήσει «ένα περιβάλλον που θα έδινε στους ανθρώπους την 

αξιοπρέπειά τους». Ενώ ενδιαφερόταν να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

πελατών και να ανταγωνιστεί επιτυχώς στην αγορά, το κύριο όραμά του δεν 

ήταν σκληρό απέναντι στους εργαζόμενους, οι οποίοι ομόφωνα υποστήριζαν 
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τον τρόπο ηγεσίας του. Τον χαρακτήρισαν ως ευέλικτο, προσεγγίσιμο και 

σκληρά εργαζόμενο. Προσπαθούσε να εξαλείψει κάθε ιχασμό που θα 

προέκυπτε μεταξύ διοίκησης και προσωπικού. Ο κάθε εργαζόμενος ένιωθε ότι 

αναγνωρίζεται η αξία του ως άτομο λόγω της συζήτησης, του χιούμορ, της 

οικογενειακής ατμόσφαιρας και της ασφάλειας κατά την εργασία στην 

Marketing Co. Η ομαδική εργασία βοήθησε να θεμελιωθούν οι κοινωνικές και 

εργασιακές σχέσεις που έδιναν νόημα στην εργασία.  

 Στρατηγική 

 Όπως τα περισσότερα άλλα θέματα στον οργανισμό, οι στόχοι της 

Marketing Co. δεν ήταν διατυπωμένοι. Δεν υπήρχε κοινοποιημένη αποστολή 

ούτε διαδικασίες για τον καθορισμό των στόχων. Παρ’όλα αυτά, ο διευθυντής 

είχε ξεκάθαρη άποψη για το πού θα έπρεπε να κατευθ

 δ  

ύνεται η εταιρεία: «στην 

ίου αγοράς, στην μέριμνα για την κύρια επιχείρηση και στην 

 του χωρίς παρεμβάσεις. Οι ομάδες στην 

 εργασία για κάθε ημέρα με ευελιξία διευκολύνοντας 

ν 

αύξηση του μεριδ

επέκταση σε νέες περιοχές». Μέρος της εταιρικής προσέγγισης ήταν η 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Τα μέλη των ομάδων κατανοούσαν τις 

αρχές που οδηγούσαν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και οι οποίες 

επικοινωνούνταν ανεπίσημα. Κομμάτι της στρατηγικής αποτελεί η στενή 

επικοινωνία και η εμπιστοσύνη.     

 Αυτονομία             

 Οι εργαζόμενοι πίστευαν ότι οι ομάδες είχαν τον έλεγχο της εργασίας 

τους, εκφράζοντας την άποψη ότι «ο καθένας είναι το αφεντικό της περιοχής 

του». Το προσωπικό είχε εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να λαμβάνει 

αποφάσεις σχετικές με την εργασία

αποθήκη σχεδίαζαν την

τη κατάρτιση των προγραμμάτων. Οι εργαζόμενοι ένιωθαν κοντά ο ένας στον 

άλλο σαν μία κοινωνική ομάδα εργασίας αλλά ήταν δυσαρεστημένοι με τις 

αμοιβές τους και τις ευκαιρίες που τους προσέφερε η εργασία τους. Οι 

αρνητικές αυτές εντυπώσεις μπορεί να οφείλονται στη σχετικά ανειδίκευτη 

φύση της εργασίας που εκτελούνταν στην αποθήκη, καθώς οι περισσότεροι 

εργαζόμενοι ασχολούνταν με τη διαλογή και το πακετάρισμα των φυλλαδίων. 

Το ίδιο όμως ίσχυε και για έναν διοικητικό υπάλληλο. Αυτό ίσως 

αντιπροσωπεύει το παράδειγμα του Harley (1994) για την εκμετάλλευση των 

εργαζομένων μέσω των ομαδικών δομών, που υποστηρίζει ότι όποια 
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αυτονομία παρέχεται είναι πλασματική και παρακινείται από την επιθυμία της 

διοίκησης να αυξήσει τη των εργαζομένων   

 Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν είχε καθόλου προϋπολογισμό 

για εκπαίδευση. 

 

δέσμευση .

ησαν συνέντευξη περιέγραψαν ομάδες που 

οποίοι απολάμβαναν την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο 

ώρο εργασίας τους και τη συναδελφικότητα που συχνά απουσιάζει από άλλα 

 

 και παρήγαγε άμμο και τσιμεντολάσπη. Η εταιρεία 

πέκτησε πιστοποίηση ποιότητας το 1995 και την ίδια χρονιά εφαρμόστηκαν 

αι ε εργαζόμενος παρακολούθησε εκπαιδευτικά συνέδρια 

αι 

ι α

υναντήσεις, 

πικ σε συχνά με τους εργαζόμενους σε όλες τις εγκαταστάσεις, 

 Οι υπάλληλοι που παραχώρ

αποτελούνταν από ανεξάρτητους, αυτόνομους και αποτελεσματικούς 

εργαζόμενους οι 

χ

περιβάλλοντα εργασίας. Οι παράγοντες που υποστηρίζουν τις θετικές 

ομαδικές εμπειρίες αντανακλούν κυρίως τις συμπεριφορές και προτιμήσεις 

του διευθυντή. Συγκεκριμένα, η εμπιστοσύνη και το χιούμορ, η σταθερότητα 

του εργατικού δυναμικού, η εξουσιοδότηση των εργαζομένων, η ανοιχτή 

επικοινωνία και οι μη-υλικές αμοιβές ήταν σημαντικοί παράγοντες στην 

περίπτωση αυτή. 

 

 Quarry Co.    
 Η  Quarry Co. απασχολούσε 48 εργαζομένους, κυρίως άντρες. Διέθετε 

τέσσερα λατομεία

α

κ οι ομάδες. Ο κάθ

κ αποτέλεσε μέρος μίας ξεκάθαρα ορισμένης ομάδας. Η ομαδική εργασία 

εφαρμόστηκε σε συνδυασμό με μοντέρνα επικο νωνιακά συστήμ τα σε έναν 

οργανισμό που απασχολούσε κυρίως ανειδίκευτους εργάτες. Η εταιρεία  

εφάρμοσε έναν εντυπωσιακό συνδυασμό παλιού και καινούριου.  

 Ηγεσία 

 Ο διευθυντής κλήθηκε να πραγματοποιήσει την αλλαγή εφαρμόζοντας τις 

ομάδες και εκμοντερνίζοντας τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Για να είναι αποτελεσματική η αλλαγή διοργάνωνε τακτικές σ

ε οινωνού

ενέπλεκε το προσωπικό στη λήψη αποφάσεων και επένδυσε στην 
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εκπαίδευση. Όλες οι περιγραφές για τον διευθυντή παρουσίασαν έναν 

άνθρωπο με όραμα, πειστικό και αποφασισμένο.  

 Στρατηγική 

 Στο πρόγραμμα της Quarry Co., υπό τον νέο διευθυντή, βρισκόταν η 

βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας, η επέκταση της αγοράς, 

ερ ς της εξαγωγής τσιμεντολάσπης στην Ιαπωνία, τα 

α ν μ ι

σέγγιση στο να 

 όλοι μαζί - κάτι που πολλοί από τους εργάτες έκαναν ήδη. 

υε ότι με λίγη εκπαίδευση «μπορούν να 

πληροφοριών και 

την εξουσιοδότηση των εργαζομένων. Η χρήση των ομάδων βοήθησε τους 

π ιλαμβανομένη

βελτιωμένα συστήματα επικοινωνίας και η ομαδική εργασία.  

 Αυτονομία 

 Οι εργαζόμενοι άρχισ ν γρήγορα α κατανοούν τι σή αινε γ α την εταιρεία 

η ομαδική εργασία, η οποία παρείχε μία συνειδητή προ

εργάζονται καλά

Έγιναν πολλές θετικές παρατηρήσεις για τα οφέλη της ομαδικής εργασίας 

στους εργαζόμενους. Η συνείδηση της ομαδικής εργασίας ήταν σημαντική 

από πολλές απόψεις και αναγνωρίστηκε η αύξηση της συνεργασίας και της 

επικοινωνίας μέσω αυτής. Σύμφωνα με έναν χειριστή, το καλύτερο με τις 

ομάδες ήταν η κατανόηση ότι οι αυτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά και ότι 

οι εργαζόμενοι μπορούν να προτείνουν ιδέες για αλλαγές στο χώρο εργασίας. 

 Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
 Ο διευθυντής παρείχε εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό προκειμένου να 

κατανοήσουν καλύτερα την ομαδική εργασία, τις διαδικασίες ποιότητες και την 

τεχνολογία πληροφοριών. Πίστε

αντιληφθούν τη στρατηγική θέση της εταιρείας. Ο καθένας στον οργανισμό θα 

έπρεπε να έχει πρόσβαση σε όποια πληροφορία επιθυμεί». 

 

 Η ομαδική εργασία στην Quarry Co. συνέβαλε στη βελτίωση της 

ποιότητας και της παραγωγικότητας, στον επιμερισμό των 

σ

εργαζόμενους να είναι περισσότερο σίγουροι για τους ρόλους τους και να 

εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, στο σκεπτικό ότι αποτελούν μέλη μίας 

ομάδας.     
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Care Co. 
Η Care Co. ήταν ένας μικρός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός υπηρεσιών 

είχε φροντίδα σε άτομα περιορισμένα στο σπίτι, ανάπηρα και 

Σ

 

 τις περιπτώσεις των πελατών και να 

ι

ή και τους προϊσταμένους ήταν εμφανείς κάποιες 

ρά την ελεύθερη επικοινωνία, και οι δύο προϊστάμενοι ένιωθαν 

ί   

εκταθεί ώστε να 

νομίες κλίμακας. Όταν μίλησε για αύξηση των περιστατικών 

 

 
υγείας που παρ

ηλικιωμένα, στη δυτική περιοχή της Μελβούρνης. Δύο προϊστάμενοι 

περιστατικών εκτιμούσαν την κατάσταση των πελατών, εκπονούσαν σχέδια 

για τη φροντίδα τους και έκαναν συστάσεις στον διευθυντή του προγράμματος 

για το επίπεδο και τον τύπο υπηρεσιών που ήταν απαραίτητες. Οι 

προϊστάμενοι παρακολουθούσαν τους πελάτες τους κάνοντας συνεχώς 

συστάσεις για τη φροντίδα τους. τους πελάτες παρεχόταν υπηρεσίες που 

τους διευκόλυναν να ζουν στο σπίτι τους όσο το δυνατόν ανεξάρτητα. Για την 

παροχή των υπηρεσιών αυτών υπήρχε συνεργασία με νοσηλευτικό 

προσωπικό, καθαριστές και γενικότερα με όποιον χρειαζόταν για να μπορεί 

κάποιος να παραμείνει στο σπίτι του.  

 Τα τρία άτομα του προσωπικού συναντιόταν τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα για λίγο για να συζητήσουν

αποφασίσουν για τη φροντίδα τους. Φορητοί υπολογιστές και κινητά 

τηλέφωνα διευκόλυναν τους προϊσταμένους να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή 

βάση δεδομένων και να επικοινωνούν από το σπίτ  τους, το αυτοκίνητο ή τα 

σπίτια των πελατών τους.  

 Ηγεσία 

 Ανάμεσα στον διευθυντ

εντάσεις. Πα

περιορισμένοι από την παρέμβαση του διευθυντή στις αποφάσεις τους, την 

έλλειψη εκπαίδευσης και την ελλιπή υποστήριξη για τη τεχνολογία που 

χρησιμοποιούσαν. Ένιωθαν ότι βρίσκονταν υπό την παρακολούθηση του 

διευθυντή και αυτό οφειλόταν εν μέρει στο ότι εργάζονταν ξεχωριστά. Η 

απομόνωση έχει την τάση να οδηγεί σε μία κατάσταση όπου κάποιος πιστεύει 

ότι κανένας γύρω του δεν κατανοεί την εργασία που αυτός εκτελεί. 

Ταυτόχρονα, οι προϊστάμενοι σέβονταν τον διευθυντή και εργαζόταν καλά 

μαζ  του περιγράφοντάς τον ως αξιόπιστο και ενθουσιώδη.   

 Στρατηγική 

 Ο διευθυντής πίστευε ότι η επιχείρηση έπρεπε να επ

επιτευχθούν οικο
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α  προϊστάμενο από 36 σε 50, οι προϊστάμενοι αντέδρασαν για τον 

αυξημένο φόρτο εργασίας και το πλήθος των προβλημάτων που έπρεπε να 

λυθούν γρήγορα και ανεξάρτητα. Και οι δύο προϊστάμενοι ήταν 

απογοητευμένοι από την έλλειψη συναδελφικής συζήτησης και λήψης 

αποφάσεων. Ενδιαφέρον προκαλεί το γ γονό  ότι την περίπτωση αυτή όπου 

η τεχνολογία πληροφοριών ήταν φορέας αλλαγής, οι εργαζόμενοι ένιωθαν 

απομονωμένοι και περιορισμένοι. Εξέφρασαν την ανησυχία τους που «δεν 

ήταν σαν κανονική ομάδα», πιστεύοντας ότι κανονικές ομάδες περνούν πολύ 

χρόνο μαζί. Μπορεί να εργαζόταν ως ομάδα προς κοινούς στόχους, όμως η 

γεωγραφική διασπορά τους συχνά τους εμπόδιζε να συναντιούνται 

καθημερινά.  

 Αυτονομία 

 Η εργασ

νά

 ε ς  σ  

 

ία των προϊσταμένων εμπλουτίστηκε αλλά ταυτόχρονα 

ίσης με τη χρήση της τεχνολογίας. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα 

τ τη  ο

α μ

άλες επενδύσεις του οργανισμού σε νέες τεχνολογίες, δεν 

ραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, εξαιτίας 

 να επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας 

αι ανταποκρινόταν άμεσα στους πελάτες της λόγω της τεχνολογίας που 

αποτελεσματικά είχε υιοθετήσει. Φαίνεται ειρωνικό το γεγονός ότι οι αμοιβές 

περιορίστηκε επ

ήταν ό ι είχαν  δυνατότητα πρόσβασης σε πολλές πληρ φορίες όσο 

βρισκόταν με τους πελάτες τους, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι συχνά τους 

επισκεπτόταν χωρίς να πηγαίνουν στο κεντρικό γραφείο και έτσι 

δημιούργησαν ένα ρόλο για τον εαυτό τους εξαιρετικά απομονωμένο, πιεστικό 

και όχι ιδιαίτερ  ευχάριστο. Ο σημαντικός παράγοντας που συνέδεε τα έλη 

της ομάδας ήταν η παρακίνηση για σωστή εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

Από αυτό προέκυπταν ευκαιρίες για δημιουργικότητα. Ένα επίσης σημαντικό 

στοιχείο ήταν ότι οι εργαζόμενοι είχαν πολύ ευέλικτους ρόλους και μπορούσαν 

να προσαρμόσουν την εργασία τους σύμφωνα με τις οικογενειακές 

δεσμεύσεις.        

 Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

 Παρά τις μεγ

πραγματοποιήθηκε κανένα πρόγ

οικονομικών περιορισμών. Ο διευθυντής όμως πίστευε ότι ο οργανισμός 

βρίσκεται κατά πολύ μπροστά από πολλούς άλλους με τους οποίους θα 

μπορούσε να συγκριθεί.    

 

 Η Care Co. κατάφερνε

κ
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π  αξιολογούσαν υψηλότερα οι προϊστάμενοι, η συναδελφικότητα, η 

εμπιστοσύνη, η προσωπική αλληλεπίδραση και η κοινή ανταπόκριση στις 

ανάγκες των πελατών, απειλούνταν από την τεχνολογία που διευκόλυνε την 

διασκορπισμένη και απομονωμένη εργασία. Η μοναξιά και η ένταση της 

απομονωμένης εργασίας πρέπει να εξισορροπηθούν μέσω τακτικών 

ευκαιριών για συναντήσεις των εργαζομένων, όχι μόνο για να συζητούν τις 

περιπτώσεις των πελατών, αλλά και για να γιορτάζουν τις επιτυχίες, να 

συζητούν για θέματα καινοτομίας αι α ενδυναμώνουν σε καθένα την 

αίσθηση ότι ανήκει κάπου.  

 

 Manufacturing Co. 
 Η Manufacturing Co. ήτα

ου

κ ν  

ν μία μικρή κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στο 

raybrook. Φημιζόταν για την ποιότητα και την καινοτομία στην κατασκευή 

μού ζυγίσματος. Το ενδιαφέρον της εταιρείας για 

σης. Υπό τις οδηγίες του η διοικητική ομάδα έθετε στρατηγικές 

ατε , έθετε στόχους και τους επικοινωνούσε στις ομάδες. Η διοίκηση 

B

ζυγαριών και γενικά εξοπλισ

τους ανθρώπους υποστήριζε την ομαδική εργασία. Οι ομάδες, σύμφωνα με 

τον διευθυντή, ήταν ο τρόπος με τον οποίο εργαζόταν από πάντα. Επιθυμία 

της εταιρείας ήταν να γνωρίζουν τα άτομα ότι μπορούν να βοηθήσουν ο ένας 

τον άλλον.  

 Ηγεσία 

 Την εξουσία για τη λήψη αποφάσεων διατηρούσε ο ιδιοκτήτης/διευθυντής 

της επιχείρη

κ υθύνσεις

ένιωθε ότι οι εργάτες και οι ομάδες γαλουχήθηκαν δια μέσου της άμεσης 

επικοινωνίας. Οι εργαζόμενοι είχαν αποδεχτεί το γεγονός ότι οι αποφάσεις 

λαμβάνονταν στο ανώτερο επίπεδο, ήταν δεσμευμένοι στον οργανισμό και 

απολάμβαναν την εργασία τους. Ο ηθικός κώδικας εργασίας του διευθυντή 

ήταν πολύ ισχυρός και το προσωπικό τον ακολουθούσε. Ο διευθυντής είχε 

δημιουργήσει επίσης μία οικειότητα ανάμεσα στο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι 

είχαν κατανοήσει ότι ο πελάτης είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα και ήταν 

προετοιμασμένοι να εργαστούν πολλές ώρες, αν ήταν ανάγκη, για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πελάτη. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή 

οι πελάτες θεωρούνταν μέρος της ομάδας κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν συνάντηση στην 
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επιχείρηση του πελάτη με τους διευθυντές του εργοστασίου και τους 

υπεύθυνους ποιότητας προκειμένου να προσδιοριστούν ο  ανάγκες και 

απαιτήσεις.  

 Η στρατολόγηση στον οργανισμό εκτελούνταν με μεγάλη προσοχή ώστε 

οι νεοπροσλαμβανόμενοι γρήγορα να ενσ ερνιστούν τις σημαντικές για τον 

οργανισμό αξ

ι  

τ

ίες – εμπιστοσύνη, τιμιότητα, ευγενική συμπεριφορά, σεβασμό 

ικό 

σο ερικό. Η οικογενειακή επιχείρηση ήταν πολύ πατριαρχική με 

 

ατμόσφαιρας 

 είχε δημιουργηθεί στην εταιρεία. Ήταν σίγουροι ότι 

ι  ν

ίδευση», η ανάπτυξη του προσωπικού μέσω αυτής, η υποστήριξη 

ια ο σχεδιασμός καριέρας ήταν σημαντικά. Η 

επιχείρηση είχε ενδιαφερθεί και είχε κερδίσει μία επιχορήγηση από την 

προς τους άλλους και ευχαρίστηση από τη σωστή εκτέλεση της εργασίας.  

 Στρατηγική 

 Η Manufacturing Co. είχε επεκταθεί επιτυχώς από μία πολύ μικρή σε μία 

μεσαία επιχείρηση με φήμη για την ανάπτυξη της αγοράς τόσο στο εσωτερ

ό  και στο εξωτ

τα μέλη των ομάδων στη διάθεση της διοίκησης. Η διοικητική ομάδα δεν 

«εφάρμοζε την ομαδική εργασία» αλλά αναφερόταν πάντα στους ανθρώπους 

σαν να εργάζονταν σε ομάδες. Υπήρχε έντονη η αίσθηση ότι η διοίκηση 

επιθυμούσε όλοι να δουλεύουν συνεργατικά όποτε χρειαζόταν.  

 Αυτονομία 

 Οι εργαζόμενοι ένιωθαν άνετα με το δικαίωμα να αφιερώνουν χρόνο σε 

οικογενειακά ζητήματα κατά την ώρα εργασίας, λόγω της 

εμπιστοσύνης που

εργάζονται σε ομάδες αλλά τους ήταν δύσκολο να προσδιορίσουν ξεκάθαρα 

τα όρια της ομάδας. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι η διοικητική ομάδα, που 

την αποτελούσαν ο διευθυντής, ο αδερφός του και διάφοροι παλιοί 

εργαζόμενοι που είχαν γίνει μέτοχοι, είχε συνειδητά στερήσει της ομάδες από 

μία ταυτότητα που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την πίστη στην εταιρεία. Η 

διοίκηση επιθυμούσε ο  λειτουργικές ομάδες να εργάζονται καλά αλλά α μην 

έχουν τόση συνοχή ώστε να αντιδρούν όταν παίρνουν οδηγίες από τον 

διευθυντή άλλου τομέα. Από την ίδια τη φύση της η ομαδική εργασία είναι μία 

αλληλεπίδραση μεταξύ όλων μέσα στο χώρο εργασίας και είναι ζωτικής 

σημασίας.  

 Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

 Παρόλο που ο διευθυντής είπε ότι η επιχείρηση «δεν είχε διαθέσει πολλά 

για την εκπα

γ περαιτέρω επιμόρφωση και 
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κυβέρνηση αξίας 42.000 δολαρίων για εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στο 

χώρο εργασίας. Παρ’όλα αυτά, οι ομάδες δεν συστάθηκαν επίσημα και δεν 

προβλέφθηκε εκπαίδευση για την ομαδική εργασία. Οι ομάδες ήταν μάλλον 

χαλαροί συνασπισμοί ατόμων που εργαζόταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον 

και είχαν έντονα ανεπτυγμένη την αίσθηση ότι έπρεπε να βοηθήσουν τους 

άλλους όποτε τους ζητηθεί.  

 

 Η Manufacturing Co. ήταν μία πολύ επιτυχημένη εταιρεία που ανέπτυξε 

μία ισχυρή οργανωσιακή κουλτούρα με υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και 

δέσμευσης. Η εταιρεία αντανακλούσε το προσωπικό στυλ και τις προτιμήσεις 

υ ιδιοκτήτη/διευθυντή. Με ήθος και προσανατολισμένη στην οικογένεια 

 επιχειρήσεις. Σε κάθε 

πιχ ίρηση φαίνεται καθαρά η ικανή ηγεσία και διοίκηση. Οι τύποι των 

ικοί, διαμορφωμένοι από την κουλτούρα και 

μένων με την ομάδα τους ήταν μεγάλη στις τρεις από τις τέσσερεις 

το

παρείχε στους εργαζόμενους μακροχρόνια απασχόληση και ζητούσε σε 

αντάλλαγμα την προσαρμογή στους κανόνες. Δεν εφαρμοζόταν η ομαδική 

εργασία αλλά πάντα γινόταν αναφορά στους ανθρώπους σαν να εργαζόταν 

μαζί σε ομάδες. Οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο περιβάλλον αυτό. 

Ένιωθαν ότι αναγνωρίζονται και ότι τους εμπιστεύονται και συνεπώς 

συνέβαλαν θετικά στην επιτυχία της εταιρείας.           

  

 Γενικό συμπέρασμα 

 Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν είναι εμφανής η ποικιλία της 

ομαδικής εργασίας που χρησιμοποιείται από τις

ε ε

ομάδων ήταν πολύ διαφορετ

εμπνευσμένοι από την ηγεσία κάθε οργανισμού. Η έρευνα έδειξε ότι οι ομάδες 

αποτελούν μέρος της κουλτούρας των μικρών επιχειρήσεων στη δυτική 

περιοχή της Μελβούρνης, αν και αυτές που περιγράφηκαν είναι πολύ 

διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Σε καμία από 

τις περιπτώσεις δεν έγινε προσπάθεια για την επίτευξη εντελώς αυτόνομων 

ομάδων.  

 Στους οργανισμούς αυτούς οι ομάδες χρησιμοποιούνταν επειδή οι 

managers πίστευαν ότι συντελούν σε βελτιωμένη απόδοση, διοίκηση 

ποιότητας, εργασιακό ηθικό και αυξημένη αίσθηση δέσμευσης. Η ικανοποίηση 

των εργαζο
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περιπτώσεις. Η ομαδική ροσέγγιση βοήθησε να δοθεί στους εργαζόμενους 

το δικαίωμα της γνώμης στις διαδικασίες, κάποια αυτονομία, μεγαλύτερη 

ευελιξία και η αίσθηση της ικανότητας για γρήγορη συνεργασία με 

συναδέλφους. Κάθε οργανισμός είχε δημιουργήσει μία μοναδική προσέγγιση 

όσον αφορά τις ομάδες, η οποία ταίριαζε στις ανάγκες, την τεχνολογία και την 

κουλτούρα του. Τα cases που παρουσιάστηκαν υποστηρίζουν ότι οι 

managers των μικρών επιχειρήσεων διαθέτουν αξιόλογες διαπροσωπικές αι 

ηγετικές δεξιότητες και είναι ικανοί να διαμορφώσουν ομάδες για την επίτευξη 

υψηλού επιπέδου απόδοσης. Υποστηρίζουν επίσης την άποψη ότι ένας 

επιτυχημένος οργανισμός χρειάζεται ισχυρά θεμέλια εμπιστοσύνης μεταξύ 

διοίκησης και εργαζομένων. 

 

 

6 

π  

κ

Αίγυπτος 

Το 2005 οι Ghada El-Kot και Mike Leat πραγματοποίησαν μία έρευνα 

 Αίγυπτο με σκοπό τη διερεύνηση των τύπων των ομάδων που 

νται από επιχειρήσεις της χώρας και τη συλλογή πληροφοριών 

χετικά με τους παράγοντες που θεωρούνται, από ερευνητές της Δύσης, ότι 

μ

α να είναι ανταγωνιστικοί διεθνώς και ικανοί να 

ριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ενός αυξανόμενα διεθνούς 

αι περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν 

ίνε

 

 

στην

χρησιμοποιού

σ

καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των ομάδων. Σύμφωνα με τους ίδιους 

τους ερευνητές αυτή αποτελεί την πρώτη ελέτη αναφορικά με τις ομάδες 

εργασίας στην Αίγυπτο. 

  

 Το αιγυπτιακό περιβάλλον.  
 Η αιγυπτιακή οικονομία έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και οι αιγυπτιακοί 

οργανισμοί πρέπει τώρ

ανταποκ

κ ταραχώδους επιχειρηματικού 

γ ι πολλές έρευνες για τις πρακτικές διοίκησης που χρησιμοποιούνται στις 

Αραβικές χώρες και στην Αίγυπτο ειδικότερα (Atiyyah, 1992, 1993; Parnell 

and Hatem, 1999), μία από τις τελευταίες, όμως, δείχνει ότι οι επιχειρηματικές 

και διοικητικές πρακτικές της Αιγύπτου υπολείπονται αυτών των δυτικών 
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χωρών. Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν δύο λόγοι που εξηγούν το ότι οι ομάδες 

εργασίας χρησιμοποιούνται στην Αίγυπτο, όπως και στο δυτικό κόσμο, 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ο πρώτος σχετίζεται με το γεγονός ότι όλο 

και περισσότεροι Άραβες managers βρέθηκαν στη Δύση για την εκπαίδευσή 

τους και την παρακολούθηση συνεδρίων σχετικά με θέματα διοίκησης και 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που τους διευκολύνουν να εφαρμόσουν στις 

επιχειρήσεις τους τις δυτικές μεθόδους και τεχνικές διοίκησης (Atiyyah, 1993). 

Ο δεύτερος σχετίζεται με την επίδραση της Ξένης Άμεσης Επένδυσης 

(Foreign Direct Investment – FDI). Ο Hatem υποστήριξε ότι η Ανοικτή 

Πολιτική (Open Door Policy) που ξεκίνησε στα μέσα του 1970 ενθάρρυνε 

ιδιωτικές και ξένες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Αίγυπτο. Οι ξένες 

επενδύσεις ενθαρρύνθηκαν επίσης από την εφαρμογή μίας οικονομικής 

μεταρρύθμισης. Οι Parnell and Hatem (1999) υποστηρίζουν ότι η Αίγυπτος 

έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με την αυξανόμενη έκθεση του αιγυπτιακού 

κόσμου στις αξίες και τα πιστεύω των εσωτερικών επενδυτών και στις 

πρακτικές διοίκησης των εσωτερικών επενδυτικών οργανισμών. Η βελτίωση 

και μέτρηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού αποτελεί βασικό 

μέλημα πολλών αιγυπτιακών επιχειρήσεων καθώς επιδιώκουν την αύξηση 

της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους και τον διεθνή ανταγωνισμό.  

 Παρά τις επιδράσεις της Ξένης Άμεσης Επένδυσης (FDI) αναφορικά με τις 

πρακτικές διοίκησης στην Αίγυπτο, δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι οι 

πρακτικές που αναπτύχθηκαν στη Δύση όσον αφορά τις συμπεριφορές των 

εργαζομένων και τις προσδοκίες σχετικά με την παρακίνηση, την ικανοποίηση 

πό

υ γ ί

α  την εργασία, τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη δέσμευσή τους, 

μπορούν ομοίως να εφαρμοστούν σε μη-δυτικές χώρες και κουλτούρες. Οι 

Parnell and Hatem (1999) επισημαίνουν ότι η αιγυπτιακή κουλτούρα είναι ένα 

μείγμα ισλαμικών, αραβικών και μεσοανατολικών επιδράσεων. Ο Yousef 

(2001) υποστήριξε ότι ο ηθικός κώδικας εργασίας του Ισλάμ δίνει έμφαση και 

ενθαρρύνει τη σκληρή εργασία και η δέσμευση με την οικονομική 

δραστηριότητα θεωρείται υποχρέωση. Ενθαρρύνονται επίσης οι κοινωνικές 

σχέσεις στην εργασία, είναι σημαντικό να υπάρχουν καλές σχέσεις και με τους 

συναδέλφους και με τους ανώτερους. Η έρευνα του Yousef δείχνει ότι εκείνοι 

που υποστηρίζο ν τον ηθικό κώδικα ερ ασ ας του Ισλάμ είναι περισσότερο 
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δεσμευμένοι με τους οργανισμούς τους και πιο ικανοποιημένοι με την εργασία 

τους.  

 Σύμφωνα με τον Hofstede (1980b), οι αραβικές χώρες παρουσιάζουν 

μεγάλη απόσταση εξουσίας και χαρακτηρίζονται από έντονη αποφυγή της 

αβεβαιότητας και χαμηλό ατομικισμό. Με βάση το προφίλ αυτής της αραβικής 

Θ

 ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο έχουν 

φ

α   

τ

 επιχειρήσεις και 

πιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που βρίσκονται στο Κάιρο και στην 

θη με προσωπικές 

μι-

χώρας, θα περίμενε κανείς οι άνθρωποι στην εργασία να αποδέχονται μία 

άνιση διανομή εξουσίας, να σέβονται τη δικαιοδοσία των ανωτέρων και να 

φοβούνται να διαφωνήσουν μαζί τους. Είναι απίθανο να προσδοκούν ατομική 

αυτονομία, η λήψη αποφάσεων θα είναι μάλλον συγκεντρωτική και το στυλ 

διοίκησης μάλλον απολυταρχικό. Είναι επίσης πιθανό να δέχονται με 

ευχαρίστηση την ασφάλεια που τους παρέχεται όταν εργάζονται για τον ίδιο 

οργανισμό για μεγάλο διάστημα και να υιοθετούν την αποφυγή του κινδύνου 

στην εργασία τους. α περιμένουν ότι η προαγωγή βασίζεται στην αρχαιότητα 

παρά στην ατομική απόδοση.  

 Εκ πρώτης όψεως, αν η ενθάρρυνση της Ξένης Άμεσης Επένδυσης, η 

αυξανόμενη έκθεση των Αιγύπτιων managers στις δυτικές ιδέες, θεωρίες και 

πρακτικές και η ανάγκη για

ενθαρρύνει την εισαγωγή της ομαδικής εργασίας στους αιγυπτιακούς 

οργανισμούς, φαίνεται ότι το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον της Αιγύπτου 

είναι σύμ ωνο. Στα πλαίσια του κοινωνικοπολιτιστικού αιγυπτιακού 

περιβάλλοντος δεν έχουμε κανέν  λόγο να προσδοκούμε ότι οι άνθρωποι 

αναζητούν τον έλεγχο πάνω στα καθήκοντα που εκτελούν στην εργασία τους 

ή ότι παρακινούν αι από την προοπτική μίας τέτοιας αυτονομίας. Για την 

ακρίβεια ίσως υπάρχει μία υποψία ότι η αυτονομία τέτοιου είδους θα είχε 

αρνητικό αντίκτυπο στην ατομική ευτυχία και ικανοποίηση.  

 

 Οι ομάδες εργασίας στις αιγυπτιακές επιχειρήσεις. 
 Οι ερευνητές απευθύνθηκαν σε είκοσι βιομηχανικές

ε

Αλεξάνδρεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πίνακας VIII). Η έρευνα διεξήχ

η δομημένες συνεντεύξεις με τρεις έως πέντε managers σε κάθε οργανισμό. 

Επτά από τις είκοσι επιχειρήσεις δεν τελούσαν υπό αιγυπτιακή ιδιοκτησία. Οι 

συνεντεύξεις επιβεβαίωσαν ότι σε μερικούς από τους οργανισμούς η ομάδες 

 83



εργασίας είχαν εφαρμοστεί από τη δεκαετία του 1970, παρόλο που η βασική 

εφαρμογή έλαβε χώρα κάπως αργότερα.    

 Οι ομάδες χρησιμοποιούνται σε πολλά τμήματα και πολλοί από τους 

οργανισμούς χρησιμοποιούν τις ομάδες σε λειτουργίες υπηρεσιών όπως 

ι

 

ς χ  

 

 μορφής ομαδικές αμοιβές, παρόλο που υπάρχουν 

τ α

πωλήσεις, μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικά καθώς επίσης και στις πιο 

παραδοσιακές παραγωγικές λειτουργίες. Στους περισσότερους οργανισμούς 

οι ομάδες αποτελούνται από δύο έως δέκα άτομα, αν και υπήρχαν 

παραδείγματα ομάδων που περιλαμβάνουν είκοσι ή και παραπάνω άτομα. 

Σύμφωνα με τους managers που πήραν μέρος στη συνέντευξη, οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορους τύπους ομάδων όπως κύκλους 

ποιότητας, αυτοδιοικούμενες ομάδες κα  διατμηματικές ομάδες. Σε ορισμένους 

μάλιστα οργανισμούς χρησιμοποιούνται πολλοί διαφορετικοί τύποι ομάδων.  

  Εκτός από τη χρήση των αυτοδιοικούμενων ομάδων, αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι οι managers διέκριναν γενικά αρκετά υψηλά επίπεδα

αυτονομίας των ομάδων, ακόμα και εκεί όπου οι ομάδες που 

χρησιμοποιούνται δεν είναι αυτοδιοικούμενες. Αυτό είναι ενδεικτικό της 

αποκέντρωσης τη  λήψης αποφάσεων, σ ετικά με τα καθήκοντα, στους 

οργανισμούς που μελετήθηκαν. Βέβαια αν και κατά πόσο η αποκέντρωση της 

λήψης αποφάσεων είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες των εργαζομένων, όπως 

εκφράζονται από τον ηθικό κώδικα εργασίας του Ισλάμ και από τις αξίες που 

κυριαρχούν στην Αίγυπτο (Hofstede), αυτό είναι συζητήσιμο. Ο Nydell (1996) 

έχει υποστηρίξει ότι η επίδραση των δυτικών τεχνολογιών και προσεγγίσεων 

στην εργασία κατέστησε αναγκαία την υιοθέτηση δυτικών αξιών και 

κοινωνικών πρακτικών. 

 Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι πολλοί από τους οργανισμούς 

χρησιμοποιούν κάποιας

παραλλαγές όσον αφορά τη βάση και η φύση των μοιβών που παρέχονται. 

Σε έναν ή δύο οργανισμούς, υπάρχουν αμοιβές για την καλύτερη ομαδική 

απόδοση, γεγονός που ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την 

ομαδική απόδοση υπάρχουν επίσης πιθανές αρνητικές συνέπειες για τις 

ομάδες που δεν είναι νικητές. Τα πιο συνηθισμένα συστήματα αμοιβών είναι 

τα ομαδικά που όμως συνδέουν την αμοιβή με το αποτέλεσμα και άλλες 

μετρήσεις της απόδοσης. Πολλοί από τους οργανισμούς χρησιμοποιούν ένα 

συνδυασμό χρηματικών και άλλων αμοιβών καθώς και ατομικών και 
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ομαδικών αμοιβών, ενώ κάποιοι σε κάποιους άλλους οι αμοιβές έχουν 

παραμείνει ατομικές παρόλο που χρησιμοποιούν τις ομάδες. Στις περιπτώσεις 

αυτές υπάρχει η πιθανότητα να χαθούν ευκαιρίες για το σχεδιασμό ενός 

συστήματος αμοιβών που αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ομάδων.  

 Οι Αιγύπτιοι managers παρατήρησαν ότι η ανώτερη διοίκηση συνήθως 

υποστηρίζει την ιδέα των ομάδων στους οργανισμούς, γεγονός που επηρεάζει 

ν 

agers είναι οι 

τη αποτελεσματικότητα αυτών, επειδή πιστεύουν στα οφέλη των ομάδων 

στην απόδοση του οργανισμού. Υποστήριξαν επίσης ότι κάθε καθήκον 

απαιτεί ορισμένες δεξιότητες η συμπληρωματικότητα των οποίων μέσα στην 

ομάδα είναι σημαντική για την ολοκλήρωση του καθήκοντος. Επιπλέον, 

σχολιάστηκε το ότι η ομάδα χρειάζεται αρμονία μεταξύ όλων των μελών της 

για τη μείωση και την αποφυγή προβλημάτων. Αυτό επιτεύχθηκε σε ορισμένες 

περιπτώσεις όταν τα μέλη εργάστηκαν με τους φίλους ή συγγενείς τους όσο 

περισσότερο γινόταν. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

απεικόνιση των κυρίαρχων αξιών του ηθικού κώδικα εργασίας του Ισλάμ και 

του σχετικά χαμηλού ατομικισμού που παρατήρησε ο Hofstede. 

 Οι παράγοντες που φαίνεται να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των 

ομάδων στους οργανισμούς σύμφωνα με τους Αιγύπτιους man

ακόλουθοι: 

 

 μία κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα η οποία δημιουργεί το 

κατάλληλο περιβάλλον για την ενθάρρυνση της εργασίας σε 

ομάδες 

 

βή 

η ικανοποίηση των μελών των ομάδων, η οποία σχετίζεται με 

την αμοι

 

ν τα μέλη της να εργαστούν προς συγκεκριμένες 

οι ξεκάθαροι στόχοι και το ξεκάθαρο όραμα για την ομάδα, που 

διευκολύνου

κατευθύνσεις 

 

αρτάται από τις δεξιότητες και τα προσόντα των 

Ενδιαφέρον π

αναφέρθηκε σ

περισσότερη ευθύνη των ομάδων για τη λήψη αποφάσεων, η 

οποία όμως εξ

μελών και από την ικανότητά τους να παίρνουν αποφάσεις.  

ροκαλεί το γεγονός ότι κανένας από τους managers δεν 

τη συμπεριφορά των leaders των ομάδων. 
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 Η συγκεκριμένη έρευνα έδωσε στοιχεία για τη χρήση των ομάδων 

εργασίας σε ορισμένους οργανισμούς στην Αίγυπτο, που σε γενικές γραμμές 

 

δείχνει να αντανακλά τις τάσεις και τις εξελίξεις των πιο ανεπτυγμένων 

οικονομιών της Δύσης. Γενικά η ομαδική εργασία είναι σύμφωνη με τις 

κυρίαρχες θρησκευτικές και πολιτιστικές αξίες και προσδοκίες στην Αίγυπτο, 

αν και υπάρχουν αμφιβολίες για την κοινωνικοπολιτιστική καταλληλότητα της 

αυξημένης αυτονομίας των ομάδων.    
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Τις τελευταίες δεκαετίες απασχολεί τις επιχειρήσεις 

 θέμα της ποιότητας, η  αποτελεί καθοριστικό 

ριβάλλον διοίκησης ολικής ποιότητας, κερδίζουν 

 κ

ν  κα

ατα εργασίας που ουσιαστικά προσομοιάζουν τις ομάδες 

 μεγάλο βαθμό την πρωτοβουλία για 

 

 όλο και περισσότερο 

 βελτίωση της οποίαςτο

παράγοντα, όπως έχει αποδειχθεί, για την απόδοσή τους. Προς την 

κατεύθυνση αυτή στρέφονται πολλοί οργανισμοί υιοθετώντας πρακτικές και 

μεθόδους και εφαρμόζοντας προγράμματα που σαν κύριο στόχο έχουν τη 

βελτίωση της ποιότητας.  

 Οι ομάδες ποιότητας, μία από τις κύριες πρακτικές συμμετοχής 

εργαζομένων σε ένα πε

συνεχώς έδαφος καθώς όλο αι περισσότερες επιχειρήσεις διαπιστώνουν και 

αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά τους και τα ουσιώδη οφέλη από τη χρήση τους. 

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των οργανισμών αρχίζουν να αντιλαμβάνονται 

πόσο επιτακτική είναι η χρήση των ομάδων για τη βελτίωση των διαδικασιών 

και της ποιότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας και εν τέλει τη διατήρηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

 Σε πολλές επιχειρήσεις ανά το  κόσμο έχουν υιοθετηθεί ι συνεχίζουν να 

υιοθετούνται σχήμ

ποιότητας, ανεξάρτητα από την ονομασία που τους δίνει η κάθε επιχείρηση. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε για την εξέταση εφαρμογής των ομάδων 

σε διάφορες χώρες, γίνεται ξεκάθαρη η τάση για υιοθέτηση της συγκεκριμένης 

πρακτικής από πολλούς οργανισμούς.  

 Το κοινωνικό περιβάλλον κάθε χώρας, οι πολιτιστικές της αξίες και η 

κουλτούρα αυτής επηρεάζουν σε πολύ

εισαγωγή των ομάδων, την εφαρμογή και ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον 

σύστημα και την επιτυχή πορεία τους. Ο ηθικός κώδικας εργασίας σε 

ορισμένες χώρες, κυρίως στις Ισλαμικές και σε ορισμένες ασιατικές, έρχεται 

ίσως σε αντίθεση με τα όσα συνεπάγεται η αποκέντρωση εξουσίας για τη 

λήψη αποφάσεων, η συμμετοχική διοίκηση γενικότερα και η πλήρης 

αυτονομία, τα οποία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή 

των ομάδων στους οργανισμούς. Σε ορισμένες χώρες, λοιπόν, υπάρχουν 

αρκετές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν, προκειμένου να μπορέσει να 
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λειτουργήσει το ομαδικό μοντέλο, αλλά απαιτούνται και διαφορετικές 

πρακτικές, από εκείνες που εφαρμόζονται στη Δύση, σχετικά με την 

παρακίνηση, τη συμμετοχή και τη δέσμ υση των εργαζομένων.  

 Παρά την αυξανόμενη τάση για την εφαρμογή των ομάδων και την 

παγκόσμια υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρακτικής, πολ

ε

λές είναι οι 

ή ν

 εφαρμογή της συμμετοχικής διοίκησης και 

ατ’

χ  σ

η ανθρώπινων πόρων, θα έπρεπε να 

περιπτώσεις αποτυχίας. Για τη αποτυχία, βέβαια, δεν πρέπει να βιαστούμε νε 

κατηγορήσουμε την ομαδική προσέγγιση αυτ  καθαυτή αλλά θα πρέπει α 

αναζητήσουμε τα αίτια σε άλλους παράγοντες. Σε πολλούς οργανισμούς το 

πρόβλημα πηγάζει από την όχι καλή οργάνωση σε διάφορα στάδια, από τη 

σύλληψη της ιδέας για τη χρήση των ομάδων έως και τη χρονική στιγμή της 

αξιολόγησης του έργου τους. 

 Όπως είδαμε στην ανάλυση που προηγήθηκε, ορισμένοι διευθυντές είχαν 

λανθασμένα κίνητρα για την

κ επέκταση των ομάδων. Η μίμηση των ανταγωνιστών και η επιθυμία 

αύξησης του προσωπικού κύρους αποτελούν λανθασμένους λόγους για την 

υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τις 

υποστηρίξουν σωστά και να τις προάγουν. Είναι ανάγκη να 

συνειδητοποιήσουν τα στελέχη τα οφέλη από τη συμμετοχή των εργαζομένων 

και να έχουν συγκεκριμένο στό ο που θα υμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή 

των προγραμμάτων. Η εκπαίδευση της ανώτερης διοίκησης πρέπει να 

προηγείται αυτής των εργαζομένων. 

 Παρόλο που η συμμετοχή των εργαζομένων έχει θεωρηθεί μία από τις 

καλύτερες προσεγγίσεις στη διοίκησ

αναγνωριστούν οι περιορισμοί της. Η συμμετοχή των εργαζομένων από μόνη 

της δε θα βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Η 

στρατηγική, η δομή και τα συστήματα είναι εξίσου σημαντικά για τη βελτίωση 

της συνολικής παραγωγικότητας του οργανισμού. Οι ομάδες δεν μπορούν να 

ενσωματωθούν στον οργανισμό χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες 

αλλαγές, αρχικά στη δομή του οργανισμού. Σε ορισμένες από τις επιχειρήσεις 

που μελετήθηκαν, η αποκέντρωση και η αυτονομία δεν συνδυάστηκαν με πιο 

απλές δομές, δηλαδή μείωση των στρωμάτων διοίκησης. Ως αποτέλεσμα, η 

γραφειοκρατία και οι πολύπλοκες διαδικασίες δεν επέτρεψαν στις ομάδες να 

αποδόσουν. 
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 Αλλαγή χρειάζεται και στην κουλτούρα του οργανισμού, προκειμένου για 

σωστή και αποτελεσματική ενσωμάτωση των ομάδων. Η κουλτούρα πρέπει 

α ε

κών και 

ίας

ραμμάτων εργασιακής συμμετοχής παίζει η διοίκηση του 

ται την 

πο

 καλό

  

κά αποτελέσματα 

από τη συμμετοχή σε ομάδες, απ’ότι σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν 

ν υνοεί και να προάγει την εργασιακή συμμετοχή και την ομαδική εργασία. 

Τα επιθυμητά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα σε ένα 

περιβάλλον που υποστηρίζει τις αλλαγές που θέτονται σε εφαρμογή. 

 Προκειμένου να επιτευχθεί αυθεντική συμμετοχή εργαζομένων, πρέπει να 

καθοριστεί η κατάλληλη σύνδεση μεταξύ των οργανωσιακών αναγ

μ  προσέγγισης προς την εργασιακή συμμετοχή που ανταποκρίνεται στις 

συγκεκριμένες ανάγκες. Η επιλογή της προσέγγισης εξουσιοδότησης που θα 

χρησιμοποιηθεί αποτελεί λειτουργία του βαθμού στον οποίο οι ανώτεροι 

διευθυντές παρέχουν στους εργαζόμενους: πρόσβαση σε πληροφορίες για 

την επιχείρηση, εκπαίδευση για τη χρήση των πληροφοριών, δικαιοδοσία για 

την εκτέλεση των κατάλληλων ενεργειών, ευκαιρίες για αξιόλογες συνεισφορές 

και αναγνώριση και ανταμοιβές για την αποδοχή και εξάσκηση της ευθύνης με 

επιθυμητό τρόπο.  

 Το σημαντικότερο ίσως ρόλο στην εισαγωγή, εφαρμογή και αξιολόγηση 

των εκάστοτε προγ

οργανισμού. Χωρίς τη δέσμευση, τη συνεργασία και την υποστήριξη αυτής, οι 

προσπάθειες είναι μάλλον καταδικασμένες σε αποτυχία. Στην ανάλυση που 

προηγήθηκε, σε γενικές γραμμές, στις περισσότερες επιχειρήσεις οι ομάδες 

είχαν την υποστήριξη της διοίκησης για την εκτέλεση του έργου τους. 

 Όπως υποστηρίζουν οι Acampora και Boissoneau (1994), για να 

ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά οι οργανισμοί χρειάζον

υ στήριξη ενός πληροφορημένου, παρακινημένου και προσανατολισμένου 

στις ομάδες εργατικού δυναμικού και ένα  σύστημα ανταμοιβών παίζει 

σημαντικό ρόλο στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος με κίνητρα που συμβάλλει 

ώστε οι ενδιαφερόμενοι να παραμείνουν δεσμευμένοι και παραγωγικοί. Οι 

οργανισμοί που αναπτύσσουν και υιοθετούν νέα, μη συμβατικά συστήματα 

ανταμοιβής, όπως διανομή κερδών, αμοιβή βασισμένη στην απόδοση και 

ευέλικτα οφέλη ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, την ποιότητα, την 

καινοτομία και τη δέσμευση από μέρους των εργαζομένων.  

 Σε ορισμένες επιχειρήσεις που μελετήθηκαν χρησιμοποιούνταν μόνο μη-

οικονομικές αμοιβές, γεγονός που οδηγούσε σε λιγότερα θετι
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έ  συνδυασμό οικονομικών και μη-οικονομικών αμοιβών. Η μη σωστή 

παρακίνηση των εργαζομένων σε συνδυασμό με την έλλειψη της 

απαιτούμενης εκπαίδευσης οδηγεί σε μία κατάσταση παθητικότητας από 

πλευράς εργατικού δυναμικού, η οποία με τη σειρά της αποτελεί σημαντικό 

εμπόδιο στην ανάπτυξη των ομάδων μέσα στην επιχείρησ . 

 

 

 

να

 η
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

  

 Είναι φανερό ότι οι συ  γρήγορο ρυθμό και οι 

 επιχειρήσεις ανά τον κόσμο σπεύδουν να υιοθετήσουν εκείνες 

 πρακτικές

 σε 

του

 

 

  

νθήκες αλλάζουν με

περισσότερες

τις  που θα τις βοηθήσουν να προσαρμοστούν με επιτυχία στα νέα 

δεδομένα αλλά και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η έννοια της ποιότητας 

είναι πλέον απόλυτα κατανοητή στον κόσμο των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια 

αυτά, οι ομάδες ποιότητας αποτελούν βασική πρακτική τόσο αντιμετώπισης 

προβλημάτων αλλά και αύξησης της απόδοσης μίας επιχείρησης. 

 Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μία προσπάθεια καταγραφής και 

ανάλυσης ορισμένων περιπτώσεων εφαρμογής ομάδων ποιότητας

διάφορες χώρες  κόσμου, με σκοπό τη σύγκρισή τους, τον εντοπισμό 

ομοιοτήτων, διαφορών και παραλείψεων και τέλος την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Είναι γεγονός ότι για την ύπαρξη αξιόλογων 

αποτελεσμάτων απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες και ο δρόμος για τις 

επιχειρήσεις είναι ακόμα μακρύς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ομάδες 

ποιότητας αποτελούν αδιαμφισβήτητα στρατηγικό παράγοντα για τη βελτίωση 

της ποιότητας σε μία επιχείρηση και αναμένεται να κυριαρχήσουν ακόμα 

περισσότερο στο μέλλον. 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
Πίνακας Ι : 
 
Πληροφορίες για τις κινέζικες επιχειρήσεις στο Χονγκ Κονγκ, που συμμετείχαν στη μελέτη 
 

Company A B C 
Industry Construction Manufacturing Service 
Capital base Hong Kong Hong Kong PRC 
Employee 
populations 

320 660 430 

TQM 
programme 
timeframe 

 
1994-1996 

 
1994-1996 

 
1995-1997 

TQM 
programme 
result 

 
Failure 

 
Failure 

 
Failure 

 
                                   Source: Managerial Auditing Journal, Volume 14, Number ½, 1999 
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Πίνακας ΙΙ : 
 
Λόγοι εφαρμογής ενός προγράμματος ΔΟΠ από τις κινέζικες επιχειρήσεις 
 

Company Reasons 
A Not to lose face 
B To win in a quality competition 
C To execute the boss’s order 

 
                                    Source: Managerial Auditing Journal, Volume 14, Number ½, 1999 
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Διάγραμμα Ι : 
 
Λόγος για τη μελέτη της συμμετοχής των εργαζομένων στο Χονγκ Κονγκ και τις ΗΠΑ 
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Διάγραμμα ΙΙ : 
 
Είδος πληροφοριών που οι εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ και στις ΗΠΑ μοιράζονται με τους εργαζομένους  
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Πίνακας ΙΙΙ : 
 
Προσεγγίσεις κατανομής εξουσίας σε επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ και των ΗΠΑ 
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Πίνακας IV : 
 
Επιτυχία των προσεγγίσεων κατανομής εξουσίας σε επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ και των ΗΠΑ 
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Πίνακας V : 
 
Τύποι ανταμοιβών σε επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ και των ΗΠΑ 
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Πίνακας VI : 
 
Επιτυχία των συστημάτων ανταμοιβής στην αύξηση της οργανωσιακής απόδοσης σε επιχειρήσεις του Χονγκ 
Κονγκ και των ΗΠΑ 
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Διάγραμμα ΙΙΙ : 
 
Παράγοντες που προάγουν την εφαρμογή προγραμμάτων εργασιακής συμμετοχής σε επιχειρήσεις του Χονγκ 
Κονγκ και των ΗΠΑ 
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Διάγραμμα IV : 
 
Εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων εργασιακής συμμετοχής σε επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ και των ΗΠΑ 
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Πίνακας VΙΙ : 
 
Κύρια χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Αυστραλία (cases) 
 

Organisation Industry Location Size: no. of 
employees 

Marketing Co. Marketing and 
business 

management 
services 

 
Kensington 

 
14 

Quarry Co. Construction 
material 
mining 

 
Melton 

 
49 

Care Co. Non-
residential 

care services

 
Werribee 

 
3 

Manufacturing 
Co. 

Machinery 
and 

equipment 
manufacturing

 
Braybrook 

 
27 

 
                                       Source: Journal of Management Development, Volume 22, Number 9, 2003 
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Πίνακας VΙΙΙ : 
Πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 
 
Organisation 

title 
Org. 
type 

Nationality Team types Departments Team 
size 

Team 
autonomy 

Reward Task inter- 
dependence 

Coca - Cola M American-
Egyptian 

Work teams Sales 8 Low Money, 
recognition 
for all 
employees 

High 

Nabil Ain 
Shams 

S Egyptian Work group, 
Production team 
and project teams 

Finance, 
technical and 
marketing 

4-8 Moderate to 
high 

Commission 
and fixed 
ratios 

- 

Colorox M American-
Egyptian 

Production teams Product and 
supply 

5-22 High To a best 
team 

Moderate to 
high 

Fine Foods M Egyptian Cross-functional 
teams, project 
teams and quality 
circles  

Marketing, 
finance, 
commercial, 
sales, 
manufacture, 
supply chain 

 
5-8 

High except 
work schedule 

is low 

Depends on 
each team’s 
objectives 

 

 

High 

Iron & Steel M Egyptian-
Japanese 

Work teams, quality 
circles, cross-
functional, self-
managed teams 

 
All 

 
2-30 

 
Moderate to 

high 

Based on 
each team’s 
work 

 
High 
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Organisation 
title 

Org. 
type 

Nationality Team types Departments Team 
size 

Team 
autonomy 

Reward Task inter- 
dependence 

Mobinil S Egyptian Service teams Marketing 
and R&D 

4-6 High to 
moderate 

Based on 
team efforts 
and 
outcomes 

Moderate to 
high 

Xerox M American 
in Egypt 

Work teams Service, 
sales and 
marketing 

 
6-8 

 
High 

Money and 
self-esteem 
rewards 

- 

Zahran M Egyptian Production teams Technical 
and 
packaging 

 
4-7 

 
High 

On individual 
bias 

- 

Heinz M American 
in Egypt 

Temporary teams, 
production teams and 
SMT 

R&D, sales, 
marketing, 
finance, HR 
and export 

 
4-6 

 
High  

Bonus for 
best 
performing 
teams 

- 

Sumed S Egyptian 
and Arabs 

Work groups All 
departments 

5-10 Moderate to 
high 

Individual 
bias 

High 
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Organisation 
title 

Org. 
type 

Nationality Team types Departments Team 
size 

Team 
autonomy 

Reward Task inter- 
dependence 

Niaza M Egyptian Work teams, quality 
circles, project teams

All 
departments 

4-12 High Team biased 
rewards 

Moderate 

General 
Motors 

M Egyptian 
branch 

SMT Supply and 
production 

6-10 High Teams and 
individuals 
rewards 

- 

USA for 
pharmaceutical 
industries 

M Egyptian Work group Production, 
marketing, 
finance, HRM 

 
5-7 

Moderate to 
high 

For excellent 
team 

- 

PC-link S Egyptian Work groups Sales, 
maintenance, 
finance, store 

 
2-10 

 
High  

Depends on 
the job 

High 

El-Shamadan M Egyptian Work teams, SMT Marketing, 
sales, export 
and import 

 
10-30 

 
High 

 
Bonus 

 
High 
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Organisation 
title 

Org. 
type 

Nationality Team types Departments Team 
size 

Team 
autonomy 

Reward Task inter- 
dependence 

Arab 
Contractors 

M Egyptian Work teams, SMT, 
quality circles, 
project teams 

 
All 

 
10-20 

 
High 

Depends on 
the work 

 
High 

JIL M Egyptian-
French 

Work teams Accounting, 
manufacturing, 
sales and 
development 

 
4-6 

 
Moderate 

Depends on 
performance 

- 

TEXALEX M Egyptian Functional teams Sales, 
purchase and 
all 
departments 

 
2-4 

 
High except 
work criteria 

 
Teams and 
individuals 

 
High 

Mantrac Co. M Egyptian Work teams, self-
managed teams, 
quality circles 

All 
departments 

4-7 Moderate-high - - 

Aluminium 
Alahram Co. 

M Egyptian Work groups and 
quality circles 

Sales, 
production and 
export 

 
3-6 

 
High 

Depends on 
team 
performance 

- 

Notes: M = manufacturing; S = service 
 
Source: Personnel Review, Volume 34, Number 2, 2005 
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