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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα, η επερχόμενη 
παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστούν την αποτελεσματική διοίκηση 
των επιχειρήσεων ως τον καθοριστικό παράγοντα επιβίωσής τους. Η προσέγγιση του 
management που παρουσιάζεται ως η πλέον κατάλληλη για το δημιουργούμενο περιβάλλον 
των επιχειρήσεων είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), με 
βασικά χαρακτηριστικά την έμφαση στη συνεχή ανάπτυξη, την ποιότητα υπηρεσιών και 
προϊόντων και τη θεώρηση ότι κεντρικός άξονας όλων των δραστηριοτήτων είναι ο πελάτης.

Ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται συχνά στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας είναι η λανθασμένη ή ανεπαρκής αντιμετώπιση της Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων. Επειδή όμως η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα τόσο για την εφαρμογή μεθόδων βελτίωσης της ποιότητας όσο και 
για την εύρυθμη λειτουργία και πρόοδο ολόκληρης της επιχείρησης, είναι πολύ πιθανόν η 
παραπάνω αντιμετώπιση να οδηγήσει σε αρνητικό αποτέλεσμα της όλης εφαρμογής.

Ένα σημαντικό κεφάλαιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που συγκεντρώνει τα 
τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον του χώρου αναφέρεται στον ρόλο του Τμήματος και την 
συμβολή των εφαρμοζόμενων πρακτικών του στην όποια προσπάθεια των επιχειρήσεων 
εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας. Με αυτό το θέμα ασχολείται η παρούσα διπλωματική 
εργασία, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της εξειδίκευσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 
Πόρων του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η παρούσα εργασία αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Στο 
πρώτο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της 
επίδρασης της φιλοσοφίας ποιότητας στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (στον ρόλο του 
Τμήματος και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές του). Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η 
προσπάθεια διερεύνησης του ρόλου του Τμήματος ΔΑΠ σε ελληνικές επιχειρήσεις με 
πιστοποίηση ποιότητας και σχολιάζονται τα αποτελέσματά της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στην κα. Ξηροτύρη-Κουφίδου, Καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τις συμβουλές της και τη γενική επίβλεψη της εργασίας.

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2004 Τσερκεζίδης Φρειδερίκος
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Κεφάλαιο 1___________________________
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1 Το δυναμικό περιβάλλον

Ραγδαίες αλλαγές προκύπτουν στην φύση της εργασίας. Ακόμη και δέκα χρόνια πριν 

οι συνθήκες ήταν πολύ πιο ήπιες από σήμερα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και τότε δεν 

επήλθαν αλλαγές. Το μόνο που παραμένει σταθερό ούτως ή άλλως στη ζωή του ανθρώπου 

είναι η συνεχής αλλαγή και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να πάντα να είναι προετοιμασμένος 

για τις επιδράσεις που θα έχουν οι διάφορες αλλαγές στη ζωή του. Ακόμη και για την 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων δεν ισχύει κάτι διαφορετικό.

Η θεωρία, έρευνα και πρακτική της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έχει εξελιχτεί 

σημαντικά κατά τον τελευταίο αιώνα και γνώρισε ιδιαίτερες μεταβολές στη μορφή και τη 

λειτουργία κυρίως κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Πολλά γεγονότα - κινήσεις 

διαμορφώνουν το πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ). Μερικά από τα πιο 

χαρακτηριστικά είναι η παγκοσμιοποίηση και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.). Η 

παγκοσμιοποίηση αντανακλά την δράση πάρα πολλών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο ιδιαίτερα σκληρός ανταγωνισμός επιβάλλει την συνεχή βελτίωση των επιχειρήσεων και 

την στροφή πολλών προς την Δ.Ο.Π.. Η συνεχή βελτίωση των εφαρμοζόμενων μεθόδων, 

τεχνικών και διεργασιών, οι οποίες και θα οδηγήσουν στην μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση 

του εκάστοτε εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη, αναθεωρεί τη δομή και τον ρόλο της ΔΑΠ.

Επηρεασμένη από διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, όπως οι 

προαναφερθείσες, η ΔΑΠ μεταλλάχτηκε από μια βασικά υποστηρικτική λειτουργία με 

ελάχιστη έως καθόλου επιρροή στην διαμόρφωση των επιπέδων απόδοσης του οργανισμού 

σε αυτό που οι ειδικοί σήμερα θεωρούν ως την πηγή του ακαταμάχητου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για επιχειρήσεις που λειτουργούν στην παγκόσμια οικονομία.

Κατά την τελευταία 15ετία πολλοί θεωρητικοί υποστήριξαν ότι οι ανθρώπινοι πόροι 

αποτελούν ενδεχομένως τη μόνη πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις 

επιχειρήσεις (π.χ. Dyer, 1993; Pfeffer, 1994; Snell et al., 1996), ενώ παράλληλα επισημαίνουν 

ότι ελάχιστοι από τους παραδοσιακούς πόρους (π.χ. τεχνολογία, πρόσβαση σε οικονομικές 

πηγές) δημιουργούν αξία με τρόπο σπάνιο, μη μιμήσιμο και μη αντικαταστάσιμο. Αντίθετα οι 

«αποχρώσεις» της διαδικασίας δημιουργίας αξίας από τους ανθρώπινους πόρους είναι
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ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι αδύνατο να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές, καθώς 

εξαρτώνται τις συγκεκριμένες συνθήκες της επιχείρησης.

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ, υπάρχουν οι εξής δύο πλευρές που 

απαιτούν θεωρητική και εμπειρική προσοχή: (1) η αποτελεσματικότητα με την οποία 

εφαρμόζονται οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ και (2) η αποτελεσματικότητα αυτών των 

πολιτικών και πρακτικών στην παραγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Στην σχετική 

ερώτηση για το τι σημαίνει αποτελεσματικότητα και ποιοι μπορεί να είναι οι δείκτες της, 

πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι μία ισορροπημένη προσέγγιση (balanced scorecard 

approach) προσφέρει τη δυνατότητα για πιο κατάλληλη μέτρηση της αποτελεσματικότητας1.

1.2 Ορισμός της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Μία από τις πιο αντιφατικές αρχές στην ιστορία της θεωρίας διοίκησης είναι η αρχή 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «κοινωνική τάση» (Hackman 

and Wageman, 1995), «ένας ευρύς και περιεκτικός τρόπος βελτίωσης της ολικής 

οργανωσιακής απόδοσης και ποιότητας» (Hunt, 1993) ή ακόμη και ένα «νέο μοντέλο 

διοίκησης» . Οι καταβολές της συναντιόνται στην εργασία των λεγάμενων γκουρού της 

ποιότητας (Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Crosby) και στην θεαματική εξέλιξη και 

ανάπτυξη της Ιαπωνικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με την συνεχώς επιδεινώμενη θέση των 

επιχειρήσεων του Δυτικού Κόσμου σε νευραλγικούς για την επιβίωση τους δείκτες, όπως 

παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Είναι εύκολα αντιληπτές οι επιδράσεις της 

φιλοσοφίας της ομαδικής εργασίας που σθεναρά υποστήριζε ο Deming και χρησιμοποιήθηκε 

κατά κόρον στην Ιαπωνία από την ανασυγκρότηση της μετά τον 2° Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι επιρροές στη διαμόρφωση της Δ.Ο.Π. από τις ιδέες του 

Feigenbaum, ο οποίος ήταν και ο πρωτοπόρος του Ολικού Ποιοτικού Ελέγχου (Total Quality 

Control).

Από τις βασικές αιτίες για την εμφάνιση των παραπάνω προβλημάτων και την 

συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας μιας νέας φιλοσοφίας οργάνωσης και διοίκησης των 

επιχειρήσεων ήταν το γεγονός ότι οι ριζοσπαστικές αλλαγές στο βιομηχανικό περιβάλλον 

προέκυπταν με τη μορφή τεχνολογικών καινοτομιών και την ταυτόχρονη εφαρμογή 

αυτοματοποιημένων συστημάτων και βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής. Όλα αυτά έφεραν 

την Ποιότητα στο επίκεντρο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 1

1 Ferris G. R., Hochwarter W. A., Buckley R., Harrell-Cook G. & Frink D. D., "Human Resources Management: 
Some New Directions”, Journal of Management, 1999.
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Κατά τον Porter η Διοίκηση Ποιότητας είναι απόρροια της συνεχούς αναζήτησης ενός 

σταθερού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα πλαίσια του εντεινόμενου ανταγωνισμού της 

αγοράς. Η συνεχώς αυξανόμενη ενημέρωση του καταναλωτή, η συνεχώς διευρυνόμενη 

ανάμειξη του πελάτη και η τεχνολογική καινοτομία αποτέλεσαν και το έναυσμα μιας τέτοιας 

προσπάθειας.

Πολλοί (Hyde, Chaudron, κ.α.) υποστήριξαν ότι η Δ.Ο.Π. επιφέρει ουσιαστικές 

αλλαγές στην κουλτούρα και τον τρόπο που ένας οργανισμός λειτουργεί. Με την πρώτη 

ματιά για πολλούς θεωρείται ένα κίνημα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του εκάστοτε 

οργανισμού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι επίσης μια αλλαγή στην οργανωσιακή 

κουλτούρα, δηλαδή στις νόρμες και αξίες σύμφωνα με τις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 

Τέλος, η Δ.Ο.Π. είναι ένα κύμα αλλαγής στο πολιτικό σύστημα του εκάστοτε οργανισμού (τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων). Για την επίτευξη της πραγματικής αλλαγής θα πρέπει να 

προκύψουν αλλαγές και στα τρία επίπεδα, δηλαδή τεχνολογικό, πολιτικό και οργανωσιακής 

κουλτούρας.

Ένας αξιόλογος ορισμός της Δ.Ο.Π. είναι αυτός που δόθηκε στο 4° Total Quality

Forum:

«... ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης το οποίο στοχεύει στη συνεχή αύξηση 

της ικανοποίησης του πελάτη με συνεχώς μειούμενο κόστος. Η Ολική Ποιότητα είναι 

ένα ολοκληρωτικό σύστημα προσέγγισης (όχι ένας μεμονωμένος τομέας ή 

πρόγραμμα). Λειτουργεί οριζοντίως δια μέσου διεργασιών και τμημάτων 

εμπλέκοντας όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχίας και προσπαθώντας να 

συμπεριλάβει στο σύνολο του και τους προμηθευτές και τους πελάτες.2 3»

Επίσης, ο Oakland είχε δηλώσει το εξής:

«Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πραγματεύεται την εστίαση του ελέγχου στο άτομο: ο 

στόχος είναι να νιώθει ο καθένας υπεύθυνος για την απόδοση του και να επιδιώκει την επίτευξη 

της ποιότητας λειτουργώντας σ ’ ένα σαφώς υποκινούμενο περιβάλλον.»

Όπως διαπιστώνεται και από τους προηγούμενους ορισμούς της, η Δ.Ο.Π. είναι μια 

καθαρά ανθρωποκεντρική θεωρία οργάνωσης και διοίκησης. Βασίζεται στην αποτελεσματική 

αξιοποίηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εργαζομένων και προσφέρει τις συνθήκες 

εκείνες μέσα στις οποίες το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Σύμφωνα

2 Rampey J. And Roberts Η. (1992), “Perspectives in Total Quality”. In Proceedings of Total Quality Forum IV, 
Cincinnati.
3 Oakland J., 1989, Total Quality Management, Heinemann, Oxford (p. 26).
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με τον Pfeffer 4 η σύγχρονη αυτή φιλοσοφία για την βελτίωση της ποιότητας αναγνωρίζει και 

ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό το θεμελιακό ρόλο και τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου 

παράγοντα, και προσφέρει τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να θεμελιωθεί μια νέα 

προοπτική και ιδεολογία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας χαρακτηρίζεται από τον αυτοέλεγχο, την αυτονομία 

και την δημιουργικότητα μεταξύ των εργαζομένων και απαιτεί δραστήρια συνεργασία αντί 

για απλή συμμόρφωση (Wilkinson et al., 1991). Για τον λόγο αυτό, μπορεί να υποστηριχτεί 

ότι έχει σημαντική επίδραση στην κουλτούρα ολόκληρης της επιχείρησης, που προωθεί την 

αλλαγή, καθώς είναι μια σφαιρική φιλοσοφία που περιλαμβάνει όλα τα μέλη της επιχείρησης 

(Pfeffer, 1994; Chaudron, 1993; Bowen and Lawler, 1992; van Donk and Sanders, 1993). Στο 

πλαίσιο αυτής της αλλαγής, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συστήματα διοίκησης ποιότητας 

και οι πρωτοβουλίες βελτίωσης ποιότητας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο αλλάζοντας 

το περιβάλλον και το περιεχόμενο της λειτουργίας των ανθρωπίνων πόρων και τον ρόλο των 

στελεχών της.

Η Δ.Ο.Π. είναι σαφώς διαφορετική σε σχέση με άλλες πρακτικές διοίκησης. 

Περιληπτικά αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να περιγραφούν ακολούθως.

Οι οργανωσιακές δομές: Οι παραδοσιακές πρακτικές διοίκησης θεωρούσαν τον κάθε 

οργανισμό ως ένα σύνολο εξειδικευμένων ατόμων και τμημάτων ενσωματωμένο σε μια 

λειτουργική ιεραρχία. Απεναντίας, η Δ.Ο.Π. θεωρεί τον όποιο οργανισμό ένα σύνολο 

αλληλοεξαρτώμενων διαδικασιών συνδεδεμένων με ένα πλέγμα συνεργασίας όλων των 

εμπλεκομένων (προμηθευτών, εργαζομένων, μετόχων, πελατών). Η κάθε διαδικασία 

διασπάται σε διάφορες υπο-διαδικασίες και δρα στα πλαίσια μιας άλλης ανώτερης 

διαδικασίας. Όλες αυτές οι διαδικασίες βέβαια είναι σύμφωνες με την γενικότερη αποστολή 

και τους στόχους της επιχείρησης.

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού: Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν ξεχώριζε σε 

τίποτα από τους υπόλοιπους πόρους της επιχείρησης (θεωρούνταν με μια ευρύτερη έννοια ως 

αγαθό). Οι εργαζόμενοι ήταν παθητικοί συνεργάτες, με ελάχιστη αυτονομία και με αποστολή 

την εκτέλεση αυτών και μόνο αυτών που τους διέταξαν. Από την άλλη πλευρά η Δ.Ο.Π. 

θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό την αιχμή του δόρατος προς την επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Η ηγεσία παρέχει στους εργαζομένους τις ευκαιρίες για προσωπική 

ανάπτυξη και εξέλιξη και συνάμα την χαρά της επιτυχίας, ενισχύοντας τις πιθανότητες για

4 Pfeffer J., 1994, Competitive advantage through people, Harvard Business School Press, Boston.
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την επιτυχία του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι θεωρούνται πλέον ενεργητικοί συνεργάτες, 

εκτιμώμενοι για την δημιουργικότητα και την νοημοσύνη τους.

Η έννοια της ποιότητας: Στα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης η ποιότητα 

μεταφράζονταν ως εναρμόνιση με τις εσωτερικές προδιαγραφές και επίπεδα ποιότητας. Η 

απουσία ελαττωματικών (μη συμμορφούμενων) προϊόντων-υπηρεσιών σήμαιναν ποιότητα. 

Στη Δ.Ο.Π. ποιότητα ορίζονται τα προϊόντα και υπηρεσίες που ξεπερνούν τις παρούσες 

ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Για αυτό και η καινοτομία είναι απαραίτητο συστατικό 

στην επιτυχία αυτής.

Στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί: Στα πλαίσια της Ολικής Ποιότητας το ανθρώπινο 

δυναμικό συνεργάζεται δυναμικά για την επίτευξη του κοινού σκοπού, δηλαδή την 

ικανοποίηση του πελάτη, θεωρώντας ότι είτε όλοι θα είναι νικητές είτε όλοι χαμένοι. Η 

συνεργασία είναι αυτή που εκδιώχνει τον ανταγωνισμό.

Ανταμοιβές: Στα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης τα συστήματα αξιολόγησης της 

απόδοσης, αναγνώρισης και ανταμοιβών έθεταν τους εργαζομένους σε ένα αυστηρά 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενισχύοντας την ατομικότητα και υποσκάπτοντας την ομαδική 

εργασία. Απεναντίας, στα πλαίσια της Ολικής Ποιότητας τα συστήματα ανταμοιβών 

αναγνωρίζουν την ατομικότητα ως μέλος της ομάδας και ενισχύουν ποικιλοτρόπως το 

ομαδικό πνεύμα.

Ο ρόλος των στελεχών: Ο ρόλος των στελεχών πλέον δεν είναι να διατηρήσουν το 

status quo της επιτυχίας, αλλά να παρέχουν την καθοδήγηση για τη συνεχή βελτίωση και 

καινοτομία σε διαδικασίες, συστήματα, αγαθά και υπηρεσίες. Τα στελέχη θα πρέπει να 

συμπεριφέρονται ως προπονητές - διευκολυντές παρά σαν διευθυντές.

Ομαδική εργασία: Σε περιβάλλον Ολικής Ποιότητας επίσημοι και ανεπίσημοι 

μηχανισμοί ενθαρρύνουν και εξυπηρετούν την ομαδική εργασία και την ανάπτυξη των 

ομάδων σε όλο το εύρος και πλάτος της επιχείρησης, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 

μοντέλα διοίκησης που ενίσχυαν τον εσωτερικό ανταγωνισμό και τις έριδες εντός του 

οργανισμού.

Έλεγχος: Στα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης ο έλεγχος βασίζονταν σε 

προκαθορισμένους (και ανελαστικούς συνάμα) κανόνες και διαδικασίες, οι οποίοι και 

καθόριζαν την συμπεριφορά και το έργο τους. Στη Δ.Ο.Π. ο έλεγχος στηρίζεται σε κοινές σε 

όλους αξίες και ιδεώδη, όπως γνώση της αποστολής, επιδιώξεις και απαιτήσεις των πελατών.

Υποκίνηση: Η υποκίνηση των εργαζομένων επιτυγχάνονταν διαμέσου του αυστηρού 

ελέγχου. Λειτουργούσαν με κίνητρο την αποφυγή της αποτυχίας και τιμωρίας, παρά το
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κέρδος για την επιχείρηση. Το σύστημα αυτό έκανε τους εργαζόμενους να αισθάνονται 

αποτυχημένοι. Σε περιβάλλον Ολικής Ποιότητας το ανθρώπινο δυναμικό ενθαρρύνεται στο 

να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό που θεωρεί σημαντικό και ουσιώδες για τον οργανισμό και 

το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Το σύστημα πλέον δημιουργεί νικητές.

Είναι σαφές ότι η Δ.Ο.Π. απαιτεί νέα μοντέλα διοίκησης και νέες επιδεξιότήτες - 

ικανότητες, οι οποίες παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• προσδιορισμός των απαιτήσεων των πελατών

• σχεδιασμός βελτίωσης ποιότητας με τον κάθε ένα πελάτη

• αντιμετώπιση της δυσαρέσκειας/μη ικανοποίησης των πελατών

• εξασφάλιση συνεχών προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας

• ισορροπημένη εστίαση στην ποσότητα αλλά και ποιότητα των αποτελεσμάτων

• ανάπτυξη ενός συστήματος διαρκούς εκπαίδευσης

• συγκρότηση ομάδων εργασίας

• ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και εξάλειψη του αισθήματος του φόβου

• αποδοχή και προώθηση της ανατροφοδότησης

• επίλυση προβλημάτων βασιζόμενοι σε στοιχεία

• πραγματοποίηση αλλαγών

• και υιοθέτηση της «συνεχής βελτίωσης» ως τρόπο ζωής

Για την καλύτερη κατανόηση της «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» απόλυτα χρήσιμη 

είναι μια συνοπτική ανάλυση των αμφισβητούμενων - σκοτεινών σημείων του κινήματος 

αυτού. Πολλές οι παγίδες στις οποίες μπορεί να επιπέσει κάποιος κατά την μελέτη ή 

εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας.5 Πρώτα πρώτα η Δ.Ο.Π. δεν είναι η πολιτική μηδενικών 

λαθών (zero defects), της Διοίκησης Στόχων (Management By Objectives, ΜΒΟ) και των 

ομάδων εργασίας. Δεν είναι κάτι το νέο που πρόκειται να προκόψει, είναι απλά μια 

αναπροσαρμογή - επανεξέταση του τρόπου διοίκησης που ήδη εφαρμόζεται. Είναι μια άλλη 

θεώρηση της διοίκησης με έμφαση στην ποιότητα και την εστίαση στον πελάτη.

Μια δεύτερη παγίδα, και η πλέον κλασσική, είναι ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας 

προσπάθειας δεν είναι εμφανή άμεσα, αλλά έπειτα από μακρά περίοδο δυνατής προσπάθειας. 

Για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές στην 

συμπεριφορά και τις στάσεις τόσο των στελεχών (managers) όσο και των λοιπών

5 Anschutz Ε. Ε., 1995, TQM America, Me Guinn & McGuire Publishing Inc..
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εργαζομένων. Θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους απέναντι σε έννοιες όπως 

ποιότητα, διεργασίες και προϊόντα. Επίσης, θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί η εταιρική 

συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες καθώς και τους προμηθευτές.

Μια άλλη κλασσική παγίδα είναι η αντίληψη ότι η Δ.Ο.Π. είναι ένα πρόγραμμα, το 

οποίο μάλιστα απαιτεί την ύπαρξη δικιάς της οργανωτικής δομής και αποκλειστικού 

προσωπικού. Μα η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν είναι ένα πρόγραμμα ούτε καν σύστημα 

είναι μια στρατηγική, ένας τρόπος διοίκησης, ίία state of mind, both collectively and 

individually”6. Για τον λόγο αυτό ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης επιτυχίας ενός τέτοιου 

προγράμματος είναι οι βελτιώσεις στη λειτουργία και δράση της επιχείρησης.

Σε αυτό το σημείο χρήσιμο ακόμη θα ήταν να παρατεθούν οι τρεις κυριότεροι λόγοι 

αποτυχίας των διαφόρων προσπαθειών Δ.Ο.Π.7, οι οποίοι και επισημαίνουν την σημασία του 

ανθρώπινου παράγοντα:

ϊ. Αντιδράσεις από τα στελέχη γραμμής 

ϋ. Καμία έμφαση στην συμμετοχή των εργαζομένων

iii. Μη κατάλληλος σχεδιασμός των εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών 

προγραμμάτων

1.3 Η ανθρώπινη διάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Η πλειονότητα των «γκουρού» της ποιότητας, όπως ο Crosby και ο Ishikawa, 

συμφωνούν ότι ο πλέον κρίσιμος παράγοντας της επιτυχημένης εφαρμογής της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (πλέον αναφερόμενη ως Δ.Ο.Π.) είναι ο άνθρωπος. Οι πιο συχνές 

αναφορές για τις αρχές κλειδιά της Δ.Ο.Π. είναι προσανατολισμένες στον άνθρωπο.

Μια από τις βασικές τομές της νέας αυτής φιλοσοφίας είναι η συνειδητοποίηση της 

αναγκαιότητας και σπουδαιότητας της αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Ο παράγοντας που θα οδηγήσει πλέον 

έναν οργανισμό στο να επιτύχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ο άνθρωπος. Οι 

ανθρώπινοι πόροι είναι οι μόνοι που δεν μπορούν να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. 

Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς της ποιότητας είναι επίσης οι μόνοι πόροι που έχουν 

συνέργια - μπορούν δηλαδή να παράγουν αποτέλεσμα που η αξία του είναι μεγαλύτερη από 

το άθροισμα των αξιών των μερών του. Όταν ένας manager του παραρτήματος της Toyota 

στο Kentucky, τρεις φορές νικητή του Power Gold Plant Quality Award, ρωτήθηκε ποιο

6 Ronald P. Anjard, Total quality management: key concepts. Work Study, Volume 47 Number 7 1998
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είναν το μυστικό πίσω από τα εξαιρετικά προϊόντα, απάντησε: «δεν διαθέτουμε τίποτα 

τεχνολογικής φύσης που οι άλλοι δεν μπορούν να έχουν. Δεν υπάρχει μυστική μηχανή 

ποιότητας στην Toyota. Η μηχανή ποιότητας είναι το εργατικό δυναμικό..» (Bergstorm, 

1995). Συνάμα όμως υπάρχουν αναρίθμητα εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν την προσπάθεια 

του κάθε οργανισμού να γίνει πιο αποτελεσματικός στην διοίκηση του απασχολούμενου 

προσωπικού του. Βέβαια, το σύνολο της βιβλιογραφίας στην πλειοψηφία της θεωρεί ότι τα 

βασικότερα προβλήματα στην επίτευξη της υπεροχής (ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) 

μέσω του ανθρώπινου παράγοντα είναι κοινωνικά και πολιτικά παρά τεχνικά. Πολλές φορές 

ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά για διάφορους λόγους δυσκολευόμαστε να τα 

εκτελέσουμε. Το κίνημα της ποιότητας από την πλευρά της παρουσιάζεται βασικά ως ένα 

σύνολο ιδεών το οποίο κινητοποιεί δράσεις που πολύ συχνά συζητιούνται αλλά σπάνια 

εφαρμόζονται. Είναι δηλαδή ένας τρόπος, όχι ο μοναδικός, για την εφαρμογή μιας πιο 

αποτελεσματικής Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων.

Παρόλη την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη συνεχώς διευρυνόμενη 

αξιοποίηση της, τα τελευταία χρόνια η πλειοψηφία των ερευνητών και θεωρητικών της 

ποιότητας συμφωνούν ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το βασικό και αναντικατάστατο 

στοιχείο μιας φιλοσοφίας ποιότητας. Η «επανάσταση» της ποιότητας προσφέρει πλέον μια 

νέα διάσταση, μια νέα φιλοσοφία και προσέγγιση στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Σε ένα περιβάλλον ποιότητας όλοι οι εργαζόμενοι (χωρίς καμία διάκριση) αποτελούν το 

κλειδί για την αποτελεσματική εισαγωγή, ανάπτυξη και βελτίωση των προγραμμάτων 

ποιότητας. Ο Pfeffer (1994) υποστήριξε δυναμικά ότι «το κίνημα για την ποιότητα 

αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του εργατικού δυναμικού, διακηρύσσει μια πιο θεμελιακή και 

εμπεριστατωμένη εικόνα γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά & υποκίνηση και κριτικάρει 

με σαφήνεια τον χρηματοοικονομικό προσανατολισμό, ο οποίος και εμποδίζει την επίτευξη 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό, εξαιτίας των 

θεωρητικών υποθέσεων και πρακτικών του».

Συμπερασματικά, η βελτίωση της ποιότητας είναι το τελευταίο κομμάτι μιας 

εξελικτικής διαδικασίας στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ένα κομμάτι το οποίο 

και διαφοροποιείται και αυτοπροσδιορίζεται μέσα από μια φιλοσοφία που αναδεικνύει και 

προωθεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το πλέον βασικό στοιχείο στη νέα αυτή θεωρία 

οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο επίτευγμα της ολικής ποιότητας το 

ανθρώπινο δυναμικό είναι η mo σημαντική διάσταση. Η επίτευξη της συνεχής βελτίωσης της

7 Edwards R. & Sohal A. S., “The human side of introducing total quality management”. International Journal of 
Manpower, 2003.
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ποιότητας εξαρτάται από την αξιοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι 

επιτακτική ανάγκη να ενδυναμωθούν (empower) οι εργαζόμενοι. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

αναπτύξουν το σύνολο των δυνατοτήτων του απασχολούμενου προσωπικού τους και να 

διατηρήσουν ένα περιβάλλον που θα προωθεί την συμμετοχή όλων, την προσωπική ανάπτυξη 

των εργαζομένων αλλά και την οργανωσιακή ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

ανάπτυξης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού διαμέσου κατάρτισης, συμμετοχής των 

υπαλλήλων και εδραιώνοντας συνείδηση ποιότητας στους εργαζομένους και παρακινώντας 

τους. Η ενθάρρυνση και εξασφάλιση της συμμετοχής των εργαζομένων στα δρώμενα της 

επιχείρησης, η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και τέλος η αναβάθμιση του 

ρόλου του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν πλέον επιτακτικές 

δράσεις της κάθε επιχείρησης.

Υποστηρίζεται με έμφαση ότι η προσήλωση στην ποιότητα απαιτεί και οδηγεί 

αναπόφευκτα σε ένα στρατηγικό χαρακτήρα της ΔΑΠ (Fowler et al., 1992 - Marchington et 

al., 1993). Πολλοί συγγραφείς συμφωνούν ότι η Δ.Ο.Π. συνδέεται στενά με τη ΔΑΠ στην 

προσέγγισή της για την πολιτική προσωπικού και ότι συμβαδίζει με μια κίνηση προς μία πιο 

στρατηγική προσέγγιση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Wilkinson et ah, 1994; Storey, 

1994; Hart and Schlesinger, 1991). Συχνά αναφέρεται ότι σε ένα περιβάλλον Ολικής 

Ποιότητας, τα στελέχη Ανθρωπίνων Πόρων θεωρούνται βασικά μέλη της ομάδας 

στρατηγικής διοίκησης, με ενεργητική συμβολή και επιρροή σε στρατηγικά και οργανωσιακά 

θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή της Δ.Ο.Π., γεγονός που τα προκαλεί να αποκτήσουν 

υψηλότερη επιχειρησιακή ισχύ και μεγαλύτερη εξουσία λήψης αποφάσεων, αφήνοντας τον 

παραδοσιακό τους ρόλο και εμπλεκόμενοι σε έναν πιο «στρατηγικό» προσανατολισμό.

1.4 Στρατηγική Διοίκηση Ανθρ. Πόρων και Ολική Ποιότητα

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει οριστεί ως ένα σύνολο διαδικασιών που 

υπογραμμίζει τη συνεχή βελτίωση στην ποιότητα των διεργασιών, αγαθών και υπηρεσιών. 

Αυτός ο καθορισμός συλλαμβάνει τη στρατηγική πρόθεση της Δ.Ο.Π. να εστιάσει εσωτερικά 

(διαδικασίες) και εξωτερικά (διάφορες ομάδες πελατών) (Saunders και Preston 1995).

Η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων έχει οριστεί και ως «τη σύνδεση του 

ανθρώπινου δυναμικού με τους στρατηγικούς σκοπούς και τους στόχους προκειμένου να 

βελτιωθεί η επιχειρησιακή απόδοση και να αναπτυχθεί η επιχειρησιακή φιλοσοφία που θα 

ενθαρρύνει την καινοτομία και η ευελιξία». Η στρατηγική προοπτική της ΔΑΠ απαιτεί την
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ταυτόχρονη εκτίμηση και της εξωτερικής (επιχειρησιακή στρατηγική) και εσωτερικής 

(συνέπειας) κατάσταση της επιχείρησης για να την οδηγήσει στην ανώτερη απόδοση.

Εντούτοις, ένας τέτοιος συσχετισμός είναι γενικός και καλύπτει μερικώς την πιο 

συγκεκριμένη σχέση που υπάρχει μεταξύ της Δ.Ο.Π. και της ΔΑΠ. Και οι δυο προσεγγίζουν 

τον οργανισμό στο σύνολο του. Όλοι οι υπερασπιστές της ΔΑΠ υποστηρίζουν ότι οι 

μεμονωμένες πολιτικές και πρακτικές της ΔΑΠ θα πρέπει να συνδεθούν με τη γενική 

οργανωσιακή στρατηγική. Το ίδιο πράγμα ισχύει για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Προς διευκόλυνση της συσχέτισης της στρατηγικής ΔΑΠ με τις αρχές της Δ.Ο.Π., η 

ΔΑΠ ομαδοποιείται σε τέσσερις λειτουργικές περιοχές: οργάνωση εργασίας,

προγραμματισμός και επάνδρωση, αξιολόγηση απόδοσης και ανταμοιβές, και κατάρτιση και 

ανάπτυξη εργαζομένων.

Οονάνωση eovaaiac

Η στρατηγική ΔΑΠ δίδει μια έμφαση στην οργάνωση εργασίας βασιζόμενη στις 

ομάδες και τις ευέλικτες πρακτικές εργασίας. Οι υπερασπιστές της ΔΑΠ εκτιμούν τις ομάδες 

και την ευελιξία αλλά εστιάζουν στην ανάλυση της εργασίας και στην ακριβή μέτρηση όλων 

των πτυχών της διαδικασίας εργασίας. Υπάρχουν στενές ομοιότητες μεταξύ της ΣΔΑΠ και 

Δ.Ο.Π. σχετικά με την οργάνωση εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου ανάλυσης 

της εργασίας, που απαιτείται για να επανασχεδιαστούν οι εργασίες. Η Δ.Ο.Π. απαιτεί εκείνο 

το σχέδιο εργασίας που θα εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα όλων των ομάδων πελατών. Ομοίως, η στρατηγική ΔΑΠ παρουσιάζει ένα 

προσανατολισμό στο μέλλον στην ανάλυση εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας τη συγκέντρωση 

των πληροφοριών έτσι ώστε αυτοί που θα λάβουν την τελική απόφαση να μπορούν να 

προσδιορίσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η εργασία θα εκτελείται στο μέλλον. Αυτό 

η διαδικασία είναι ουσιαστικά η ίδια με την ανάλυση διαδικασίας στα πλαίσια της Δ.Ο.Π., 

της οποίας ο στόχος είναι η διερεύνηση του περιεχομένου της εργασίας και του συστήματος 

εργασίας για να προσδιοριστούν οι βελτιώσεις που μπορούν να υλοποιηθούν.

ΠοοΎοαιηιατισαόζ και στελέγωση

Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού προς υποστήριξη του 

όποιου επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί την αναγνώριση του προγραμματισμού του 

ανθρώπινου δυναμικού ως ένα θεμελιώδες μέρος της διαδικασίας επιχειρησιακού 

προγραμματισμού.

13



Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε περιβάλλον Ποιότητας Μ.Β.Α.- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να αναπτυχθεί στα πλαίσια 

της συνολικής στρατηγικής του οργανισμού (Nankervis et Al, 1992). Ο στόχος είναι να 

ληφθεί μια στρατηγική άποψη των μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινους πόρους της 

επιχείρησης σε όλες τις δραστηριότητες της, από τη στρατολόγηση ως την κατάρτιση, την 

σταδιοδρομία, τη διαδοχή και την έξοδο των εργαζομένων από την επιχείρηση. Μόλις τα 

προγράμματα ΔΑΠ τεθούν σε εφαρμογή οι πολιτικές στελέχωσης σε σχέση με τη 

στρατολόγηση και την επιλογή μπορούν να αναπτυχθούν για να εξασφαλίσουν την 

προσαρμογή των εργαζομένων με την στρατηγική του οργανισμού. Ο προγραμματισμός του 

ανθρώπινου δυναμικού έχει έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην Δ.Ο.Π.. Η 

επιχείρηση θα πρέπει να συμπεριλάβει στους κόλπους της υπαλλήλους που καταλαβαίνουν 

τους στόχους και τις αξίες της Δ.Ο.Π. και θα μπορέσουν να εργαστούν αποτελεσματικά για 

αυτούς τους στόχους και αξίες.

Αζιολόνηση απόδοσης και αντααοιβές

Μερικοί υπερασπιστές της Δ.Ο.Π. μιλούν ρητά ενάντια στην υιοθέτηση συστημάτων 

αξιολόγησης της απόδοσης. Σύμφωνα με Deming (πρωτοπόρο στην Δ.Ο.Π.) υπάρχουν 

πολλές αρνητικές πτυχές της αξιολόγησης απόδοσης:

• Τρέφει τη βραχυπρόθεσμη απόδοση, εκμηδενίζει το μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό, εδραιώνει το φόβο, υποσκάπτει την ομαδική εργασία, τρέφει τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό.

• Αφήνει στους ανθρώπους πικρίες, τους συντρίβει, τους απομονώνει, τους 

αποθαρρύνει και τους αποκαρδιώνει μέσω διαφόρων (ανεπαρκών) εκτιμήσεων τις 

οποίες δεν είναι σε θέση να κατανοήσει.

Εντούτοις, η πλειοψηφία των προσανατολισμένων στην Δ.Ο.Π. οργανισμών 

εφαρμόζει κάποιας μορφής συστήματα αξιολόγησης απόδοσης και υπάρχουν ερευνητικά 

στοιχεία που υποστηρίζουν τα θετικά αποτελέσματα των συστημάτων αυτών στην 

παραγωγικότητα και την παρεχόμενη ποιότητα (Shadur et Al, 1994). Ένα καλά σχεδιασμένο 

σύστημα συμβατό με την Δ.Ο.Π. είναι αυτό που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

• προσδιορίζει και αναγνωρίζει την ποιότητα των εισερχόμενων στοιχείων και των 

διαδικασιών και όχι μόνο των αποτελεσμάτων

• εστιάζει στα επιτεύγματα του ατόμου, της ομάδας και της επιχείρησης

• βελτιώνει τη μελλοντική απόδοση μέσω του προγραμματισμού της απόδοσης και της 

παροχής συμβουλών
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• ανταμείβει την προσωπική απόδοση βελτίωσης και όχι μόνο σε σχέση με την απόδοση

των συναδέλφων του

• παρέχει ανατροφοδότηση στους εργαζομένους

Ομοίως, οι ανταμοιβές θα πρέπει να συνδεθούν με αυτές τις μεταβλητές του 

συστήματος αξιολόγησης με απώτερο σκοπό την παρακίνηση των εργαζομένων προς την 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος Δ.Ο.Π..

Εκπαίδευση και ανάτττυίη

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην 

παροχή ικανοποιητικών δεξιοτήτων στους εργαζομένους για την επιτυχή εφαρμογή του 

προγράμματος Ολικής Ποιότητας. Οι συνήγοροι της Δ.Ο.Π. υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή της 

Ολικής Ποιότητας θα αυξήσει το ρόλο και τις ευθύνες των χαμηλά στην ιεραρχία υπαλλήλων 

θέτοντας τους ως υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που τους αφορούν. Μια 

συγκεκριμένη ανάγκη εκπαίδευσης είναι η λήψη αποφάσεων βασιζόμενη σε στοιχεία. Η 

Δ.Ο.Π. απαιτεί αλλαγές στις απαιτούμενες δεξιότητες των εργατών και των στελεχών.

Στα πλαίσια της λειτουργίας των ομάδων και της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικής 

ολοκλήρωσης θα πρέπει να παρασχεθεί στους εργαζόμενους μια ευρεία βάση δεξιοτήτων που 

καλύπτουν ποικίλες εργασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα στελέχη γραμμής, τα οποία 

πλέον καλούνται να παίξουν και τον ρόλο του υποστηρικτή και του προπονητή. Η μετάβαση 

σε αυτόν τον ρόλο μπορεί να δημιουργήσει αυξανόμενη πίεση στα στελέχη αυτά. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την Ηγεσία και την Διοίκησης Επιχειρήσεων πρέπει 

να παρασχεθούν σε αυτά τα στελέχη για να διευκολύνουν την μετάβαση.

Με άλλα λόγια, ακόμη και ένα συνοπτικό πέρασμα πέρα από τη σχετική με την 

Δ.Ο.Π. και ΔΑΠ βιβλιογραφία παρουσιάζει ιδιαίτερες κοινές πτυχές μεταξύ αυτών.

1.5 Η νέα οργανωσιακή κουλτούρα

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελετητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών της 

ποιότητας τα τελευταία χρόνια συμφωνεί ότι τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού αποτελούν 

τον κορμό της φιλοσοφίας ποιότητας και ότι η συμμετοχή και η αφοσίωση του εργαζομένου 

είναι απαραίτητες για την επιτυχή εισαγωγή και εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, 

πρακτικών και τεχνικών ποιότητας (Redman et al., 1995; Chen, 1997; Monks et al., 1997; 

Blackburn and Rosen, 1993; IPM, 1993; Hart and Schlesinger, 1991; Ciampa, 1989; Tuttle, 

1991; Fowler, 1992; Wilkinson et al., 1991; Bowen and Lawler, 1992; Giles and Williams, 

1991).
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Τα στοιχεία που προκύπτουν από διάφορες έρευνες υποδηλώνουν ότι καθώς αυτές οι 

προσπάθειες εφαρμογής της Ολικής Ποιότητας προχωρούν, η οργανωσιακή κουλτούρα 

μεταλλάσσεται σε βαθμό που οδηγεί στην δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος που 

χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή, την εμπιστοσύνη και την ευθύνη απέναντι στην 

υλοποίηση στόχων (Lawler, 1994; Morhman et al., 1995). Σε αυτές τις συνθήκες η λειτουργία 

του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, 

δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο από φόβο και έλλειψη εμπιστοσύνης, 

παρέχοντας την απαραίτητη γνώση στους εργαζόμενους, ενδυναμώνοντας και υποκινώντας 

τους, εξαλείφοντας τους φραγμούς μεταξύ τμημάτων και δημιουργώντας ένα κλίμα στο οποίο 

ο νέος τρόπος σκέψης και οι νέοι ρόλοι των διαφόρων στελεχών θα μπορούν να αναπτυχθούν 

και να εξασφαλίσουν την δέσμευση απέναντι στη βελτίωση της ποιότητας (Kowalski and 

Walley, 1993; ΙΡΜ, 1993; Tuttle, 1992)8.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι μια επιτυχημένη επιχειρησιακή στρατηγική θα πρέπει να 

έχει την άμεση και ουσιαστική υποστήριξη μιας αντίστοιχης οργανωσιακής κουλτούρας, η 

οποία και θα έχει διαμορφωθεί και θα είναι σύμφωνη με ένα αξιόλογο μίγμα πολιτικών 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Ο Atkinson (1990) υποστηρίζει τα εξής σε σχέση με την ποιότητα και την 

οργανωσιακή κουλτούρα.

Η ποιότητα είναι θέμα νοοτροπίας. Η δαπάνη χρημάτων δεν προωθεί την ποιότητα, 

αν και μπορεί να προσφέρει τα εργαλεία. Η ποιότητα είναι κάτι που οικοδομείται 

μέσω των αποτελεσματικών ανθρώπινων σχέσεων.

Η έννοια βέβαια της οργανωσιακής κουλτούρας δεν είναι κάτι το νέο στο χώρο. Την 

δεκαετία του 1980 το αντικείμενο της οργανωσιακής κουλτούρας αποτέλεσε ένα από τα πιο 

καυτά ζητήματα στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Δυο ήταν οι κύριοι λόγοι για αυτό:

ΐ. η επιτυχία των Ιαπωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι πολιτικές ΔΑΠ, και 

συγκεκριμένα η ικανότητα τους να διαμορφώνουν και να διατηρούν μια 

οργανωσιακή κουλτούρα βασιζόμενη στην συνεργασία και την ομαδική 

εργασία, έπαιζαν καθοριστικό ρόλο

8 Vouzas F.,2004, “HR utilization and quality improvement: the reality and the rhetoric - the case of Greek 
industry”, The TQM Magazine.
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ϋ. και τα παραδείγματα των επιτυχημένων επιχειρήσεων (companies of 

excellence) στην τότε βιβλιογραφία, που διακήρυσσαν μια ισχυρή θετική 

σχέση μεταξύ οργανωσιακής κουλτούρας και οργανωσιακής απόδοσης9.

Πολλά έχουν γραφεί και ειπωθεί όσον αφορά την αλλαγή κουλτούρας στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων. Η Διοίκηση ιστορικά εστιάζονταν στον σχεδίασμά, οργάνωση και έλεγχο, 

αλλά από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα η οργανωσιακή κουλτούρα θεωρήθηκε ένα από τα 

κυριότερα όπλα για την κατάκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι Ouchi (1981), 

Pascale & Athos (1981), Deal & Kennedy (1982) και Peters & Waterman (1982)10 11 

υποστήριζαν ότι η ισχυρή κουλτούρα οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και ότι κύρια 

ευθύνη της Ανώτατης Διοίκησης είναι η χειραγώγηση της οργανωσιακής κουλτούρας. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι η έννοια της κουλτούρας κατέκλυσε τις σκέψεις των στελεχών και 

ενίσχυσαν το ενδιαφέρον αυτών σε ιδέες, όπως δημιουργία ομάδων και προγράμματα 

οργανωσιακής αλλαγής, που στοχέυσαν σε αλλαγή κουλτούρας.

Η βασική υπόθεση στο θέμα αυτό είναι ότι τα στελέχη με όραμα είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν ποικιλία εργαλείων και τεχνικών για τον χειρισμό της κουλτούρας, γεγονός 

που διαμορφώνει και την ανάλογη στάση απέναντι στην έννοια αυτή. Για κάποιους η 

οργανωσιακή κουλτούρα είναι αυτό που η επιχείρηση «είναι», δηλαδή ένα δομημένο 

σύστημα από κοινές πεποιθήσεις και αξίες, το οποίο και προκύπτει από την συγχώνευση των 

κοινωνικών αξιών των μελών της. Σε αντίθεση με άλλους που θεωρούν ότι η κουλτούρα είναι 

αυτό που η επιχείρηση «έχει», δηλαδή ένα σύνολο μεταβλητών που διευθύνονται στο κυνήγι 

των επιχειρηματικών στόχων.

Ο ορισμός του Shein11 (1985) παρουσιάζει τα βασικά συστατικά στοιχεία της 

κουλτούρας:

Ενα σύνολο βασικών αρχών - που έχουν επινοηθεί, ανακαλυφθεί ή εξελιχθεί από 

έναν οργανισμό που μαθαίνει να χειρίζεται τα προβλήματα της εξωτερικής του 

προσαρμογής και της εσωτερικής του ολοκλήρωσης - το οποίο έχει λειτουργήσει 

τόσο ώστε να θεωρηθεί έγκυρο και επομένως να διδαχθεί σε νέα μέλη ως ο σωστός 

τρόπος αντίληψης και σκέψης.

Σύμφωνα και με τους Huse & Cummings (1985) και Kotter & Heskett (1992) η 

οργανωσιακή κουλτούρα δρα σε πολλαπλά επίπεδα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα σε κάθε επίπεδο. Η βασική ιδέα είναι ότι τα βαθύτερα επίπεδα της οργανωσιακής

9 Peters Τ. J. & Waterman R. Η., In Search of Excellence, 1982.
10 Dale B., Cooper C. & Wilkinson A., 1997, Managing Quality & Human Resources.
11 Shein R., 1985, Organization culture and leadership. New York: Jossey-Bass.
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κουλτούρας, οι βασικές υποθέσεις και αξίες - ο πυρήνας της κουλτούρας, δεν είναι κάτι το 

απτό, το διακριτό. Αυτές οι αξίες θεωρείται πολύ δύσκολο να διαφοροποιηθούν, γιατί 

απαιτούν μακρόχρονη προσπάθεια από τη Διοίκηση. Σε αντίθεση, υπάρχουν οι ομαδικές 

νόρμες συμπεριφοράς, όπως τις ορίζουν οι Kotter & Heskett (1992), και οι οποίες είναι άμεσα 

διακριτές και τυπικά ευκολότερο να αλλάξουν.

Υπάρχουν και πολλοί άλλοι ορισμοί της οργανωσιακής κουλτούρας. Όλοι όμως 

επισημαίνουν τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της που είναι τα εξής: κοινή, αφομοιώσιμη και 

μεταδιδόμενη. Για τον λόγο αυτό και η οργανωσιακή κουλτούρα δεν είναι εύκολα διακριτή 

και δεν είναι το ίδιο με την συμπεριφορά που κάποιος μπορεί να καταγράψει εξετάζοντας 

έναν οργανισμό.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας απαιτεί την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας, 

μια εκ βάθρων αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αλλά και οι ομάδες 

αντιλαμβάνονται την εργασία και τους ρόλους τους εντός της επιχείρησης στην οποία και 

εργάζονται. Μετάβαση από ένα περιβάλλον που καταβάλλεται από καχυποψία και φόβο σε 

ένα περιβάλλον ελευθερίας και εμπιστοσύνης όπου η πρωτοβουλία μπορεί να ευδοκιμήσει; 

από την ατομική εργασία στην ομαδική; από τις ακλόνητες οργανωσιακές δομές στην 

διατμηματική συνεργασία; από ένα αυστηρό μοντέλο διοίκησης και ελέγχου στους ηγέτες και 

εμψυχωτές ομάδων; από την εστίαση στο αποτέλεσμα στην εστίαση στη συνεχή βελτίωση 

των διαδικασιών που προσφέρουν αποτέλεσμα και τέλος από την λήψη αποφάσεων 

βασιζόμενων στη διαίσθηση κάποιων ατόμων στην αναλυτική και βάσει στοιχείων 

προσέγγιση της διοίκησης12.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας επιβάλλει την εισαγωγή και αποδοχή αλλαγών σε 

ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Με άλλα λόγια μια συνολική αλλαγή στον τρόπο 

διοίκησης, οι οποίες θα προκόψουν ως αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα για να επιτευχθεί θα πρέπει να στηρίζεται στα κατάλληλα 

θεμέλια. Η φιλοσοφία Ολικής Ποιότητας θα πρέπει να έχει την καθολική και προσωπική 

δέσμευση της Διοίκησης και η οποία θα διαχυθεί σε όλο το προσωπικό. Μια φιλοσοφία, η 

οποία δεν θα στηρίζεται σε μεγάλα ωραία λόγια αλλά θα αποτυπώνεται σε κάθε 

δραστηριότητα της. Μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί:

• Κοινό όραμα και σαφώς προσδιορισμένη αποστολή της επιχείρησης

• Αναβάθμιση του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα στην εξέλιξη του οργανισμού 

και η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του

18



Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε περιβάλλον Ποιότητας Μ.Β.Α.- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

• Εφαρμογή συμμετοχικής διοίκησης (όλοι μέσα στον οργανισμό έχουν συμμετοχή 

στις αποφάσεις, ο καθένας με τον τρόπο του)

• Ένα σύνολο αποδεκτών και αποτελεσματικών διαδικασιών, που να εξασφαλίζουν 

την σωστή λειτουργία και συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της

• Συνεχείς επενδύσεις σε επιμορφωτικά προγράμματα, βασιζόμενα στις ανάγκες του 

οργανισμού αλλά και των εργαζομένων

• Ενθάρρυνση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα

• Διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης με ταυτόχρονη αξιοποίηση προς αυτή το 

σκοπό και των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων

• Κατάλληλα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβών, τα οποία θα λειτουργούν σαν 

υποκινητικές μηχανές

• Δραστηριοποίηση ομάδων εργασίας (ή και ακόμη κύκλων ποιότητας)

Οι οργανωσιακές αλλαγές, όπως αυτές προαναφέρθηκαν, αλλά και πολλές άλλες θα 

πρέπει να εδραιωθούν και να γίνουν κτήμα του οργανισμού αλλά και των εργαζομένων της.

Η αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι από τις δυσκολότερες εργασίες στο 

ευρύτερο φάσμα της διοίκησης επιχειρήσεων. Ο όρος «αντίσταση στην αλλαγή» 

χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράφει μια κατάσταση στην οποία ένα πρόγραμμα 

ποιότητας συναντά ένα τοίχο και παραμένει στάσιμο. Τα αίτια βέβαια της αντίστασης στην 

αλλαγή είναι ποικίλα. Συχνά οι εργαζόμενοι έχουν την εντύπωση ότι η αλλαγή θα στραφεί 

εναντίον τους και ότι ίσως θα έχει άσχημα αποτελέσματα και στον οργανισμό στον οποίο 

απασχολούνται. Η ανασφάλεια και ο φόβος ότι ίσως δεν θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν 

στους νέους τους ρόλους, να υιοθετήσουν τις νέες αρχές και να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά στο νέο περιβάλλον, τους οδηγεί σε μια αρνητική στάση απέναντι στην 

κίνηση αλλαγής. Επίσης, συχνά παρατηρείται έλλειψη πλήρους διαφάνειας κατά την διάρκεια 

ενός προγράμματος αλλαγής. Μόνο τα στελέχη έχουν την πληροφόρηση (για την πορεία του 

προγράμματος αλλαγής) και οι εργαζόμενοι ενημερώνονται μόνο για τα αρνητικά 

αποτελέσματα. Τους ζητάτε απλά να αναθεωρήσουν τον τρόπο δουλείας τους χωρίς να τους 

εξηγηθεί ο λόγος αυτής της αλλαγής, με ποια συγκεκριμένα βήματα θα προκόψει και σε τι θα 

τους αποφέρει σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο οργανισμού. Τέλος, η αλλαγή εξ’ ορισμού 

απαιτεί μια κάποια προσπάθεια, η οποία και πολλές φορές είναι αποτρεπτική. Ο φόβος του 

άγνωστου και της αποτυχίας δημιουργεί μια στάση αντίστασης, ιδιαίτερα σε συνθήκες 12

12 Brody Ρ. Ν., 1990, “Introduction to Total Quality Management”, Total Quality Management.
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ανασφάλειας και οικονομικής εξάρτησης. Ακόμη, πολλά διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν 

επίσης ως δικαιολογία ότι η συμπεριφορά των εργαζομένων είναι το κυριότερο εμπόδιο στην 

προσπάθεια υιοθέτησης ενός προγράμματος βελτίωσης ποιότητας και ότι τους είναι αδύνατο 

να την αλλάξουν. Προφανώς αυτοί είναι που δεν έχουν προσωπικά δεσμευτεί στην 

«ποιότητα» και έχουν αποτύχει στην ηγεσία μιας τέτοιας προσπάθειας. Για το τι μπορεί όμως 

να υπερκεράσει αυτή τη στάση αντίδρασης στην αλλαγή οι περισσότεροι συμφωνούν στην 

ιδέα της ενεργής συμμετοχής όλων. Όταν κάποιος συμμετέχει ενεργά στη διάγνωση, 

σχεδίασμά και εφαρμογή ενός προγράμματος αλλαγής είναι σημαντικά πιθανό να το 

αποδεχθεί και να προσπαθήσει για αυτό.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι υπεύθυνοι για την Δ.Ο.Π. και την βελτίωση ποιότητας 

να κατανοήσουν τις αρχές και τους παράγοντες της διαδικασίας της οργανωσιακής αλλαγής. 

Θα πρέπει να είναι έτοιμοι για μια πιο συμμετοχική αντίληψη, την οποία η Δ.Ο.Π. απαιτεί. Η 

οργανωσιακή αλλαγή, όπως και η Ολική Ποιότητα, προκύπτει μέσω οριακών βελτιώσεων. Ο 

σκοπός της είναι να επιτύχει μικρά βήματα με ελεγχόμενο ρυθμό. Οι δραματικές και μη 

προγραμματισμένες αλλαγές πιθανότατα να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα παρά θετικό. Οι 

απαραίτητες αλλαγές δεν έρχονται από μόνες τους, πρέπει να είναι μελετημένες, απτές και 

δομημένες. Η παρουσία μηχανισμών που εξασφαλίζουν την ύπαρξη του κάθε απαραίτητου 

βήματος πριν το επόμενο κρίνονται απαραίτητοι.

Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

ήταν σαφές ότι οι όποιες αλλαγές κουλτούρας είναι κρίσιμες για την επίτευξη αυτού του 

εγχειρήματος τους. Όλοι οι βραβευμένοι με το βραβείο Malcolm Baldrige National Quality 

Award (MBNQA) οργανισμοί δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη των στόχων ποιότητας 

μέσω των εργαζομένων τους.

Ακόμη και μια πολύ βιαστική εξέταση των επιχειρήσεων κορυφαίας ποιότητας, όπως 

Motorola, Federal Express και Xerox, σαφώς δείχνει ότι είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις 

εμφανίζουν επανειλημμένος τις ίδιες φράσεις/θέματα στην οργανωσιακή τους κουλτούρα, 

π·χ·:

ο ενδυνάμωση

ο ομάδες εργασίας

ο διοίκηση συνεργασίας

ο 100 τοις εκατό συμμετοχή στην ποιότητα

ο συνεχής εκπαίδευση

ο εκπαίδευση όλων στα ποιοτικά εργαλεία
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ο ισχυρές πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

ο σεβασμός στο άτομο

Παρόλο αυτά οι λέξεις από μόνες τους δεν πρόκειται να μετατραπούν σε μια 

εδραιωμένη οργανωσιακή κουλτούρα. Η επιτυχημένη οργανωσιακή αλλαγή απαιτεί 

τροποποιήσεις στις στρατηγικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων για να ενισχύσουν την 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Πολιτικές σχετικές με την επικοινωνία, τον επανασχεδιασμό 

εργασίας, τις συνθήκες προσλήψεως, την εκπαίδευση και τα συστήματα αξιολόγησης και 

ανταμοιβής πρέπει να εναρμονίζονται με τους στόχους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
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Κεφάλαιο 2_______________________________________
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

2.1 Σχέση Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης Ποιότητας

Πολλάκις στην βιβλιογραφία τονίζεται η σχέση μεταξύ Διοίκησης Ποιότητας και 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Snape et al., 1995; Blackburn and Rosen, 1993; IPM, 1993; 

Hart and Schlesinger, 1992; Ciampa, 1992; Tuttle, 1992; Fowler, 1992; Wilkinson et al., 

1991; Bowen and Lawler, 1992; Giles and Williams, 1991; Vloeberghs and Bellens, 1996). 

Υποστηρίζεται ότι η διοίκηση της ποιότητας περιλαμβάνει δυο κύριες δραστηριότητες, οι 

οποίες και αποσκοπούν στην μεγίστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη: το σχεδίασμά και

λειτουργία διαδικασιών που αποβλέπουν στη βελτίωση της παραγωγικής διεργασίας και την 

συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας των χρησιμοποιούμενων μέσων και 2) τη δημιουργία 

των κατάλληλων στάσεων, συμπεριφοράς και δέσμευσης των εργαζομένων. Καθίσταται με 

άλλα λόγια επιβεβλημένη η σύνδεση της Δ.Ο.Π. με θέματα διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού, όπως η υποκίνηση, η ανάπτυξη των εργαζομένων, η οργανωσιακή κουλτούρα και 

η οργανωσιακή δομή (ΙΡΜ, 1993).

Αποτελέσματα ερευνών επισημαίνουν ότι όσο οι προσπάθειες Δ.Ο.Π. εξελίσσονται, 

αλλαγές προκύπτουν στην οργανωσιακή κουλτούρα των διαφόρων οργανισμών στην 

προσπάθεια καθιέρωσης ενός κλίματος εργασίας το οποίο θα διακατέχεται από την 

προσπάθεια, την συμμετοχή και ευθύνη όλων για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος (Lawler, 1994; Morhman et al., 1995).

Ένα ουσιαστικό επιχείρημα στη σχέση Δ.Ο.Π. και ΔΑΠ που επισημάνθηκε πολύ 

νωρίς ήταν ότι η ποιότητα πρέπει να είναι μέρος της κάθε δουλειάς και ο καθένας θα πρέπει 

να αισθάνεται υπεύθυνος (Deming, 1986; Crosby, 1979; Oakland, 1989; Chauvel, 1994). Ο 

Tuttle (1991) υποστήριξε ότι μια επιχείρηση για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

μέσω της Ολικής Ποιότητας, η κύρια προσπάθεια της θα πρέπει να αφορά «... τον 

αναπροσανατολισμό των συστημάτων Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ώστε να υποστηρίζουν 

την επανάσταση της Ολικής Ποιότητας»13. Όλοι σχεδόν οι θεωρητικοί συγκλίνουν στην 

άποψη ότι οι όποιες προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας θα πρέπει να βασίζονται σε μία
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μακροπρόθεσμη προοπτική και να αποτελεί μέρος της γενικότερης εταιρικής στρατηγικής. Σε 

αυτό το πλαίσιο η θεώρηση των ανθρώπων ως κεφάλαια και όχι ως πρόσθετα κόστη φάνταζε 

ως οιωνός της αναβάθμισης του ρόλου του τμήματος ΔΑΠ.

Παρ’ όλα αυτά το ρεύμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) στη Δύση άργησε 

να αναγνωρίσει τη σημασία των ανθρώπινων παραγόντων στην επιτυχή εφαρμογή της. 

Αρχικά δινόταν έμφαση στις μεθόδους παραγωγής, μέτρησης και συμμόρφωσης στις 

προδιαγραφές. Σήμερα όμως ο ανθρώπινος παράγοντας αντιμετωπίζεται με περισσότερη 

προσοχή, λόγω της διαπίστωσης ότι στοιχεία όπως η ομαδική εργασία, η συνεργασία και η 

υποκίνηση δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των 

ιαπωνικών βιομηχανιών, οι οποίες ανέκαθεν τόνιζαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη 

απέναντι στην ποιότητα13 14, αντίληψη που ο δυτικός κόσμος τώρα υιοθετεί.

Η πράξη έχει δείξει ότι μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών ποιότητας, το Τμήμα 

Ανθρωπίνων Πόρων έχει τη δυνατότητα να γίνει βασικός συντελεστής της διαδικασίας λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων και να αποκτήσει επιπλέον τομείς ευθύνης από τα στελέχη 

γραμμής. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναγνωρίσει τέσσερις ρόλους των στελεχών 

ανθρωπίνων πόρων, οι οποίοι ξεκινούν από λειτουργικές, χαμηλού προφίλ, εμψυχωτικές 

δραστηριότητες και φτάνουν μέχρι στρατηγική, υψηλού προφίλ, “change agent” συμμετοχή, 

καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και συνεισφοράς σε όλα τα στάδια 

του προγράμματος ποιότητας. Συνακόλουθα τονίζει την αναγκαιότητα συμμετοχής του 

Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων για την πλήρη αξιοποίηση της διοίκησης ποιότητας 

(συμπέρασμα που διατυπώνουν και οι Hart & Schlesinger, 1991) και επισημαίνει ότι τέτοια 

πολιτική είναι πιθανόν να οδηγήσει σε αλλαγή τρόπου λειτουργίας και επαναπροσδιορισμό 

του ρόλου του Τμήματος (αντίστοιχο συμπέρασμα και στους Wilkinson & Marchington, 

1995). Από την άλλη πλευρά όμως ορισμένοι ερευνητές διαπιστώνουν προβλήματα στη 

σχέση του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων με τη Διοίκηση Ποιότητας, όπως μη 

παρακολούθηση των αλλαγών των προγραμμάτων ποιότητας (Cowling and Newman, 1995), 

αντίθεση των παραδοσιακών πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με τις απαιτήσεις της 

TQM (Schoenberger, 1994) και ελλιπή προετοιμασία του τμήματος για να ανταποκριθεί σε 

αυτές τις απαιτήσεις (Van Sluijs et al., 1991).

Έχει αποδειχθεί ότι οι ακόλουθες ενέργειες στη Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων 

συμβαδίζουν με την επίτευξη της στρατηγικής της Ολικής Ποιότητας (Caudron, 1993):

13 Vouzas F., 2004, “HR utilization and quality improvement: the reality and the rhetoric - the case of Greek 
industry”, The TQM Magazine.
l4Ishikawa, K., Total Quality Management, Heinemann, Oxford, 1976.
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■S συνυπολογισμός του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχειρησιακή στρατηγική, 

που απαιτεί μια βαθιά κατανόηση της δράσης της επιχείρησης από το 

προσωπικό και τη διοικητική αποκέντρωση των αποφάσεων για τις 

καθημερινές δραστηριότητες.

S δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τις αλλαγές και για την 

οργανωσιακή μάθηση (organisational learning) ως προαπαιτούμενο για την 

τεχνολογική και οργανωσιακή καινοτομία. Αντί της κατάρτισης των 

εργαζομένων σε συνεχώς επαναλαμβανόμενες εργασίες, η ΔΑΠ πρέπει να 

συντελέσει στη δημιουργία μιας μόνιμης ατμόσφαιρας ανανέωσης σε όλο το 

φάσμα της επιχείρησης

■S ορθολογική διοίκηση της οργανωσιακής κουλτούρας, δεδομένου ότι πριν 

αλλάξουν οι διοικητικές διαδικασίες και οι μεθόδους εργασίας, είναι 

απαραίτητο να καθιερωθούν οι νέες οργανωσιακές αξίες οι οποίες και 

καθορίζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων (Fleury, 1995).

S συγκρότηση και συνεχή ενδυνάμωση των ομάδων εργασίας, στοχεύοντας στη 

δημιουργία ενός καθολικού οράματος της επιχείρησης σε όλες τις 

επιχειρησιακές λειτουργίες (Katzenbach, 1993).

Ο γκουρού της Ποιότητας W. Edwards Deming επίσης εστιάζει άμεσα σε αξίες της 

ΔΑΠ στα «14 στοιχεία της βελτίωσης ποιότητας». Παρόλο που με την πάροδο των ετών αυτά 

τα στοιχεία έχουν μεταλλαχθεί σε κάποιο βαθμό, οι ακόλουθες κατευθύνσεις Διοίκησης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού υφίστανται πάντα: (1) κατάργηση των τειχών μεταξύ των τμημάτων 

για την ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας, (2) on the job training, <3) κανένας φόβος στην 

εργασία (ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας) και (4) προγράμματα εκπαίδευσης και αυτο

βελτίωσης.

Το διεθνώς αναγνωρισμένο βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality 

Award (MBNQA) επίσης τονίζει την σημασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, δίνοντας 

βαρύτητα στον σχετικό παράγοντα 150 τοις χιλίοις (με τον τρόπο που περιγράφεται στο 

ακόλουθο γράφημα15).

15 Tummala Rao V.M. & C.L. Tang /‘Strategic quality management, Malcolm Baldrige and European quality 
awards and ISO 9000 certification”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 13 No. 4, 
1996, pp. 8-38.
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Τα αποτελέσματα μιας έρευνας της Gallup Organization|6, που είχε ως θέμα την 

αναζήτηση της σχετικής αποτελεσματικότητας των διαφόρων μεθόδων βελτίωσης ποιότητας, 

κάνουν σαφή την ισχυρή σχέση της ΔΑΠ και της Διοίκησης Ποιότητας. Τα 615 στελέχη 

μεγάλων αλλά και μικρών επιχειρήσεων κατέταξαν στην πρώτη τριάδα των mo 

αποτελεσματικών μεθόδων την παρακίνηση των εργαζομένων (85%), την αλλαγή της 

οργανωσιακής κουλτούρας (74%) και την εκπαίδευση του προσωπικού (74%), αφήνοντας σε 

δεύτερη μοίρα μεθόδους όπως τον έλεγχο διεργασιών (53%), περισσότερο έλεγχο στους 

προμηθευτές, περισσότεροι έλεγχοι και περισσότερη διοικητική υποστήριξη.

Λαμβάνοντας υπόψη τους προηγούμενους ορισμούς της Ολικής Ποιότητας είναι 

σαφές ότι τα στελέχη Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που εμπλέκονται σε περιβάλλον Δ.Ο.Π. 

έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε στρατηγικούς συνεργάτες στην ανάλυση και συνεχή 

βελτίωση του όλου συστήματος. Στην πραγματικότητα, όλες οι αρχές και πρακτικές που 

σχετίζονται με την Ολική Ποιότητα επηρεάζουν όλες τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και απαιτούν αλλαγές ρόλων όλων των στελεχών, 

συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών ΔΑΠ.

Το κλειδί για αποτελεσματικές πρακτικές ποιότητας είναι η διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων. Οι διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής και της προσανατολισμένης στην 16

16 Bowen D. Ε. & Lawler Ε. Ε., “Total Quality-Oriented Human Resource Management”, Organizational 
Dynamics, 1992.
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ποιότητα προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων παρουσιάζονται

στον παρακάτω πίνακα17

Κριτήρια Ποιοτικά προσανατολισμένη ΔΑΠ Παραδοσιακή ΔΑΠ

Φιλοσοφία
Ομαδική εργασία, κοινή κατανόηση και 

δέσμευση

Ατομικός προσανατολισμός - 

ανταμοιβή για ατομική εργασία

Στόχοι ποιότητας

Προσανατολισμός στη ΔΟΠ σε κάθε 

τομέα και επίπεδο της δραστηριότητας 

του οργανισμού

Προσανατολισμός στον έλεγχο της 

παραγωγής

Συμμετοχή των Μεγάλη - κουλτούρα Μικρή - κουλτούρα προσανατολισμένη

εργαζομένων προσανατολισμένη στους ανθρώπους στο σύστημα

Εκπαίδευση και
Προσανατολισμός σε πολλαπλές Ανάπτυξη δεξιοτήτων για

επιμόρφωση δεξιότητες συγκεκριμένες θέσεις εργασίας

Δομή ανταμοιβών
Την κυριότητα και διαχείριση έχουν από 

κοινού τα στελέχη και οι εργαζόμενοι

Την κυριότητα και διαχείριση έχουν τα 

στελέχη

Διαρθρωτικός
προσανατολισμός

Αποκεντρωμένος Συγκεντρωτικός

Η διάκριση αυτή δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο αφήνει να εννοηθεί ο πίνακας. 

Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά των δυο νοοτροπιών διαφέρουν αισθητά, και επομένως η 

κατασκευή των δυο στερεοτύπων είναι αποδεκτή. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι 

καταστάσεις του παραπάνω πίνακα ως τα δυο άκρα ενός συνεχούς. Κατά συνέπεια, οι 

περισσότεροι οργανισμοί έχουν καθιερώσει κάποια οργανωτική συμπεριφορά που βρίσκεται 

ανάμεσα σε αυτά τα δυο άκρα.

Το ακόλουθο γράφημα παρέχει έναν εννοιολογικό σκελετό για τα ανεξάρτητα 

συστατικά ενός συστήματος Ολικής Ποιότητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως 

οδηγός για τα στελέχη ΔΑΠ για να κατανοήσουν τις προκλήσεις που τους παρουσιάζονται σε 

ένα περιβάλλον Ολικής Ποιότητας.

Το οικοδόμημα της Ολικής Ποιότητας17 18 αποτελείται από έξι συστατικά στοιχεία: 

ΐ. Την οροφή των τεσσάρων (4) οργανωσιακών υποσυστημάτων, τα οποία και 

αποτυπώνουν την όλη λειτουργία ενός οργανισμού.

Η. Τις τέσσερις κολώνες της ποιότητας: ικανοποίηση του πελάτη, συνεχής βελτίωση, 

αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία και σεβασμός στον άνθρωπο.

17 James Ρ. Τ. J., 1996, Total Quality.
18 Petrick J. & Furr D., 1995, Total Quality in Managing Human Resources.
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iii. Τις τέσσερις βάσεις: strategy, process, project & performance management.

iv. Τους θεμέλιους λίθους του οικοδομήματος: strategy, process, project & performance 

planning.

v. Τους συνδέσμους ανάπτυξης ανάμεσα σε όλα τα προηγούμενα συστατικά.

vi. Την οργανωσιακή κουλτούρα

Η οροφή του οικοδομήματος αποτελείται από το κοινωνικό, τεχνικό, εκπαιδευτικό και 

διοικητικό υποσύστημα. Η επιτυχής εφαρμογή ενός συστήματος Δ.Ο.Π. και οι προσπάθειες 

συνεχούς βελτίωσης απαιτούν την αναγνώριση της σημασίας αυτών των συστημάτων. Ο 

Deming δήλωσε19 κάποτε ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που δουλεύουν στο σύστημα και ο 

ρόλος του manager είναι να δουλεύει πάνω στο σύστημα, να το βελτιώνει συνεχώς, με την 

δίκιά τους βοήθεια. Σε ένα περιβάλλον Δ.Ο.Π. τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει 

να εργαστούν και στα τέσσερα υποσυστήματα.

Σύμφωνα με τον Deming το κοινωνικό σύστημα περιλαμβάνει παράγοντες σχετικούς 

με τα τυπικά και άτυπα χαρακτηριστικά της «προσωπικότητας» του οργανισμού και είναι 

αυτό που έχει την βαρύνουσα σημασία σε παράγοντες όπως ανταγωνισμός, υποκίνηση και 

ομαδική εργασία. Τα στελέχη ΔΑΠ είναι αυτά που έχουν και την κύρια ευθύνη για την φύση 

και «προσωπικότητα» του οργανισμού.

Το τεχνικό σύστημα, σύμφωνα και με τον Juran, εστιάζει την προσοχή του στην ροή 

των εργασιών της επιχείρησης καθώς και στον εξοπλισμό και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές.

19 Petrick J. & Furr D., 1995, Total Quality in Managing Human Resources (p. 18).
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20 , ,Θεωρεί ότι η ποιότητα είναι ένα στοιχείο ποσοτικοποιημένο και μετρήσιμο , το οποίο αφού 

είσαι σε θέση να το περιγράφεις και να το παρακολουθήσεις μπορείς και να το βελτιώσεις με 

το κατάλληλο τεχνικό σύστημα.

Από την άλλη πλευρά το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ως σκοπό την δημιουργία και 

συνεχή ανάπτυξη ενός «οργανισμού που μαθαίνει», ο οποίος και θα είναι αφοσιωμένος στην 

διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων των απασχολούμενων του με απώτερο στόχο την 

εδραίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Σύμφωνα με την UJSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) το διοικητικό 

(managerial) υποσύστημα περιλαμβάνει παράγοντες σχετικούς με(1) την δομή οργάνωσης της 

επιχείρησης, (2) την πολιτική, το όραμα και τους στόχους της και (3) διοικητικές 

δραστηριότητες, όπως σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος. Η Διοίκηση εξ’ ορισμού κατέχει 

ρόλο ηγετικό και είναι ο κύριος συντελεστής διαμόρφωσης της πολιτικής, των 

εφαρμοζόμενων διαδικασιών και πρακτικών του οργανισμού. Τέλος, το διοικητικό 

υποσύστημα αναπτύσσεται σε τέσσερα (4) επίπεδα, το στρατηγικό, λειτουργικό, έργου και 

προσωπικό, όπως διακρίνεται και στο σχέδιο του Οικοδομήματος της Ποιότητας.

Το σημαντικότερο όλων όμως στο παραπάνω γράφημα είναι οι στύλοι της ποιότητας. 

Αναφορικά με αυτούς:

1. Η ικανοποίηση του Πελάτη (customer satisfaction)

Είναι η εκπλήρωση των προσδοκιών του πελάτη, γεγονός που σηματοδοτεί την 

συνολική στρατηγική αλλά και τους πρωτεύοντες στόχους του οργανισμού. Ο ρόλος του 

τμήματος ΔΑΠ εστιάζεται κυρίως στην ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη.

2. Η συνεχής βελτίωση (continuous improvement)

Είναι ταυτόχρονα μια υπόσχεση αλλά και μια διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής 

ενός συστήματος λειτουργίας το οποίο ως σκοπό έχει την ικανοποίηση του εσωτερικού και 

εξωτερικού πελάτη. Για το τμήμα ΔΑΠ αυτό σημαίνει αναθεώρηση διαδικασιών λειτουργίας, 

χρήση νέων εργαλείων και απαιτήσεις για νέες ικανότητες.

3. Η διοίκηση σύμφωνα με στοιχεία (speaking with facts)

Είναι η απόρροια της παροχής πόρων και μεθόδων από τον οργανισμό με σκοπό την 

εξακρίβωση της αλήθειας και η πεποίθηση ότι τα μέλη της έχουν την δυνατότητα να την 

εκφράσουν. Ιδιαίτερη δυσκολία έγκειται στην χρήση εργαλείων ολικής ποιότητας για την 

συλλογή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών για την λήψη των αποφάσεων. Για τα 20

20 Zimmerman, Charles D. and Enell, John W., 1988, Service industries: Section 33.
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στελέχη του τμήμα ΔΑΠ αυτό απαιτεί ικανότητες τόσο σε θέματα διαχείρισης έργου όσο και 

στην δυναμική των ομάδων, με σκοπό να προσφέρουν το έδαφος για την ανάπτυξη των 

αυτόνομων ομάδων εργασίας (οι οποίες θα είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους του 

οργανισμού).

4. Ο σεβασμός στον άνθρωπο (respect for people)

Είναι η θετική άποψη για τους άλλους και τον ίδιο, η οποία αναπτύσσει και συντηρεί 

την προσωπική δέσμευση στην Ολική Ποιότητα Η αναγνώριση της προσπάθειας του κάθε 

ατόμου και η ανταμοιβή αυτής είναι το δυσκολότερο έργο για το Τμήμα ΔΑΠ.

2.2 Η σημασία του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

Με την πάροδο των χρόνων ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

αναγνωρίζεται ως από τους πιο κρίσιμους για την επιβίωση και την επιτυχία της όποιας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το 1991 μια έρευνα που πραγματοποίησε η IBM21 σε 

παγκόσμιο επίπεδο σε 3000 περίπου στελέχη ΔΑΠ και Γενικούς Διευθυντές επιβεβαίωσε με 

ένα ποσοστό της τάξεως του 70% αυτή την άποψη. Το 2000 βέβαια το ποσοστό αυτό 

διαμορφώθηκε στο 90% και πλέον.

Οι τρεις γενικοί στόχοι που παραδοσιακά σχετίζονταν με την ΔΑΠ ήταν η 

προσέλκυση υποψηφίων εργαζομένων, η διατήρηση των επιθυμητών και η παρακίνηση των 

εργαζομένων. Με τον καιρό προστέθηκε και άλλος ένας στόχος: η επιμόρφωση των 

εργαζομένων.

Γενικά το Τμήμα ΔΑΠ συμβάλλει στην μακροβιότητα και ευημερία του 

οποιουδήποτε οργανισμού επηρεάζοντας θετικά τα ακόλουθα:

• την παραγωγικότητα

• την ποιότητα εργασίας (Quality of Work Life)

• την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία,

• την ευελιξία στην εργασία και

• την εδραίωση ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος

Τα προαναφερθέντα είναι οι σύγχρονοι στόχοι του κάθε Τμήματος ΔΑΠ.

Το τόσο ανταγωνιστικό πλέον περιβάλλον στο οποίο και δραστηριοποιούνται οι 

διάφορες επιχειρήσεις απαιτεί από τα Τμήματα ΔΑΠ να παίξουν διάφορους ρόλους μέσα σε

21 IBM & Towers Perrin Worldwide HR Study in Schuler R. S. & Huber V. L., Personnel and Human Resource 
Management, (p.4)
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αυτές. Όσοι περισσότεροι οι ρόλοι τους οποίους και διαδραματίζουν τόσο πιο πιθανό είναι το 

έργο τους να αποδώσει καρπούς και να αναγνωρισθεί.

Παραδοσιακά η πλειοψηφία των Τμημάτων ΔΑΠ είχε περιορισμένη συμμετοχή στα 

σχέδια και στόχους του οργανισμού. Ο ρόλος τους περιορίζονταν στην ανάπτυξη πλάνων 

προσλήψεων, συγκεκριμένων πλάνων εκπαίδευσης και την διενέργεια τακτικών 

προγραμμάτων αξιολόγησης προσωπικού. Συνακόλουθα τα Τμήματα αυτά σχετίζονταν μόνο 

με τις βραχυπρόθεσμες και λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης σε θέματα ανθρωπίνων 

πόρων.

Με την πάροδο των ετών όμως και την συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση της 

συμβολής τους τα Τμήματα ΔΑΠ ξεκίνησαν να συμμετέχουν περισσότερο στα όλα ζητήματα 

του οργανισμού. Τα μακροπρόθεσμα ζητήματα και στρατηγικές κατευθύνσεις του 

οργανισμού δεν αποτελούν πια σκοτεινά σημεία για τα στελέχη ΔΑΠ και τα Τμήματα τους. 

Τα Τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού δραστηριοποιούνται πλέον και στα τρία 

οργανωσιακά επίπεδα:

• Λειτουργικό επίπεδο, π.χ. σχεδιασμός προγραμμάτων στελέχωσης, αξιολόγησης,

αμοιβών και παροχή on the-job εκπαίδευση.

• Διοικητικό επίπεδο, π.χ. αξιολόγηση των προγραμμάτων στελέχωσης, ανάπτυξη

μεσομακροπρόθεσμων πλάνων ανταμοιβών, εδραίωση συστημάτων τα οποία και 

συνδέουν τις τρέχουσες συνθήκες με τις μελλοντικές προοπτικές του Τμήματος και 

της επιχείρησης.

• Στρατηγικό επίπεδο, δηλαδή ανάμειξη του Τμήματος ΔΑΠ στις στρατηγικές

αποφάσεις (που προβάλλουν το όραμα και απώτερους στόχους) του οργανισμού.

Οι νέες ανταγωνιστικές πιέσεις απαιτούν από τους οργανισμούς να επιβεβαιώσουν ότι 

όλοι οι πόροι τους, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού, παρέχουν την μέγιστη 

δυνατή αξία σε αυτούς. Πλέον η αξία των δράσεων του Τμήματος ΔΑΠ εκτιμάται από το 

πόσο αποτελεσματικά προσελκύουν και διατηρούν το προσωπικό αλλά και από το πόσο 

βελτιώνουν της αποδοτικότητα του οργανισμού. Τα Τμήματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

θα πρέπει να αναλάβουν νέους ρόλους, ευθύνες και να αναπροσαρμόσουν τις δομές τους.

2.3 Ο ρόλος του Τμήματος ΔΑΠ στο πρόγραμμα Δ.Ο.Π.

Στη βιβλιογραφία της Δ.Ο.Π. υπάρχουν πολλές μελέτες που ερευνούν τη σχέση 

μεταξύ πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας (συμπεριλαμβανομένων και των 

προγραμμάτων πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9000) και των θεμάτων ΔΑΠ, οι οποίες
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όμως είναι στην πλειοψηφία τους περιγραφικές και περιλαμβάνουν διάφορες γενικεύσεις. 

Τα πορίσματα των ερευνών δείχνουν ότι όταν η Διοίκηση Ποιότητας αναπτύσσει τον 

ποιοτικό έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας, τείνει να εστιάζει στη «διαδικασία» (τεχνική 

πλευρά) παρά στον άνθρωπο (Marchington et al., 1993; ΙΡΜ, 1993; Kufidu and Vouzas, 

1998; Collard, 1989). Παρατηρείται λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε μια 

προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας μέσω της διασφάλισης ποιότητας, δεν αφήνουν 

συνήθως χώρο για τη συμμετοχή του προσωπικού, ενώ η πραγματοποιούμενη επιμόρφωση 

στοχεύει μόνο στα άτομα που ασχολούνται με την παραγωγική διαδικασία. Το Τμήμα 

Ανθρωπίνων Πόρων έχει συχνά περιφερειακή λειτουργία και πολύ παραδοσιακό ρόλο 

(αντίστοιχα συμπεράσματα παρουσιάζονται και στη μελέτη της ΙΡΜ - 1993).

Από την άλλη πλευρά, όταν οι επιχειρήσεις στοχεύουν σε μία προσέγγιση της 

ποιότητας σε όλο το οργανωσιακό φάσμα, τείνουν να υιοθετούν μια πιο παραγωγική και 

εποικοδομητική στάση απέναντι στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, αναβαθμίζοντας τον 

ρόλο του τμήματος, επανασχεδιάζοντας και εμπλουτίζοντας τις υπάρχουσες πρακτικές 

προσωπικού ώστε να συμβαδίζουν με τον σχεδίασμά και τους στόχους ποιότητας, παρέχοντας 

συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, σχετίζοντας ανταμοιβές και αναγνώριση με την 

ποιότητα και, τέλος, συνάπτοντας συμφωνίες με τα εργατικά σωματεία. Στις επιχειρήσεις που 

μεταβαίνουν από τη διασφάλιση ποιότητας σε μια ευρύτερη προσέγγιση της ποιότητας 

παρατηρείται στροφή της διοίκησης προσωπικού προς τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (ΙΡΜ, 

1993; Hart and Schlesinger, 1991; Vloeberghs and Bellens, 1996). Τα στελέχη ανθρωπίνων 

πόρων συμμετέχουν στις διάφορες φάσεις των πρωτοβουλιών ποιότητας, παίζοντας ζωτικό 

ρόλο (συνήθως εμψυχωτικό - facilitator). Γενικά η συμμετοχή της λειτουργίας Ανθρωπίνου 

Δυναμικού στη βελτίωση της ποιότητας υλοποιείται μέσω:

ϊ. της συμμετοχής στον σχεδίασμά, εισαγωγή και διατήρηση διαφόρων

πρωτοβουλιών ποιότητας

ϋ. της αναδιαμόρφωσης των παραδοσιακών πρακτικών ΔΑΠ, ώστε να

υποστηρίζουν μια κουλτούρα Ολικής Ποιότητας και 

iii. της εδραίωσης ενός προσανατολισμού ποιότητας μέσα στην ίδια τη λειτουργία 

του Τμήματος

Πλέον ο κάθε Υπεύθυνος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα περιβάλλον 

ποιότητας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρόκληση αλλά συνάμα και μια ευκαιρία. Στοιχεία 

τα οποία τον διαφοροποιούν από τα λοιπά στελέχη.

Ο υπεύθυνος του Τμήματος ΔΑΠ έχει την ευχέρεια να αναλάβει ένα κρίσιμο ρόλο σε 

μια προσπάθεια εισαγωγής Δ.Ο.Π. με την κατάλληλη υποστήριξη από την Ανώτατη
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Διοίκηση. Για επιτύχει όμως στο έργο του αυτό δεν θα πρέπει απλά να είναι προετοιμασμένος 

να υπερασπιστεί το σκοπό και την σημασία μιας τέτοιας φιλοσοφίας ποιότητας στο σύνολο 

της επιχείρησης, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών 

διοίκησης ποιότητας στην λειτουργία του Τμήματος του. Αυτό σημαίνει πως η συνεχή 

βελτίωση θα πρέπει να γίνει τρόπος ζωής πρώτα πρώτα για το ίδιο το Τμήμα ΔΑΠ.

Η διεθνής βιβλιογραφία, με αφετηρία μια έρευνα που ανέλαβε το Institute of 

Personnel Management το 1992, έχει σκιαγραφήσει τον ρόλο των Τμημάτων Ανθρωπίνων 

Πόρων στα όποια προγράμματα ποιότητας. Τέσσερις είναι οι ρόλοι, οι οποίοι και 

περιγράφονται παρακάτω, ο διαχωρισμός των οποίων βασίζεται σε δυο μεταβλητές: !)το 

στρατηγικό ή λειτουργικό ρόλο του Τμήματος ΔΑΠ, όσον αφορά τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (strategic - operational level) και 2) την έντονα εμφανή ή όχι παρουσία του 

Τμήματος στο σύνολο του οργανισμού (high - low profile).

Αναλυτικά:

Το Τμήμα ΔΑΠ έχει συντονιστικό ρόλο 

προσφέροντας υποστήριξη στα στελέχη γραμμής σε 

θέματα προσανατολισμού στην βελτίωση ποιότητας 

καθώς και σε διαδικασίες σχετικές με την υλοποίηση της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Αν και ο ρόλος αυτός 

είναι βασικός για την υλοποίηση της Δ.Ο.Π. ουσιαστικά 

ισοδυναμεί με κάτι παραπάνω από τον παραδοσιακό 

διοικητικό ρόλο του Τμήματος Προσωπικού.

Η συνεισφορά του Τμήματος είναι εμφανής σε όλο 

τον οργανισμό όσον αφορά θέματα λειτουργικού 

επιπέδου, προσφέροντας υπηρεσίες Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στους εσωτερικούς πελάτες.

Κατέχει αναγνωρισμένη στρατηγική θέση και 

αποτελεί ενεργό μέλος της επικεφαλής ομάδας 

βελτίωσης ποιότητας. Η προσφορά του είναι έντονα 

εμφανής σε όλη την επιχείρηση.

Έχει στρατηγικό ρόλο στις προσπάθειες βελτίωσης 

ποιότητας και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο 

ανώτερο διοικητικό επίπεδο, στοιχεία τα οποία όμως δεν 

είναι εμφανή στην υπόλοιπη επιχείρηση.

i. Διευκολυντής-συντονιστής 
(facilitator)

ϋ.Εσωτερικός εργολάβος 
(internal contractor)

ϊίϊ.Συντελεστής μεταβολών 
(change agent)

ΐν.Κρυφός παρακινητής 
(hidden persuader)
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Ένα συγκεκριμένο Τμήμα ΔΑΠ δεν περιορίζεται φυσικά μόνο σε αυτούς τους 

τέσσερις ρόλους. Στις περισσότερες βέβαια περιπτώσεις συναντάται ο ρόλος του 

«διευκολυντή - συντονιστή», διότι απλά είναι κατά ένα μέρος ο παραδοσιακός ρόλος του 

Τμήματος Προσωπικού και επιπλέον μπορεί ταυτόχρονα να συνδυάζεται και κάποιον από 

τους υπόλοιπους ρόλους.

Διάφοροι ερευνητές κατέληξαν πάντως ότι η επιτυχής συμμετοχή του τμήματος ΔΑΠ 

εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες - το υπάρχον στυλ και κατάσταση του τμήματος 

που γεννά την πρωτοβουλία TQM («τα θέματα που κατευθύνονται από έναν στέλεχος του 

Τμήματος Marketing είναι διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται από ένα στέλεχος του 

Τμήματος Παραγωγής») και τη φύση της πρωτοβουλίας (αρχικές αποτυχίες συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας που βασίζονται στο σύστημα μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερο 

εξελιγμένες πρωτοβουλίες TQM)22 23.

Η σπουδαιότητα της Διοίκησης του Ανθρωπίνων Πόρων στην «Εκπαίδευση 

Ποιότητας» παρέχει στα Τμήματα ΔΑΠ μια χρυσή ευκαιρία. Η Ποιότητα τελικώς μπορεί να 

αποδειχθεί ως το ζήτημα το οποίο θα φέρει τα ανώτερα στελέχη και τα στελέχη ΔΑΠ σε μια 

συνεργασία με απώτερο αποτέλεσμα την μετάβαση από τη παραδοσιακή Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων στην στρατηγική ΔΑΠ . Δραστικός ο ρόλος πλέον του Τμήματος ΔΑΠ 

στην όποια προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα προϊόντα και 

υπηρεσίες του εκάστοτε οργανισμού, όπως προσθέτουν και τα λοιπά τμήματα (Πωλήσεις, 

Παραγωγή και άλλα). Το Τμήμα ΔΑΠ έχει και το πλεονέκτημα ότι συμβάλλει αποδεδειγμένα 

στην όλη προσπάθεια, άμεσα και δραστικά.

Πολλοί βέβαια θεωρητικοί της Ποιότητας δεν συμφωνούν στην διαβίβαση τόσο 

ισχυρών αρμοδιοτήτων στα στελέχη ΔΑΠ σε μια προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας. Όπως 

είχε αναφέρει και ο γκουρού της Ποιότητας Philip Crosby:

Τα περισσότερα στελέχη Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι προσανατολισμένα 

στην παροχή νομικών υπηρεσιών. Πολλές φορές ενεργούν σα ρομπότ. Υπάρχουν δυο 

τμήματα απαρχαιωμένα... Το πρώτο είναι το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και το 

άλλο το Τμήμα Προμηθειών/Αγορών. Υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι οι οποίοι 

προσπαθούν να αλλάξουν αυτήν τη κατάσταση, αλλά πολλά στελέχη ΔΑΠ είναι οι 

χειρότεροι εχθροί τους.

22 Blackburn R. & Rosen Β., 1993, “Total quality and human resources management: lessons learned from 
Baldrige Award-winning companies”. Academy of Management Executive.
23 Wilkinson, A., Allen, P. and Snape, E., 1991, “TQM and the Management of Labor”, Employee Relations.
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Αυτό ίσως εξηγήσει το γεγονός ότι πολύ λίγες επιχειρήσεις ανέθεσαν στα Τμήματα 

ΔΑΠ την ηγεσία της προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας. Απεναντίας, ο ρόλος αυτός πολλές 

φορές ανατίθεται σε ένα νεοσύστατο Τμήμα.

Ένα σύνολο αιτιών θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν το παραπάνω. Πρώτον, πολλοί 

Γενικοί Διευθυντές δεν αντιλαμβάνονται επαρκώς την ουσία της «βελτίωσης ποιότητας» με 

αποτέλεσμα να μην εκτιμούν τον κρίσιμο ρόλο του Τμήματος ΔΑΠ στην προσπάθεια αυτή. 

Ακόμη, πολλές πρακτικές της παραδοσιακής ΔΑΠ είναι απόλυτα εξειδικευμένες και 

αποκομμένες από τον υπόλοιπο οργανισμό και για τον λόγο αυτό δεν συγκινούνται από την 

προοπτική της Ολικής Ποιότητας. Απεναντίας, τέτοια στελέχη αντιλαμβάνονται το όποιο 

αντίστοιχο εγχείρημα (στην περίπτωση μας, το πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας) ως μια απειλή. 

Βέβαια παρόμοια αποτελέσματα έχει και ο αποκλεισμός του Τμήματος ΔΑΠ από την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού, οπότε και τα Στελέχη ΔΑΠ δεν έχουν την 

δυνατότητα να συμβάλλουν ουσιαστικά στην διαμόρφωση του αντίστοιχου προγράμματος 

και την υλοποίηση του. Τρίτον, συχνά τα Τμήματα ΔΑΠ είναι γραφειοκρατικά και 

λειτουργούν με απόλυτους κανόνες ιεραρχίας, οι οποίοι καθορίζουν απόλυτα τις ευθύνες και 

εξουσίες του Τμήματος. Η συμμετοχική νοοτροπία, που τόσο απαραίτητη είναι για την 

επιτυχία ενός προγράμματος Ποιότητας, δεν είναι στοιχείο το οποίο θα μπορούσε κανείς να 

διακρίνει εντός τέτοιων Τμημάτων. Ένας τελευταίος λόγος για τον περιορισμένο ρόλο του 

Τμήματος ΔΑΠ σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι η ίδια του η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα 

στελέχη αυτού πολλές φορές αισθάνονται απειλούμενα την στιγμή που καλούνται να 

αναλάβουν μια ηγετική θέση σε μια προσπάθεια τόσο καθοριστική για το μέλλον του 

οργανισμού.

Κανείς δεν είναι σε θέση να δώσει μια μονοσήμαντη απάντηση στο ερώτημα: Θα 

πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας Ολικής Ποιότητας το Τμήμα ΔΑΠ ή ένα ξεχωριστό Τμήμα 

Δ.Ο.Π.; Απλά μπορεί να προσδιορίσει τι δεν πρέπει να γίνει. Ξεχωριστά Τμήματα ΔΑΠ και 

Δ.Ο.Π. δεν θα πρέπει να υφίστανται. Η πιο αποτελεσματική αντίληψη απαιτεί ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο τονίζει την συμμετοχή των εργαζομένων και την 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα Τμήματα ΔΑΠ χρειάζεται (1) να ανασυνταχθούν έτσι 

ώστε η λειτουργία τους να εναρμονίζεται με τις αξίες της Δ.Ο.Π. και (2) να διαμορφώσουν 

πρακτικές οι οποίες θα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της Δ.Ο.Π. σε όλο το εύρος 

των δραστηριοτήτων του εκάστοτε οργανισμού. Με άλλα λόγια, θα πρέπει το Τμήμα ΔΑΠ να 

μετασχηματισθεί σε ένα Προσανατολισμένο στην Ολική Ποιότητα Τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, υιοθετώντας αρχικά τις αρχές της Δ.Ο.Π. εντός του ίδιου του Τμήματος
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(Εργασία ποιότητας από την πρώτη φορά -Εστίαση στον Πελάτη - Στρατηγική και ολική 

αντίληψη για βελτίωση - Η συνεχής βελτίωση είναι τρόπος ζωής - Αμοιβαία εκτίμηση και 

ομαδική εργασία).

35



Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε περιβάλλον Ποιότητας Μ.Β.Α.- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κεφάλαιο 3______________________________
ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

3.1 Πρακτικές Υψηλής Απόδοσης

Υπάρχει μια θεωρητική αντίληψη ότι οι παραδοσιακές πρακτικές διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων δεν είναι συμβατές με τα προγράμματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Προκειμένου να έχουν επιτυχία τέτοιες πρακτικές θα πρέπει να βασίζονται σε έναν 

διαφορετικό τρόπο κατανόησης της διοίκησης στις επιχειρήσεις24.

Βασικό στοιχείο της διοίκησης ποιότητας είναι αναπροσαρμογή των πρακτικών, των 

όρων και των συνθηκών εργασίας των επιχειρήσεων με κεντρικό άξονα τη συμμετοχή του 

εργαζόμενου. Η σχετική βιβλιογραφία δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία και σε 

πρωτοβουλίες όπως suggestion schemes, προγράμματα επικοινωνίας και team-briefing που 

στοχεύουν στην καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων και στη διατήρηση του 

ενδιαφέροντος τους. Στην πράξη όμως υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι 

τα μέτρα αύξησης της συμμετοχής του εργαζομένου ξεπερνούν ένα επιφανειακό επίπεδο. 

Πολύ λίγες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τα εργασιακά σωματεία στην εφαρμογή 

προγραμμάτων ποιότητας (Wilkinson et al., 1992), παρ’ όλη την διαπιστωμένη θετική τους 

επίδραση στην αφομοίωση τέτοιων μέτρων (Kochan et al., 1995). Τα στελέχη γραμμής, των 

οποίων ο ρόλος είναι επίσης καθοριστικός, μπορεί να είναι απρόθυμοι συμμετέχοντες που 

χαρακτηρίζονται από αίσθημα συνενοχής και όχι δέσμευσης, ενώ το τμήμα προσωπικού 

συχνά αφήνεται στο περιθώριο. Παρατηρείται ακόμα ότι αντί οι προσπάθειες αύξησης της 

συμμετοχής του εργαζομένου να καταλήγουν σε ενδυνάμωσή του, οδηγούν στην 

πραγματικότητα στην αύξηση της παρακολούθησης και του ελέγχου της δουλειάς του 

(McArdle et al., 1995; Preece and Wood, 1995; Sewell and Wilkinson, 1992).

Η προσαρμογή των πρακτικών ΔΑΠ στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

απαιτεί ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο που οι οργανισμοί εκπαιδεύουν, παρακινούν, 

αξιολογούν και ανταμείβουν τους εργαζομένους σε επίπεδο ατόμου αλλά και ομάδων. Ακόμη

24 Schonberger R.J., “Human resource management lessons from a decade of total quality management and 
reengineering”, California Management Review, 1994.
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και μεταξύ επιχειρήσεων διεθνώς αναγνωρισμένων για τα επιτεύγματα τους σε επίπεδο 

Διοίκησης Ποιότητας υφίσταται η ανάγκη για συνεχή βελτίωση, επιδεικνύοντας τον δέοντα 

σεβασμό στις πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που «εξουσιάζουν» την επιλογή, 

προαγωγή και ανάπτυξη των μελλοντικών τους στελεχών.

Στη βιβλιογραφία κατά καιρούς αναφέρθηκαν διάφορες πρακτικές, οι επονομαζόμενες 

πρακτικές υψηλής απόδοσης (high performance practices), οι οποίες παρέχουν την μέγιστη 

αποτελεσματικότητα ασχέτως από τους στρατηγικούς στόχους του εκάστοτε οργανισμού. 

Παρόλο που δεν ήταν λίγοι αυτοί οι ερευνητές που αναφέρθηκαν σε αυτές (Delaney, Lewin 

& Ichniowski, 1989; Osterman, 1994; Pfeifer, 1994) κανένας δεν κατάφερε να προσδιορίσει 

επακριβώς τις άριστες πρακτικές. Ο Delaney με τους συνεργάτες του (1989) αναφέρθηκαν σε 

δέκα πρακτικές ΔΑΠ που σχετίζονταν με την επιλογή προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης, 

αμοιβές κινήτρου, διαδικασίες παραπόνων, κοινοποίηση πληροφοριών, εκτίμηση στάσεων- 

συμπεριφορών και συμμετοχή εργαζομένων από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Ο Huselid (1995) 

στην συνέχεια πρόσθεσε τρεις ακόμη πρακτικές και συγκεκριμένα: βαρύτητα στη 

στρατολόγηση, μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος και ύπαρξη κριτηρίων προαγωγών. Ο 

Pfeifer (1994), εντούτοις υποστήριζε την χρήση 16 πρακτικών για την επίτευξη υψηλότερης 

παραγωγικότητας και κερδών, οι οποίοι και συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω.

ν' Εξασφάλιση Εργασίας, δηλαδή η δέσμευση του εκάστοτε οργανισμού ότι θα 

δραστηριοποιείται σε τέτοια επίπεδα παραγωγής που όλοι οι εργαζόμενοι θα 

απασχολούνται παραγωγικά, οπότε και δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης τους για 

τον λόγο αυτό. Είναι μια προσπάθεια υλοποίησης μιας μακροπρόθεσμης 

δέσμευσης της επιχείρησης προς το απασχολούμενο προσωπικό, γεγονός που θα 

επιδράσει θετικά σε διάφορα καίρια ζητήματα της ΔΑΠ, όπως την συμμετοχή των 

εργαζομένων και την εκπαίδευση τους.

ν' Επιλεκτικότητα Προσλήψεων. Η εξασφάλιση της εργασίας και η εμπιστοσύνη 

προς το απασχολούμενο προσωπικό για την επίτευξη των στόχων απαιτεί την 

απόλυτη προσοχή κατά την επάνδρωση του εκάστοτε οργανισμού. Οι διεξοδικές 

διαδικασίες προσλήψεων διαμορφώνουν την πεποίθηση στον προσληφθέντα ότι 

εισέρχεται σε ένα «ξεχωριστό» οργανισμό και ότι οι απαιτήσεις του οργανισμού 

από αυτόν είναι αρκετά υψηλές. Γενικά δίδεται με αυτό τον τρόπο το στίγμα: ο 

ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κάνει τη διαφορά.

ν' Υψηλοί Μισθοί, οι οποίοι και προσελκύουν περισσότερους δυναμικούς 

εργαζομένους και επιτρέπει στην επιχείρηση να είναι πιο εκλεκτική στις
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προσλήψεις της. Όταν επιθυμείς να προσλάβεις τους εξαίρετους εργαζομένους και 

να τους διατηρήσεις στην δύναμη σου, αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να τους 

ανταμείβεις και ανάλογα.

^ Πρόσθετες Αμοιβές. Κίνητρο για τον εργαζόμενο δεν είναι μόνο το χρήμα. Η 

αναγνώριση, η ασφάλεια και η δίκαια μεταχείριση είναι στοιχεία τα οποία 

συμβάλλουν τα μέγιστα στην παρακίνηση του κάθε εργαζομένου.

S Εργαζόμενοι και μέτοχοι, γεγονός που προσφέρει διπλό πλεονέκτημα. Πρώτον, οι 

εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν συμφέροντα ιδιοκτησίας στον οργανισμό επιδιώκουν 

τις λιγότερες δυνατές αντιδικίες μεταξύ του κεφαλαίου και των εργαζομένων, για 

τον απλούστατο λόγο ότι είναι και εργαζόμενοι και κεφάλαιο συνάμα. Δεύτερον, ο 

κάθε εργαζόμενος που «συμμετέχει» σε μια επιχείρηση υιοθετεί πολύ πιο εύκολα 

τις στρατηγικές και πολιτικές της και προσφέρει τα μέγιστα για την ευημερία 

αυτής.

ν' Διάχυση της Πληροφορίας. Όπως αναφέρει και ο Pfeffer25: «Εφόσον οι 

εργαζόμενοι καλούνται να αποτελόσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

σαφέστατα θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση για να κάνουν τα 

απαραίτητα για να επιτύχουν».

ν' Συμμετοχή των Εργαζομένων, η οποία συμβάλλει τόσο στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων όσο και στην παραγωγικότητα τους.

ν' Εκτενής και συνεχής εκπαίδευση, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων αυξάνοντας έτσι την αυτοεκτίμηση, 

τον αυτοσεβασμό και συνακόλουθα την αποδοτικότητα τους.

ν' Χρήση Ομάδων. Για να αντεπεξέλθουν οι επιχειρήσεις στο γεμάτο προκλήσεις 

επιχειρησιακό περιβάλλον καλούνται να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους, 

αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό τους και πρώτα απ’ όλα τους ανθρώπους τους. 

Ο συγκερασμός των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας κρίνεται 

αναγκαίος για την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του όποιου 

προβλήματος.

ν' Ενδεδειγμένη αξιολόγηση της απόδοσης, η οποία θα βασίζεται σε ένα μίγμα 

ατομικών και ομαδικών κριτηρίων, τα οποία και θα είναι περισσότερο 

προσανατολισμένα στα αποτελέσματα. Τα άτομα δεν θα συγκρίνονται πλέον

25 Pfeffer J., 1994, Competitive advantage through people.
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μεταξύ τους αλλά με όρους του συστήματος, γεγονός που ενισχύει την 

αλληλεπίδραση ατόμου -συστήματος.

^ Συμβολική Ισονομία. Το σημαντικότερο τροχοπέδη στην αποκέντρωση της λήψης 

αποφάσεων, στην χρήση αυτόνομων (αυτοδιοικούμενων) ομάδων, στην δέσμευση 

και συνεργασία των εργαζομένων αποτελούν τα σύμβολα τα οποία και 

διαχωρίζουν τον καθένα. Το ζήτημα δεν είναι ότι άλλοι αποφασίζουν και άλλοι 

εκτελούν. Όλοι καταβάλλουν την κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του 

κοινού στόχου, την επιτυχία.

S Προαγωγές εκ των Έσω, πρακτική η οποία ενθαρρύνει την επιμόρφωση και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξυπηρετεί την αποκέντρωση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων.

^ Μακροπρόθεσμη Προοπτική, η οποία και απαιτείται για την επίτευξη των 

στόχων ενός οργανισμού που επενδύει τα μέγιστα στο ανθρώπινο δυναμικό της. 

Τα αποτελέσματα της οποιοσδήποτε πρακτικής ΔΑΠ είναι μακροπρόθεσμα σε 

αντίθεση με όποια επένδυση σε τεχνολογία ή μηχανολογικό εξοπλισμό.

■S Αξιολόγηση των Πρακτικών, δηλαδή η επίσημη και συστηματική αποτίμηση του 

βαθμού στον οποίο οι ακολουθούμενες πρακτικές απέδωσαν σε σχέση με τους 

στόχους και τις απαιτήσεις του οργανισμού.

•S Φιλοσοφία Διοίκησης, η οποία και θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο των 

διαφόρων πολιτικών-πρακτικών και θα επιτρέψει στους εργαζομένους να 

συνεχίσουν και να πειραματιστούν όταν όλα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε.

Από τις πιο πρόσφατες αναφορές σε «πρακτικές υψηλής απόδοσης» ήταν αυτή των 

Delay και Doty (1996) που επισήμαναν επτά πρακτικές ΔΑΠ, τις οποίες και χαρακτήριζαν 

«στρατηγικές» από την φύση τους. Τέτοιες πρακτικές ήταν οι εσωτερικές ευκαιρίες εξέλιξης 

καριέρας, επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα, δείκτες αξιολόγησης, διαμοιρασμός κερδών, 

εξασφάλιση εργασίας και μηχανισμοί επικοινωνίας. Πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν 

τις ικανότητες, γνώσεις και προσόντα των υπαρχόντων και δυνητικών εργαζομένων, να 

αυξήσουν την υποκίνησή τους, να μειώσουν προσπάθειες φυγοπόνησης και να στηρίξουν την 

παραμονή στην εταιρεία των εργαζομένων ποιότητας, ενθαρρύνοντας παράλληλα αυτούς που 

δεν αποδίδουν να αποχωρήσουν26.

26 Huselid Μ. A., “The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate 
financial performance”, Academy of Management Journal, 1995.
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Ο σκοπός όλων αυτών των «πρακτικών υψηλής απόδοσης» είναι να δημιουργηθεί ένα 

σύνολο εργαζομένων υψηλότερης αξίας μέσω της επιλογής και διατήρησης των πιο ικανών 

ατόμων, καθώς επίσης και ενός μεγαλύτερου βαθμού υποκίνησης των εργαζομένων μέσω της 

συμμετοχής τους στους στόχους της επιχείρησης.

Δεν υπάρχει όμως ούτε μια μαγική (άριστη) πρακτική την οποία όλες οι επιχειρήσεις 

θα πρέπει να επιδιώξουν να εφαρμόσουν. Οι "καλύτερες πρακτικές" στην Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων είναι υποκειμενικές και με μειωμένο χρόνο ζωής (Fitzenz, 1993). Αυτό 

που είναι καλύτερο για μια επιχείρηση μπορεί να μην είναι καν καλό για μια άλλη. Αυτό που 

ήταν καλύτερο τον περασμένο χρόνο μπορεί να μην είναι καλό σήμερα. Επίσης, η έννοια του 

«καλύτερου» είναι ιδιαίτερα υποκειμενική και μη συγκεκριμένη. Η "καλύτερη πρακτική" δεν 

είναι ένα σύνολο συγκεκριμένων ενεργειών αλλά μάλλον μια συνεκτική και καθολική 

προσέγγιση της διοίκησης επιχειρήσεων.

Εντούτοις άξιοι σχολιασμού είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτές τις 

«άριστες πρακτικές»:

• Επικοινωνία: Ύπαρξη πολλαπλών συστημάτων επικοινωνίας σε ευρεία βάση, 

τα οποία παρέχουν συνεχή ροή προς όλες τις κατευθύνσεις και λειτουργικά 

επίπεδα. Η επικοινωνία με το προσωπικό είναι μια επίσημη, συνεχή και 

ζωτικής σημασίας ευθύνη του κάθε οργανισμού. Δεν είναι κάτι το 

«πρόσθετο».

• Συνεχής βελτίωση: Οι «καλύτερες επιχειρήσεις» δεν είναι ποτέ

ικανοποιημένες. Δεν εστιάζονται απλά στο να γίνει το σωστό αλλά να γίνει και 

καλύτερο. Εξαρτώνται έντονα από την ανατροφοδότηση (από όλες τις πιθανές 

πηγές) ως πρωταρχική βάση της φιλοσοφίας της συνεχούς βελτίωσής.

• Οργανωσιακή κουλτούρα: Δίδεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση στην

οργανωσιακή κουλτούρα και οι επιχειρήσεις έχουν επίγνωση για το πώς η 

οργανωσιακή κουλτούρα τους διαμορφώνει συστήματα και συμπεριφορές.

• Αλληλεξάρτηση: Καταβάλλεται συνειδητή και συνεχή προσπάθεια για την 

ενεργή συμμετοχή όλων. Αυτό ενθαρρύνει την ειλικρίνεια και την 

εμπιστοσύνη, στοιχεία ουσιαστικά για την αποτελεσματική ομαδική εργασία. 

Ακόμη, υπάρχουν σταθερές διαλειτουργικές συνεργασίες και επικοινωνία.

• Ανάληψη κινδύνου: Οι «καλύτερες επιχειρήσεις» έχουν στις υπηρεσίες τους 

τους κατάλληλους ηγέτες που κατέχουν το θάρρος να λάβουν τις σκληρές 

αποφάσεις και να τις υλοποιήσουν.
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• Στρατηγική και δέσμευση: Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς μια 

στρατηγική κατεύθυνση. Υφίστανται διάφορα πλάνα στρατηγικής τα οποία 

είναι σε ισχύ και για τα οποία υπάρχει μια σαφής δέσμευση της επιχείρησης.

3.2 Σύγχρονες Πρακτικές ΔΑΠ σε περιβάλλον Ολικής Ποιότητας

Στην πράξη τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Οι παραδοσιακές πρακτικές 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων βασιζόμενες σε κουλτούρες αυστηρής διοίκησης και ελέγχου 

αντικαθίστανται σιγά σιγά από νέες πρακτικές υποστηριζόμενες από κουλτούρες 

χαρακτηριζόμενες από την δέσμευση, συμμετοχή, συνεργασία και επικοινωνία των 

εργαζομένων. Αντικαθίστανται από μια νέα γενεά λειτουργιών που περιλαμβάνουν τις 

προοδευτικές πρακτικές ΔΑΠ, όπως οι πρακτικές εργασίας υψηλής συμμετοχής, η συνεχής 

κατάρτιση, ο στρατηγικός προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού και τα συνεχή 

προγράμματα βελτίωσης.

Απόλυτα επεξηγηματικός είναι και ο ακόλουθος πίνακας που παραθέτει τις 

παραδοσιακές πρακτικές σε σύγκριση με τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε επιχειρήσεις 

που αναγνωρίστηκαν για την επιτυχή εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας (Baldrige Award).

Οι πολιτικές ΔΑΠ που είναι προσανατολισμένες στη ποιότητα διακρίνονται για την 

εστίαση τους στο σύνολο του οργανισμού παρά στις επιμέρους θέσεις εργασίας και τμήματα, 

την υποστήριξη της ομαδικής απόδοσης και όχι της ατομικής, την ισότητα παρά τον τονισμό 

της ιεραρχίας και τη συμμετοχή αντί της αυστηρής εντολής και του ελέγχου.

Οι ακόλουθες πολιτικές και πρακτικές αποτελούν πραγματικά παραδείγματα της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας αναφερόμενα σε διάφορες επιχειρήσεις ποικίλων δραστηριοτήτων 

και μεγεθών.
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Corporate Context 
Dimension

Traditional
Paradigm

Total Quality 
Paradigm

Coiportrte Culture Individualism Collective elicits
Differentiation C:o6S-functional wot*
Autocratic leadership Ccarhmg. enabling
Prolils Customer satisfaction
Productivity Qua.ity

Human Resource Traditional Total Quality
Character! s tire Paradigm Paradigm

Communications Top-down Top-dnwn 
Horizontal, lalerai 
Multidiroctigna)

Vaicn and Employment at-will Due process
Involvemenl Suggestion systems Quality circles 

Attitude surveys

(ab Design Efficiency Qua.ity
Pioduciiviiy Customization
SlandaTd procedures Innovation
Narrow span ot contra! Wide span ol control
Spc-ciiic job descriptions Autonomous werk teams 

Empowerment

Training Job related smite Broad range ui skills
Functional, technical Cross junctional 

Diagnostic., prohiem solving
Productivity Productivity and quality

Performance Individual goals Team goals
Measurement and Supervisory review Customer, pswr and supervisory

Evaluation review
Empnasize linancial 

pertoimar.ee
Emphasize quality and service

Rewards Competition Iot Team-group based rewards
individual merit Financial rewards, financial
lurTRasej; and bRnnhtK rrnri nonfinanrial recognition

Health and Safety Treat problems Prevent problems 
Safety Pregrams 
Wellness Prcgtams 
Employe* assistance

Selection-Promotion Selected by manager Selecled by peers
Career Development Narrow tob skills Problem-solving skills

Promotion based on Promotion based on
individual group lacilitalion
cccamplishment 

Linear career paih
Horizontal career path

Πηγή: “Total quality and human resources management: lessons teamed from Baldrige Award-winning

companies”, Blackburn R. & Rosen B., 1993.
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Σνσχέτιση των προγραμμάτων ΔΑΠ με τα προγράμματα ποιότητας για την 

ικανοποίηση των αναγκών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. 

Τα προγράμματα ΔΑΠ θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με την γενική στρατηγική του 

οργανισμού. Ένα περιβάλλον Ολική Ποιότητας απαιτεί ένα νέο συνοθύλευμα δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών, συμπεριλαμβάνοντας διαπροσωπικές ικανότητες, ομαδικότητα, εμπιστοσύνη, 

λήψη και παροχή ανατροφοδότησης, συμμετοχή και ενδυνάμωση. Μια τέτοια διαδικασία θα 

πρέπει να ξεκινά με την εδραίωση ενός κλίματος που θα βοηθά στην διαμόρφωση των 

κατάλληλων αξιών και δεσμεύσεων από πλευράς του οργανισμού, to οποίο και θα 

διαμορφωθεί μέσω του σχεδιασμού της μακροπρόθεσμης στρατηγικής Ολικής Ποιότητας. 

Όλα αυτά βέβαια απαιτούν εκπαίδευση, συνεχή και ουσιαστική ανατροφοδότηση, ανοικτές 

πύλες επικοινωνίας και ενδυνάμωση (empowerment) του προσωπικού.

Η AT&T, για παράδειγμα, έχει συνδέσει την εκπαίδευση και επιμόρφωση με τα 

στρατηγικά πλάνα για να εδραιώσει τις απαραίτητες ικανότητες (για το παρόν και το μέλλον) 

σε επίπεδο ατομικό και σε επίπεδο οργανισμού. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

αναπτύσσει μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα σε τέσσερις τομείς: 

ικανότητες, αποτελεσματικότητα του οργανισμού, απόδοση προσωπικού και ανθρώπινο 

δυναμικό. Τα βραχυπρόθεσμα πλάνα στο πρώτο τομέα περιλαμβάνουν (|) την ενίσχυση της 

σχέσης αναγνώρισης, εκτίμησης, ανάπτυξη των εργαζομένων και επιχειρηματικών αναγκών 

και (2) την αναπροσαρμογή των ρόλων και υπευθυνοτήτων με σκοπό την ενδυνάμωση 

(empowerment) του προσωπικού. Από την άλλη πλευρά τα μακροπρόθεσμα πλάνα 

αναφέρονται στην εδραίωση ενός περιβάλλοντος συνεχής εκπαίδευσης και στην διαμόρφωση 

νέων συστημάτων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του προσωπικού. Μια άλλη επιχείρηση, η 

Granite Rock, έχει αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης (το ονομαζόμενο Individual 

Professional Development Plan) συγχωνεύοντας τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και τους 

στόχους ποιότητας της επιχείρησης με τις ατομικές ικανότητες του κάθε εργαζομένου.

Στρατολόγηση των κατάλληλων ανθρώπων. Η ικανοποίηση και υπερκάλυψη των 

απαιτήσεων των πελατών ξεκινά με την ύπαρξη των κατάλληλων εργαζομένων, οι ικανότητες 

και η συμπεριφορά των οποίων θα υποστηρίξει τους στόχους της επιχείρησης. Για 

παράδειγμα, πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι δεν μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά όλοι 

οι εργαζόμενοι σε ένα περιβάλλον ενδυνάμωσης και ενεργής συμμετοχής27. Επίσης, η 

περιορισμένη διαθεσιμότητα εργαζομένων που μπορούν να ανταποκριθούν σε περίπλοκες και 

ραγδαία μεταβαλλόμενες θέσεις εργασίας επιβάλλει την αναθεώρηση των στρατηγικών

27 Τ. Aeppel, “Not all workers find idea of empowerment as neat as it sounds”, Wall Street Journal, 1997.
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πρόσληψης. Οι παραδοσιακές πρακτικές πρόσληψης βασίζονταν σε γνωστικές ή τεχνικές 

ικανότητες παρά σε διαπροσωπικές. Οι αναζητούμενες ικανότητες-συμπεριφορές πλέον είναι 

ο ενθουσιασμός, η επινοητικότητα, η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος και η ικανότητα 

αφομοίωσης νέων δεξιοτήτων σε σύντομο χρόνο. Η φιλοσοφία του εσωτερικού πελάτη 

απαιτεί από τον κάθε εργαζόμενο να διαθέτει αρκετά καλές διαπροσωπικές ικανότητες. 

Ακόμη και οι απαιτούμενες τεχνικές ικανότητες μεταβάλλονται: ικανότητα εφαρμογής των 

διαφόρων αρχών ποιότητας στην εργασία, βασικές γνώσεις μαθηματικών και στατιστικής και 

λογική (Logical-thinking) ικανότητα. Για να διασφαλίσουν το γεγονός ότι οι νέοι υποψήφιοι 

έχουν τις απαραίτητες ικανότητες-δεξιότητες νέα μοντέλα (συστήματα) χρησιμοποιούνται 

κατά την διαδικασία προσλήψεων, όπως ψυχολογικά τεστ και σενάρια περιπτώσεων 

(situational role-playing). Καινοτόμα είναι επίσης η προσέγγιση της Federal Express. Έχει 

συγκροτήσει 18 κέντρα στρατολόγησης, όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται από τους 

υποψηφίους συναδέλφους τους. Το προσωπικό της επιχείρησης εναλλάσσεται σε διάφορους 

ρόλους εντός και εκτός των κέντρων αυτών και συμβάλλει ουσιαστικά στην λήψη σχετικών 

με την στρατολόγηση νέων εργαζομένων αποφάσεων.

Εντούτοις, οι κατάλληλοι εργαζόμενοι δεν εξασφαλίζουν σε έναν οργανισμό την 

κατοχή ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή ακόμα και ενός βραχυπρόθεσμου 

πλεονεκτήματος. Εάν το απασχολούμενο προσωπικό είναι ελάχιστα παρακινημένο ή εάν τα 

κατάλληλα συστήματα δεν είναι σε ισχύ, το ταλέντο των εργαζόμενων μπορεί να σπαταληθεί 

ή να μεταπηδήσει στους ανταγωνιστές.

Συμμετοχή όλων σε όλα τα επίπεδα και όλες τις λειτουργίες. Η συμμετοχή βέβαια 

του εργαζομένου θα πρέπει να ξεκινά από την προσωπική δέσμευση του στην ποιότητα. Όταν 

ο εργαζόμενος αποδεχτεί και υιοθετήσει μια φιλοσοφία ποιότητας, τότε είναι σε θέση να 

αφομοιώσει τα διάφορα εργαλεία και τεχνικές ποιότητας και να τα χρησιμοποιήσει στην 

καθημερινή του εργασία. Όλα αυτά εξαρτώνται και από το εύρος και είδος της 

πληροφόρησης που παρέχεται στο απασχολούμενο προσωπικό και τα συστήματα 

εκπαίδευσης και ανταμοιβών που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση. Η ενεργή συμμετοχή του 

απασχολουμένου κερδίζει πλέον ευρύτατη αποδοχή ως συντελεστής επιτυχίας της σύγχρονης 

διοίκησης ποιότητας.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι αναθέτοντας στους εργαζόμενους 

του τμήματος παραγωγής να επισκέπτονται πελάτες, τους βοήθησαν σημαντικά στο να 

αντιληφθούν τον ρόλο τους στην διαδικασία που ονομάζεται «ικανοποίηση του πελάτη». 

Άλλες επιχειρήσεις, έχουν προχωρήσει ακόμη πιο πέρα. Η Saturn παραδείγματος χάρη 

σχηματίζει ομάδες εργασίας οι οποίες εκτελούν βασικές λειτουργίες ΔΑΠ,
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συμπεριλαμβανομένων της πρόσληψης και της αξιολόγησης της απόδοσης. Το παράδειγμα 

της έχουν ακολουθήσει και άλλες επιχειρήσεις όπως η Federal Express και η GTE. Η 

ανάθεση στους εργαζομένους να αξιολογήσουν την ποιότητα των προμηθευόμενων υλικών 

είναι ένας ακόμη τρόπος ενίσχυσης της συμμετοχής των εργαζομένων αλλά βελτίωσης της 

ποιότητας. Τέλος, πρωτοπόρες στο χώρο της Δ.Ο.Π. επιχειρήσεις κάνουν τα πάντα για να 

ενθαρρύνουν την επικοινωνία προς τα άνω (upward communication), π.χ. με τις λεγάμενες 

πρακτικές της ανοικτής πόρτας (open-door policies).

Χρήση συστημάτων υποβολής προτάσεων και αναγνώρισης προς ενίσχυση της 

δραστηριοποίησης και υποκίνησης του προσωπικού. Είναι σαφές ότι η αύξηση της 

υποκίνησης και η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των εργαζομένων θα οδηγήσει σε 

αύξηση της απόδοσης, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές με την εργασία ικανότητες. Το 

μεγαλύτερο ίσως μυστικό εδώ είναι η δημιουργία κατάλληλου υποκινητικού 

περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει τις 

γνώσεις του, τις εμπειρίες του και τις δεξιότητες του. Η απασχόληση πάνω σε θέματα της 

προσωπικής εργασίας μπορεί να μετατρέψει την όποια ρουτίνα σε μια διασκεδαστική 

εργασία. Συμμετέχοντας οι εργαζόμενοι σε τέτοια συστήματα συνειδητοποιούν καλύτερα τον 

ρόλο και τη συμβολή τους στον οργανισμό, στοιχεία τα οποία μπορούν να τους οδηγήσουν σε 

προαγωγή ή τουλάχιστον καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις εντός του χώρου εργασίας.

Η General Motors δημιούργησε ένα σύστημα υποβολής προτάσεων (suggestion 

system) εδώ και 50 έτη, το οποίο για πολλούς ανταγωνιστές της είναι ένα από τα μυστικά της 

επιτυχίας της. Επίσης, η AT&T έχει εδραιώσει ένα σύστημα, το λεγόμενο «Οι ιδέες σας ... ο 

κόσμος σας», μέσω του οποίου δεκάδες χιλιάδες ιδέες υποβάλλονται κάθε χρόνο. Παρόλο 

που δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ανταμοιβές, οι εργαζόμενοι επιμένουν να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους. Αναφορικά με τα συστήματα ανταμοιβών, η AT&T έχει σε λειτουργία 

πληθώρα προγραμμάτων ανταμοιβών, συμπεριλαμβανομένων και bonus αναφορικά με την 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού, της ομάδας και του ατόμου. Επίσης, η Westinghouse 

Electric διαμορφώνει τις ανταμοιβές σύμφωνα με αυτά που έχουν αξία για τους 

εργαζομένους. Κάθε τμήμα διαμορφώνει τα βραβεία του, π.χ. κουπόνια εξαγοράσιμα σε 

εξειδικευμένα καταστήματα, ενώ άλλα επιλέγουν τις χρηματικές ανταμοιβές ή άλλα έπαθλα.

Υπογράμμιση και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας σε όλο το φάσμα της 

επιχείρησης. Οι ομάδες ενθαρρύνουν την αυτόβουλη συμμετοχή των εργαζομένων και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών τους. Τα θετικά αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας 

αποδεικνύονται και από τις μελέτες διαφόρων σύγχρονων ψυχολόγων - ερευνητών του
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θέματος (ενδεικτικά αναφέρονται: Cordery 1991, Dunegan et al., 1992, Antoni 1996, Jones 

and George 1998). Οι κυριότερες επιδράσεις στο άτομο συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• βελτίωση της προσωπικής ψυχικής διάθεσης

• αυξημένη παραγωγικότητα

• ικανοποίηση από την εργασία

• υψηλός βαθμός συμμετοχής στις δραστηριότητες της ομάδας

• αυξημένη αλληλοϋποστήριξη και αμοιβαία εμπιστοσύνη των μελών

Οφέλη υπάρχουν όμως και για τον οργανισμό, κυρίως ως απόρροια της ενδυνάμωσης 

των ομάδων, της διαδικασίας δηλαδή μέσω της οποίας τους δίνεται η εξουσία, οι πόροι, οι 

πληροφορίες αλλά και η ευθύνη που απαιτεί η εκτέλεσης μιας εργασίας. Οι ομάδες, όσο 

αναπτύσσονται και βελτιώνονται, αναλαμβάνουν επιπλέον καθήκοντα, φτάνοντας μέχρι την 

αυτοδιοίκηση, όπου θέματα όπως προσλήψεις και απολύσεις μελών, οικονομικός 

προγραμματισμός και πολιτικές ανταμοιβών ρυθμίζονται από τα ίδια τα μέλη της ομάδας. Με 

τον τρόπο αυτό η ανώτερη διοίκηση απαλλάσσεται από μέρος των αποφάσεων που πρέπει να 

λάβει και αποκτά περισσότερο χρόνο για τη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής και της 

οργανωσιακής κουλτούρας.

Η Federal Express έχει εν ενεργεία περίπου 4.000 ομάδες (Quality Action teams), ενώ 

στη Cadillac τουλάχιστον το 60 τοις εκατό του ανθρώπινου δυναμικού είναι μέλος μιας 

ομάδος εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης ομάδων είναι και η Raytheon-TI 

Systems, η οποία απασχολεί ομάδες σε διάφορα επίπεδα. Σε επίπεδο οργανισμού για την 

στοχοθέτηση, σε επίπεδο τμημάτων για την επίλυση προβλημάτων των τμημάτων και σε 

επίπεδο εργαζομένων για την αποφυγή-πρόληψη προβλημάτων στο χώρο εργασίας. Επίσης, η 

Eastman Chemical ενθαρρύνει τις ομάδες στον καθορισμό σκοπών και στόχων βασιζόμενοι 

πάντα στους γενικούς στόχους της επιχείρησης, όπως αυτοί καθορίζονται στη διαδικασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού της. Ο κάθε επικεφαλής ανήκει σε τουλάχιστον δυο ομάδες: μια 

αυτή της οποίας ηγείται και μια άλλη της οποίας ηγείται ο άμεσα προϊστάμενος του. Η χρήση 

των ομάδων αυτών, όπως και πολλών άλλων π.χ. διατμηματικών, μαζί με διάφορες 

συναθροίσεις ποικίλων αντικειμένων και έρευνες εργαζομένων αποτελούν για πολλούς 

οργανισμούς εργαλεία για την προώθηση της συμμετοχής.

Ενδυνάμωση των ατόμων και των ομάδων με απώτερο σκοπό την λήψη 

αποφάσεων που αφορούν την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών. Πολλοί 

οργανισμοί κάνουν λόγο για ενδυνάμωση (empowerment), αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που 

πραγματικά την υλοποιούν. Ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι να
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κάνουν και πότε να το κάνουν, έχουν παρακινηθεί κατάλληλα για να το κάνουν και έχουν 

στην διάθεση τους τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνουν. Αυτά βέβαια απαιτούν 

ουσιαστικές αλλαγές στα συστήματα εργασίας, όπως:

• Παροχή εκπαίδευσης και πόρων καθώς και εμψύχωσης των εργαζομένων

• Εξέταση των διαδικασιών και πολιτικών για να ανούσιους περιορισμούς στην 

δυνατότητα των εργαζομένων να εξυπηρετήσουν τον πελάτη

• Εδραίωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και όχι τιμωρίας για την οποιαδήποτε 

αποτυχία

• Διάχυση της πληροφορίας χωρίς όρια και περιορισμούς

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να νιώθουν ότι οι δράσεις τους είναι απαραίτητες για 

την επιτυχία του οργανισμού, αλλά και να εκπαιδευτούν για το περιθώριο 

μέσα στο οποίο είναι σε θέση να δράσουν. Η ανάπτυξη κανόνων λήψης 

αποφάσεων και τα role-playing σενάρια είναι παραδείγματα αποτελεσματικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

• Τα στελέχη θα πρέπει να εγκαταλείψουν κάποια από την δύναμη που 

κρατούσαν στα χέρια τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Nordstrom Inc. με τον απλούστατο κανόνα: 

«Χρησιμοποίησε την καλή σου κρίση σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν θα υπάρχουν πρόσθετοι 

κανόνες. ». Στην McDonald οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν 

πρωτοβουλία, όταν επικρατούν συγκεκριμένες συνθήκες, επιτρέποντας στην διοίκηση να 

διατηρεί ένα επίπεδο ελέγχου. Στην AT&T παραδείγματος χάρη οι εργαζόμενοι στο τμήμα 

σχεδιασμού ή παραγωγής μπορούν να διακόψουν τον σχεδίασμά ή την παραγωγή αντίστοιχα 

εάν εντοπίσουν ένα «πρόβλημα ποιότητας». Στα Ritz-Carlton Hotels ο κάθε εργαζόμενος έχει 

την δυνατότητα να «κινήσει γη και ουρανό» και να ξοδέψει ως και $2.000 προς ικανοποίηση 

του πελάτη. Στην Trident οι εργαζόμενοι είναι «κύριοι» συγκεκριμένων διεργασιών και έχουν 

την ευθύνη για τον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών βελτίωσης. Έχουν επίσης την 

δυνατότητα να τροποποιήσουν τις διεργασίες αυτές χρησιμοποιώντας την τεκμηριωμένη 

διαδικασία βελτίωσης διεργασιών, που υφίσταται στα πλαίσια του όλου συστήματος 

ποιότητας.

Γενναίες επενδύσεις σε εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού. Για την επιτυχή 

εφαρμογή ενός προγράμματος ποιότητας και την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων του 28

28 Pascale R. Τ., “Nordstrom Inc.”, unpublished case (San Francisco, 1991) in<l7).
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απαραίτητη είναι η συμμετοχή ενός αφοσιωμένου και καλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού. Οι εργαζόμενοι στην «πρώτη γραμμή» χρειάζεται να είναι σε θέση να 

αντιλαμβάνονται και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και οι εργαζόμενοι στο 

τομέα παραγωγής θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να αναπτύσσουν 

νέες πρακτικές και τεχνολογίες. Γενικά όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα στοιχεία και τις πληροφορίες προς 

επίτευξη της συνεχής βελτίωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της κατάλληλης 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Στην Wainwright οι εργαζόμενοι ξεκινούν την εκπαίδευση τους στην ποιότητα από 

την πρώτη μέρα στη δουλειά. Κατά την διάρκεια του εγκλιματισμού του νέου υπαλλήλου ο 

άμεσα προϊστάμενος εξηγεί την σημασία της ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη και 

σκιαγραφεί τις προσεγγίσεις του οργανισμού στη συνεχή βελτίωση. Συμπληρωματικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται έπειτα από 24 και 72 ημέρες από την ημέρα 

πρόσληψης. Η επιχείρηση αυτή επενδύει περίπου το 7 τοις εκατό της μισθοδοσίας της σε 

εκπαίδευση του προσωπικού, η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων τεχνικές επικοινωνίας, 

τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και στατιστικές μεθόδους. Στη Dana Commercial Credit οι 

ανάγκες και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης εξετάζεται μηνιαίως, εστιάζοντας στην 

βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών 

διευθυντών. Πολλαπλές μεθοδολογίες αποτίμησης, ανάλυσης και ανάπτυξης προγραμμάτων 

εκπαίδευσης έχουν αναπτυχθεί με στόχο την αναγνώριση και κάλυψη περιθωρίων βελτίωσης 

και ανάπτυξης διαφόρων ικανοτήτων του προσωπικού.

Συντήρηση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ευημερία και την ανάπτυξη όλων 

των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν και αντιλαμβάνονται πλέον ότι για να 

καταφέρουν να ικανοποιήσουν τους υποψήφιους πελάτες τους, θα πρέπει πρώτα να 

ικανοποιήσουν τους εργαζομένους τους (J.R.Evans 1999). Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι 

είναι αυτοί που είναι και παραγωγικοί. Κορυφαίοι οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν παράγοντες 

ευημερίας όπως υγεία, ασφάλεια και εργονομία στα προγράμματα βελτίωσης ποιότητας. Η 

Ames Rubber Corporation για παράδειγμα έχει σε λειτουργία εννέα μακροπρόθεσμα 

προγράμματα σχετικά με ασφάλεια και υγιεινή προσωπικού. Η Federal Express εκπαιδεύει το 

προσωπικό της στο χειρισμό επικίνδυνων πακέτων, στην ορθή μετακίνηση βαρέων φορτίων, 

ακόμη και στην ασφαλή οδήγηση. Η Johnson & Johnson δίνει την δυνατότητα (χρόνο και 

μέσα) στους εργαζομένους της να πραγματοποιούν «εργονομικά» διαλείμματα, ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα στην βάρδια τους, για να εφαρμόζουν ασκήσεις οι οποίες προλαμβάνουν 

διάφορες κινητικές παθήσεις.
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Μια άλλη εφαρμοζόμενη πρακτική είναι η διεξαγωγή ελέγχων στους χώρους εργασίας 

με σκοπό την αναγνώριση κινδύνων και την πρόληψη ατυχημάτων, πολλές φορές από 

απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες. Η Texas Instruments για 

παράδειγμα μισθώνει ειδικούς σε θέματα ασφαλείας, περιβάλλοντος εργασίας και 

εργονομίας, οι οποίοι διευθύνουν προληπτικές ενέργειες, ερευνούν εργατικά ατυχήματα και 

παρέχουν και σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στο απασχολούμενο προσωπικό της. Από την 

άλλη πλευρά, η Ritz-Carlton συστήνει ομάδες εργασίας, οι οποίες ασχολούνται με την 

διαμόρφωση των κατάλληλων συνδυασμών τεχνολογίας και διαδικασιών για την εξάλειψη 

των προβλημάτων ασφάλειας και υγιεινής.

Πρόσθετες ειδικές υπηρεσίες όπως ψυχαγωγικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες, 

εκπαιδευτικά προγράμματα άσχετα με την εργασία, ελαστικά ωράρια εργασίας και φροντίδα 

ανηλίκων παιδιών συμβάλλουν δραστικά στην ικανοποίηση των εργαζομένων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Texas Instruments, η οποία προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικά 

προγράμματα στο απασχολούμενο προσωπικό της για την επίλυση προσωπικών και 

οικογενειακών προβλημάτων του.

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πρακτικών 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της ικανοποίησης των εργαζομένων ως δείκτες 

βελτίωσης της ποιότητας. Έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων και η στατιστική 

παρακολούθηση δεικτών-κλειδιών ΔΑΠ βοηθούν στην παρακολούθηση του επιπέδου 

ικανοποίησης του απασχολούμενου προσωπικού και εντοπίζουν έγκαιρα σοβαρά προβλήματα 

σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας του οργανισμού. Η Merrill Lynch για παράδειγμα 

ερευνά ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πορεία 15 δεικτών ικανοποίησης των 

εργαζομένων της. Επίσης, η AT&T πραγματοποιεί κάθε δυο έτη μια γενική έρευνα προς 

εκτίμηση της διάθεσης-στάσης των εργαζομένων της και των επιδράσεων που έχουν οι 

προσπάθειες βελτίωσης-ανάπτυξης σε αυτούς. Η AT&T συγκεκριμένα, συγκρίνει τα 

αποτελέσματα αυτά με προγενέστερα δικά της αλλά και με αντίστοιχα των διαφόρων 

ανταγωνιστών της (benchmarking). Δείκτες όπως το σύνολο και ρυθμός αύξησης των ομάδων 

εργασίας, το ποσοστό των εμπλεκόμενων εργαζομένων στις ομάδες, αριθμός προτάσεων- 

ιδεών τους που υλοποιήθηκαν, απουσίες και παράπονα προσωπικού αποτελούν για πολλούς 

πρωτοπόρους σε θέματα ποιότητας οργανισμούς την βάση για αξιολόγηση και βελτίωση.

3.3 Η εφαρμογή των πρακτικών αυτών στην πράξη

Η μετάβαση από τις παραδοσιακές πρακτικές στις «νέες» διευκρινίζει επίσης τον 

εξελιγμένο ρόλο του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Από υποστηρικτικός ο ρόλος
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του πλέον διαμορφώνεται σε ηγετικός. Στους παραδοσιακούς οργανισμούς το Τμήμα ΔΑΠ 

αναγνωρίζει, προετοιμάζει και ανταμείβει τους εργαζομένους κατευθύνοντας τους σύμφωνα 

με τις οργανωσιακές και εργασιακές νόρμες. Στους προσανατολισμένους στην Ολική 

Ποιότητα οργανισμούς το Τμήμα αναπτύσσει πολιτικές και διαδικασίες που εξασφαλίζουν 

την υψηλή αποδοτικότητα των εργαζομένων, αυτοσχεδιάζει όταν αυτό είναι απαραίτητο και 

δραστηριοποιείται με γνώμονα την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Το ερώτημα που απασχολεί όλους όμως είναι: πως μπορούν οι οργανισμοί να 

υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις διάφορες πρακτικές ΔΑΠ παρέχοντας το μέγιστο δυνατό 

αποτέλεσμα; Πως μπορούν οι οργανισμοί να αυξήσουν την πιθανότητα ότι θα υιοθετήσουν 

και θα εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις κατάλληλες πρακτικές; Εξασφαλίζοντας ότι τα 

στελέχη ΔΑΠ έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες θεωρείται ως ο ασφαλέστερος 

τρόπος εξασφάλισης της επιτυχίας τέτοιων προσπαθειών (Huselid, et al., 1997).

Τα στελέχη ΔΑΠ κατά την εφαρμογή των όποιων προαναφερθέντων πρακτικών και 

πολιτικών θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές:

• Δεν είναι «αντιγράψιμες» από μια επιχείρηση σε μια άλλη. Ένα σύνολο 

συμπληρωματικών πρακτικών ΔΑΠ που έχουν συντελέσει στην βελτίωσης της 

παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων 

και έχουν δώσει σε μια επιχείρηση ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεν 

σημαίνει ότι σίγουρα θα έχει παρόμοια αποτελέσματα σε μια άλλη επιχείρηση, 

ακόμη και αν δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο.

• Πρέπει να εφαρμοστούν με γνώμονα το οργανωσιακό πλαίσιο του 

συγκεκριμένου οργανισμού. Οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των 

πρακτικών ΔΑΠ ποικίλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση.

• Είναι αποτελεσματικότερες όταν η μια συμπληρώνει την άλλη. Παραδείγματος 

χάρη, όταν οι αυτο-διοικούμενες ομάδες αναπτύσσονται ταυτόχρονα με το 

προσανατολισμένο στην ομαδική εργασία σύστημα ανταμοιβών.

• Πρέπει να εναρμονίζονται με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους 

και την αποστολή του οργανισμού για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Εάν αυτό η σύμπνοια δεν υφίσταται, θα προκύψουν διοικητικές 

δυσλειτουργίες και η προσπάθεια να εισαχθούν οι προοδευτικές πρακτικές 

ΔΑΠ θα χάσει πολύ γρήγορα την αξιοπιστία της μεταξύ των εργαζομένων της 

επιχείρησης.
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• Απαιτείται προγραμματισμός, πόροι και προσπάθεια. Η συμμετοχή και η 

δέσμευση όλων των εργαζομένων (ακόμη και των σωματείων τους) πρέπει να 

εξασφαλιστεί.

• Οι άνθρωποι που πρόκειται να βοηθήσουν στην εφαρμογή των νέων 

πρακτικών πρέπει να είναι προετοιμασμένοι εξαρχής και να συμμετέχουν στις 

διαδικασίες προγραμματισμού, ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών από το 

ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας.

• Σημαντικές αλλαγές στην οργανωσιακή δομή και κουλτούρα είναι 

απαραίτητες, ιδιαίτερα όταν η δομή μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα ιεραρχική 

σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα γραφειοκρατίας. Τέτοιες αλλαγές θα 

περιλαμβάνουν πιθανότατα ουσιαστικές διοικητικές αλλαγές και μια τάση 

προς ένα μοντέλο διοίκησης προσανατολισμένο στην καθολική συμμετοχή.

• Η κατάλληλη υποδομή και οι ενισχυτικοί μηχανισμοί πρέπει να τεθούν σε 

ισχύ, οι οποίοι και θα υποστηρίξουν την μακροπρόθεσμη προσπάθεια. Εάν οι 

πρακτικές δεν υποστηρίζονται από τις κατάλληλες πολιτικές, οι εργαζόμενοι 

δεν πρόκειται να αποδεχθούν την εφαρμογή των πρακτικών αυτών.

• Πρέπει να υποστηρίζεται από την Γενική Διεύθυνση, η οποία βέβαια θα έχει 

κερδίσει το σεβασμό του υπόλοιπου προσωπικού της επιχείρησης (Grant and 

Oswick, 1998; Kane, 1996; Kramar, 1999).

Στοιχεία τα οποία καλούν τα στελέχη ΔΑΠ να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους και 

να διαδραματίσουν έναν πιο δυναμικό ρόλο:

• Επιδεικνύοντας ότι αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις που ασκούν στους 

εργαζόμενους οι όποιες εξελίξεις και ότι οι εργαζόμενοι βιώνουν την 

οργανωσιακή αλλαγή με διαφορετικό τρόπο (Barger και Kirby, 1995).

• Ευθυγραμμίζοντας τις προσδοκίες των στελεχών και των υπολοίπων 

εργαζομένων. Τα στελέχη ΔΑΠ είναι οι αρμόδιοι για την κοινοποίηση της 

ανάγκης να γίνει κατανοητή από όλους η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας 

και ο αντίκτυπος τέτοιων αλλαγών στην επιχείρηση.

• Θέτοντας σε εφαρμογή συστήματα ανταμοιβών που λαμβάνουν τους υπόψη 

όχι μόνο την ατομική προσπάθεια και απόδοση, αλλά και την προσπάθεια των 

ομάδων, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων-ικανοτήτων του ατόμου, 

είτε αυτές αξιοποιηθούν μέσα στην επιχείρηση είτε αλλού.
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• Παρακολουθώντας το κατά πόσο το προσωπικό αντεπεξέρχονται σε αυτές τις 

αλλαγές στην απασχόληση (όπως οργανωσιακές αλλαγές και ευέλικτα 

προγράμματα απασχόλησης).

• Παρέχοντας τις συμβουλές στην Γενική Διεύθυνση για να υιοθετήσει μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση της ΔΑΠ.

3.4 Το μέλλον του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

Το 1991 οι Giles και Williams υποστήριξαν ότι «τώρα είναι η ευκαιρία ζωής για τα 

στελέχη προσωπικού. Η διοίκηση ποιότητας είναι απλή στρατηγική, πάνω σε πιάτο, που 

περιμένει να αποκτήσει περιεχόμενο από το προσωπικό»29. Εντούτοις θεώρησαν ότι ο λόγος 

που τα στελέχη ΔΑΠ δεν συμμετέχουν τόσο ενεργά στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας όσο θα 

έπρεπε, είναι ότι βρίσκουν αυτή τη στρατηγική δύσκολη, έχουν προβλήματα στο να 

σκέφτονται με όρους ποιότητας και μειονεκτούν σε ικανότητες αλλαγής.

Οι Ulrich & Yeung (1989) ισχυρίζονταν (και όχι άδικα) ότι στο μέλλον το στέλεχος 

ΔΑΠ θα πρέπει να κατέχει τέσσερις βασικές ικανότητες για να γίνει ενεργό μέλος του 

στρατηγικού σχεδιασμού. Οι ικανότητες αυτές αφορούσαν ^την επιχειρηματική ικανότητα, 

2)τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, 3)την συνδυαστική ικανότητα και 4)την ικανότητα 

διοίκησης αλλαγής. Επίσης, ο Huselid (1997) αναγνώρισε δυο κατηγορίες ικανοτήτων ως τις 

βασικότερες για την εξέλιξη των στελεχών ΔΑΠ:

ΐ. Επαγγελματικές ικανότητες Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι οποίες 

αναφέρονται στη γνώση του αντικειμένου, την επιδεξιότητα και ικανότητα 

του να λειτουργεί αποδοτικά σε ένα παραδοσιακό Τμήμα ΔΑΠ. Αυτό σημαίνει 

ότι οι τεχνικές γνώσεις ΔΑΠ υπάρχουν αλλά και χρησιμοποιούνται στην 

πράξη (Huselid, et al., 1997).

ii. Γενικές επαγγελματικές ικανότητες, οι οποίες και αναφέρονται στην εμπειρία 

του στελέχους ΔΑΠ σε θέματα εκτός του Τμήματος του. Αυτές οι ικανότητες 

θα συμβάλλουν στην ορθή επιλογή και εφαρμογή των πολιτικών και 

πρακτικών ΔΑΠ, οι οποίες και θα ταιριάζουν κατάλληλα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του εκάστοτε οργανισμού, όπως μέγεθος, στρατηγική, δομή 

και κουλτούρα (Jackson & Schuler, 1995). Με άλλα λόγια το στέλεχος ΔΑΠ

29 Zhuang Υang J., 1994, “The Japanese Approach to Quality Management - A Human Resource Perspective ”, 
Journal of Organizational Change Management.
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θα είναι σε θέση να προσδιορίσει την επιχειρηματική δράση της επιχείρησης 

και να κατανοήσει τις οικονομικές δυνατότητες που του παρέχονται.

Πέντε είναι λοιπόν τα ζητήματα τα οποία χαρακτηρίζουν το μέλλον του Τμήματος

ΔΑΠ:

ΐ. Εστίαση στον οργανισμό, και όχι στην εργασία, 

ΐί. Ενίσχυση της απόδοσης της ομάδος και όχι του ατόμου, 

in. Ισονομία και όχι αυστηρή ιεραρχία, 

ΐν. Αλλαγή και όχι στασιμότητα.

ν. Έμφαση στη συμμετοχή και όχι στην διοίκηση και στον έλεγχο.

Αυτά τα ζητήματα αποτελούν μια ριζοσπαστική αλλαγή στα δρώμενα της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων. Απαιτούν αλλαγές τόσο στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται 

όσο και στη μορφή των συστημάτων που σχεδιάζουν και λειτουργούν. Οι δραστικές αλλαγές 

είναι τρομακτικές, αλλά μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για μεγαλύτερη προσπάθεια. 

Οι ευκαιρίες υφίστανται για τα Τμήματα ΔΑΠ να διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο στην 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Η επιδίωξη της Ολικής Ποιότητας είναι σε θέση να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει και να 

ενισχόσει αυτή την αλλαγή.
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Β’ ΜΕΡΟΣ : ΕΡΕΥΝΑ
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Κεφάλαιο 4_______________________________________
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1 Σκοπός - διερευνώμενη υπόθεση

Όπως έχει αναλυθεί στο θεωρητικό μέρος, πάρα πολλά ξένα βιβλία και άρθρα έχουν 

γραφεί όσον αφορά την επίδραση των προγραμμάτων ποιότητας στην λειτουργία του 

Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων γενικά και στις πρακτικές του ειδικότερα. 

Παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο ζητήματα, όπως ομαδική εργασία, στυλ διοίκησης και 

αρμοδιότητες του Τμήματος σε περιβάλλον Ολικής Ποιότητας, να εξετάζονται εκτενώς, μα 

επιφανειακά. Ελάχιστες είναι οι αναφορές όσων αφορά τις αλλαγές του ρόλου του Τμήματος 

ΔΑΠ και ακόμη λιγότερες οι εμπειρικές μελέτες πάνω στο θέμα αυτό. Παρατηρείται μια 

γενική στάση της σχετικής με την Ποιότητα βιβλιογραφίας, η οποία και δίδει ιδιαίτερη 

έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Διοίκησης Ποιότητας μη δίνοντας την δέουσα 

προσοχή στους ανθρώπινους πόρους.

Η ελληνική πραγματικότητα στον τομέα αυτό δεν έχει αποτελέσει προς το παρόν 

ευρύτερο αντικείμενο μελέτης, καθώς η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων μόλις τα 

τελευταία χρόνια κάνει τα πρώτα βήματα από πλευράς υιοθέτησης και εφαρμογής των 

προγραμμάτων ποιότητας, καθώς και των διεθνών τάσεων διοίκησης και ανάπτυξης του 

ανθρωπίνου δυναμικού.

Όπως έχουν επισημάνει και πολλοί ερευνητές οι επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν 

προγράμματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας παρουσιάζεται να συνδυάζουν και να 

εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό και με τον καλύτερο τρόπο τις βασικές αρχές, τις 

πρακτικές και τις μεθόδους της Δ.Ο.Π., αναθεωρώντας και αναβαθμίζοντας παράλληλα την 

παραδοσιακή προσέγγιση στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια να διαπιστωθεί 

σε ποιο βαθμό η καθημερινή πρακτική προσεγγίζει την θεωρία.

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι:

1. Να σκιαγραφήσει τον ρόλο του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων σε περιβάλλον 

Ποιότητας
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2. Να προσδιορίσει τον βαθμό εμπλοκής και την συμβολή του στην προσπάθεια 

Διοίκησης Ποιότητας

3. Να αποτυπώσει τις αλλαγές που επήλθαν τόσο στον ρόλο του Τμήματος όσο και στις 

χρησιμοποιούμενες πρακτικές του από την προσπάθεια εισαγωγής ενός προγράμματος 

Ποιότητας

Η υπόθεση στην οποία βασίζεται η έρευνα αυτή είναι η ακόλουθη:

Σε οργανισμούς προσανατολισμένους στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ο ρόλος του 

Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και οι εφαρμοζόμενες πρακτικές και πολιτικές του 

αναβαθμίζονται. Η επιτυχία ενός προγράμματος Ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

τροποποίηση της οργανωσιακής κουλτούρας, της λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και των εφαρμοζόμενων πολιτικών και πρακτικών του.

Διερευνώντας την παραπάνω υπόθεση εξετάζεται η συμμετοχή του Τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) στα προγράμματα ποιότητας και οι επιδράσεις που 

έχουν αυτά στην δομή και λειτουργία του. Επίσης, ένα εξεταζόμενο θέμα είναι τι μέτρα 

λαμβάνονται με στόχο την περισσότερο ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων (διοίκηση, 

εργαζόμενοι, σωματεία) στις προσπάθειες αυτές (βελτιώσεις ποιότητας). Τέλος, αναζητούνται 

οι αλλαγές των πρακτικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που πραγματοποιήθηκαν για να 

εδραιώσουν μια κουλτούρα Ποιότητας και οι συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν πλέον αυτές.

4.2 Αποδέκτες της έρευνας

4.2.1 Το δείγιια

Ως αποδέκτες της έρευνας επιλέχθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν μέλη 

ή είναι υποψήφια μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διοίκησης Ποιότητας (EFQM), οι 

οποίες και είναι οι ακόλουθες:

Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε. 

ALBA - Athens Laboratory Business 

Brainstorming Ltd 

BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. 

Delta Singular Informatics SA 

Ελαίς (Unilever Group) 

Λεθρίνα SA 

Panafon - Vodafone SA 

Q-Plan SA

The American College of Greece

Siemens S.A.

Νέα Γενιά Ζιρίδης 

VIANEX S.A 

Οργανοτεχνική A.E.B.E. 

ΑΘΗΝΑΙΑ - Μ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε 

Hellenica

Ιονική Σφολιάτα Α.Ε.

Norstar Enterprises Tourism & Trade S.A. 

1 Proton

ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε.
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ANKAR SA

Civitas Communications S.A. 

Exodus S.A 

ΕΛΙΝΟΙΛ A.E.

MAXI SA COCO-MAT 

McCain Hellas Ltd 

Περιβαλλοντική A.E.

Optimum S.A. (LogicDis Group) 

Masterpack S.A.

Enterprises, Shipping and Trading S.A. 

ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ A.E.B.E.

Dell Computer Hellas 

Famar S.A.

Athenian Sea Carriers Ltd

4.2.1 Χαρακτηριστικά δείγματος

Επιλέχθηκαν αυτές οι 34 επιχειρήσεις γιατί παρουσιάζουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:

είναι ένα σύνολο κερδοσκοπικών επιχειρηματικών μονάδων (ή τμημάτων 

επιχειρήσεων) που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

■S εμφανίζουν την κατάλληλα οργανωμένη δομή και λειτουργία και 

S είναι προσανατολισμένες στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας επιχειρήσεις

Τα τελευταία δυο χαρακτηριστικά τεκμηριώνονται από την σχέση των επιχειρήσεων 

αυτών με την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 

για τη Διοίκηση Ποιότητας, από όπου και συλλέχθηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας (European 

Foundation for Quality Management - EFQM) θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι ένα 

διεθνές ίδρυμα που ιδρύθηκε με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

οργανισμών. Ιδρυτικά μέλη του ήταν 14 από τους πιο επιφανείς οργανισμούς της Ευρώπης1, 

ενώ σήμερα έχει μέλη χιλιάδες οργανισμούς όλων των μεγεθών, τόσο από τον ιδιωτικό όσο 

και από το δημόσιο τομέα σε 30 χώρες. Επιπλέον σε κάθε χώρα ξεχωριστά διατηρεί εθνικό 

εκπρόσωπο (National Partner Organization), για την Ελλάδα τον επίσημο αυτό ρόλο κατέχει 

η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). To EFQM είναι ένας από τους 

ηγετικούς οργανισμούς που σαν κύρια δραστηριότητα του έχει την ανάπτυξη, προβολή και 

διάδοση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Ευρώπη. Τελικός στόχος του είναι 

η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με την ενδυνάμωση 

του ρόλου του Management στις στρατηγικές ποιότητας και την προώθηση μίας κουλτούρας 

διαρκούς Επιχειρηματικής Αριστείας.

1 Bosch, ΒΤ, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, 
Volkswagen κ.α.
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Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναγνώρισης της Επιχειρηματικής Αριστείας, το οποίο 

σχεδιάστηκε από το EFQM και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι ειδικά 

προσαρμοσμένο στις ποικίλες εμπειρίες των κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών αναφορικά 

με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence 

Model), ενός πολλαπλού μοντέλου αξιολόγησης και βελτίωσης της επιχειρηματικής 

απόδοσης.. Είναι επίσης προσαρμοσμένο σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων 

(μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί).

The EFQM Excellence Model

■ Ρ*πΛ«ηΝρ« μ _ Socxe)
A ItctourcM “ ™ DnJn

©1999 EFQM The Model it a registered 
trademark of EFQM

Τι ορίζεται όμως ως «επιχειρηματική αριστεία»; Ο ορισμός του EFQM είναι ο 

ακόλουθος:

Outstanding practice in managing the organisation and achieving results based 
on fundamental concepts which will include: results orientation, customer focus, 
leadership and constancy of purpose, processes and facts, involvement of 
people, continuous improvement and innovation, mutually beneficial 
partnerships, public responsibility.

Με άλλα λόγια το μοντέλο λειτουργίας ενός οργανισμού με στόχο την ισόρροπη 

ικανοποίηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας.

Κύριος στόχος του είναι η υποβοήθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων μέσα 

από την υλοποίηση «best practices». Οι επιμέρους στόχοι των διαφορετικών επιπέδων 

διάκρισης είναι:

- Να αυξήσουν τον αριθμό των οργανισμών που έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 

τις αρχές του Ευρωπαϊκού Μοντέλου επιχειρηματικής Αριστείας για να βελτιώσουν 

την επιχειρηματική τους απόδοση.

- Να προσφέρουν πρακτικά εργαλεία και υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσουν τους 

οργανισμούς που θέλουν να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα Επιχειρηματικής 

Αριστείας.
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Το πρόγραμμα χωρίζεται ουσιαστικά σε 3 επίπεδα διάκρισης των οργανισμών, ενώ 

όλοι οι οργανισμοί μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στο επίπεδο που θεωρούν ότι μπορούν 

να επιτύχουν την αναγνώριση, αφού υποβάλουν μια αναλυτική έκθεση που έχει ως βάση το 

EFQM Excellence model και αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά σε ένα πολύ αυστηρό σύστημα 

αξιολόγησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, τα επίπεδα που οι οργανισμοί μπορούν να αναγνωριστούν είναι:

• Η «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» (Committed to Excellence) 

αποδεικνύει ότι ένας οργανισμός έχει ξεκινήσει τα πρώτα βήματά του προς την 

Επιχειρηματική Αριστεία.

• Η «Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία» (Recognized for Excellence) 

υποδεικνύει ένα καλά διοικούμενο οργανισμό στη διαδρομή του προς την 

Επιχειρηματική Αριστεία.

• και το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (European Quality Award), το 

οποίο υποδεικνύει οργανισμούς που φιλοδοξούν να πετύχουν τα ανώτερα ευρωπαϊκά 

ή και παγκόσμια επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας.

Η Επιχειρηματική Αριστεία αποτελεί μία έννοια που πολύ πρόσφατα άρχισε να 

απασχολεί τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, αλλά παρόλο αυτά αρκετές κατάφεραν να βραβευθούν 

με κάποια από τα παραπάνω βραβεία. Παρά τις όποιες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

επιχειρήσεις αυτές, τα οφέλη που αποκόμισαν ήταν και πολλά και σημαντικά, καθώς το 

πρόγραμμα Επιχειρηματικής Αριστείας:

S τους οδήγησε σε μια σε βάθος εξέταση της εταιρείας και στην αναγνώριση των 

δυνατών και αδύνατων σημείων της

S βοήθησε στην κατανόηση των σχέσεων cause & effect σε πιθανά προβλήματα 

απόδοσης, διαμορφώνοντας το δρόμο για τη συνεχή βελτίωση

S ευνόησε τη δέσμευση (commitment) και τη πίστη (loyalty) του προσωπικού, καθώς 

απαίτησε τόσο τη γνώση όσο και τη συμμετοχή

S ενδυνάμωσε την "αυτοπεποίθηση" της εταιρείας εσωτερικά και εξωτερικά και 

βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της

Βέβαια, αυτό που αποτελεί βασική διαπίστωση όλων όσων ασχολήθηκαν με το 

εγχείρημα αυτό είναι ότι η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα όπως το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Αναγνώρισης της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM» αποτελεί για τον όποιο οργανισμό τη 

φυσική συνέχεια μιας πορείας σταθερά προσανατολισμένης στην ποιότητα και στην 

προώθηση μιας κουλτούρας αριστείας. Πάνω και πέρα από όλα ο δρόμος προς την Αριστεία 

απαιτεί από όλη την επιχείρηση δέσμευση, συμμετοχή, πειθαρχία, καινοτομία, αναζήτηση,
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τόλμη2. Απαιτεί Κουλτούρα Ποιότητας. Το μεγαλύτερο όφελος όλων αυτών είναι η 

συνειδητή εμπλοκή σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης, η οποία είναι μακροχρόνια κι 

απαιτητική, αλλά συγχρόνως και ανταποδοτική, καθώς βήμα-βήμα προσεγγίζεται ο στόχος 

της αριστείας, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οργανισμού.

4.2.1 Κύριοι αποδέκτες

Τα άτομα που κλήθηκαν να απαντήσουν στην έρευνα ήταν στελέχη του Τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων ή υπεύθυνοι για το προσωπικό, εφόσον δεν υφίσταται αντίστοιχο τμήμα.

4.3 Διάρθρωση της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα τέλη Αυγούστου - α’ 15θήμερο 

Σεπτεμβρίου 2004 με χρήση αντίστοιχου ερωτηματολογίου (βλέπε Παραρτήματα).

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στην 

φιλοσοφία ποιότητας που χαρακτηρίζει την επιχείρηση. Το δεύτερο μέρος αφορά τη θέση και 

το ρόλο του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων μέσα στην επιχείρηση γενικά και 

το τρίτο τον συγκεκριμένο ρόλο του στην προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας. Τέλος το 

τέταρτο μέρος αναφέρεται στις αλλαγές που επήλθαν από την προσπάθεια αυτή τόσο στη 

λειτουργία του Τμήματος όσο και στις εφαρμοζόμενες πρακτικές.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων που τέθηκαν ήταν κλειστού τύπου, όπου 

οι απαντήσεις επιλέγονταν από μία κλίμακα διαβαθμίσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

ερωτώμενοι, αλλά και να είναι δυνατή η αριθμητική επεξεργασία τους. Οι ανοικτές 

ερωτήσεις αναφέρονται σε θέματα που απαιτούν περιγραφική απάντηση όπως π.χ. τα 

«επιτεύγματα ποιότητας» της εταιρείας σας (πιστοποιητικά, βραβεία, διακρίσεις κτλ).

Τα στελέχη Ανθρωπίνων Πόρων ενημερώθηκαν αρχικά τηλεφωνικά για το 

αντικείμενο και τους σκοπούς της έρευνας και στη συνέχεια τους απεστάλη το 

ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με δυνατότητα επιστροφής είτε με τον 

ίδιο τρόπο είτε μέσω fax είτε ταχυδρομικά.

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε περιβάλλον Ποιότητας Μ.Β.Α.- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2 Βασιλική Βλαχοπαναγιώτου, Project Development Manager της Brainstorming Ltd (Business Consultants), 
Ναυτεμπορική, Δεκέμβριος 2002
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Κεφάλαιο 5________________________
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1 Συμμετέχοντες στην έρευνα

Για την έρευνα ενημερώθηκε το σύνολο των επιχειρήσεων που επισημάνθηκαν στην 

§4.2 (34 στον αριθμό) και μετά από επανειλημμένη επικοινωνία ανταποκρίθηκαν οι εξής:

Α/Α Διακριτικός Τίτλος Προσωπικό
Ύπαρξη οργαν. 
Τμήματος ΔΑΠ

1 MAXI SA COCO-MAT 218 ΝΑΙ

2 Masterpack S.A. 140 ΝΑΙ

3 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 210 ΝΑΙ

4 ΙΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 93 ΟΧΙ

5 Norstar Enterprises Tourism & Trade S.A. 14 ΟΧΙ

6 ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. 180 ΟΧΙ

7 Siemens S.A. 800 ΝΑΙ

8 Exodus S.A. 78 ΝΑΙ

9 Q-PLAN S.A. 17 ΝΑΙ

10 Civitas Communications S.A. 125 ΝΑΙ

11 Brainstorming Ltd 12 ΝΑΙ

12 Optimum S.A. 30 ΝΑΙ

13 Περιβαλλοντική Α.Ε. 40 ΝΑΙ

14 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 120 ΝΑΙ

15 ΑΘΗΝΑΙΑ - Μ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε 15 ΟΧΙ

16 Athenian Sea Carriers Ltd 15 ΝΑ, 1

Η αναλογία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (π.χ. εταιρίες πληροφορικής, 

ταξιδιωτικά πρακτορεία) και βιομηχανιών αγγίζει τη μονάδα.
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Η κατανομή των ερωτώμενων ανάλογα με το φύλο τους και ανάλογα με την ηλικία 

τους είναι:

1) ΦΥΛΟ

2) ΗΛΙΚΙΑ

□ κάτω αττό 30
□ 31-40 
0 41-50

5.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

5.2.1 Η φιλοσοφία Ποιότητας

Η απόφαση για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην συντριπτική 

πλειοψηφία (περίπου 98%) προήλθε από πρωτοβουλία (απόφαση) της Ανώτατης Διοίκησης. 

Πρωτοβουλίες του Τμήματος Ποιότητας και του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στο 

εγχείρημα αυτό δεν παρουσιάστηκαν σε καμία από τις ερωτώμενες επιχειρήσεις. Η μόνη 

εξαίρεση ήταν η ενθάρρυνση από μητρική εταιρία στην περίπτωση μιας πολυεθνικής 

επιχείρησης. Σημασία πάντως έχει ότι όλες οι προσπάθειες κρίθηκαν επιτυχημένες και οι
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επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την φιλοσοφία και τις πρακτικές Δ.Ο.Π. σε αρκετό ή 

τουλάχιστον σε μερικό βαθμό (όπως πρεσβεύουν), αποδεχόμενοι ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο 

περιθώριο βελτίωσης.

□ Σε μερικό βαθμό 
Ο Σε αρκετό βαθμό 

1 ■ Σε μέγιστο βαθμό [

Όλες οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ομολογούν ότι η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας είναι πρώτιστη προτεραιότητα τους. Στον παρακάτω πίνακα 

κατατάσσονται τα διάφορα χαρακτηριστικά με βάση το ποσοστό των ερωτηθέντων που

θεωρεί ότι σε μεγάλο ή εξαιρετικό βαθμό αντιπροσωπεύουν τις επιχειρήσεις τους.

Ποσοστό ερωτηθέντων 
που θεωρεί ότι σε 

μεγάλο ή εξαιρετικό 
βαθμό

Μέσος όρος 
βαθμολογίας

η Δ.Ο.Π. είναι πρώτιστη προτεραιότητα της 
εταιρείας

84,6% 4,08

υπάρχει μια δέσμευση για την εφαρμογή μιας 
οργανωσιακής κουλτούρας Δ.Ο.Π.

69,2% 4,08

σχεδιάστηκε ένα αναλυτικό πρόγραμμα Δ.Ο.Π. 
και γνωστοποιήθηκε σε όλη την εταιρεία 69,2% 3,85

οι στόχοι και οι πολιτικές ποιότητας είναι 
κατανοητές και αποδεκτές από όλους

69,2% 3,69

οι διευθυντές των Τμημάτων έχουν αποδεχτεί την 
ευθύνη για την βελτίωση ποιότητας

69,2% 3,85

το κάθε Τμήμα αξιολογείται σύμφωνα με τους 
στόχους ποιότητας

46,2% 3,31

3 σε κλίμακα από 1 (ανύπαρκτο) έως 5 (εξαιρετικό βαθμό)
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν βέβαια οι λόγοι που οδήγησαν στην προσπάθεια 

εφαρμογής της Δ.Ο.Π.. Κυριότεροι λόγοι για τους οποίους και ξεκίνησε η προσπάθεια 

υιοθέτησης της Δ.Ο.Π. ήταν η βελτίωση της παραγωγικότητας και η καλύτερη αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού. Δόγοι οι οποίοι έλαβαν σε κλίμακα 1 (καθόλου) έως 5 

(εξαιρετικό βαθμό) βαθμολογία άνω του 4. Οι υπόλοιποι λόγοι επίσης έλαβαν υψηλή 

βαθμολογία αφήνοντας όμως στην τελευταία θέση την μείωση του κόστους.

Βελτίωση συνθηκών εργασίας

Βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων-υπηρεσιών

Υποστήριξη αλλαγής οργανωσικής 
κουλτούρας

Απόκτηση-ενίσχυση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Εκσυγχρονισμός διαδικασιών- 
πρακτικών εργασίας

Βελτίωση παραγωγικότητας

Αξιοποίηση δυνατοτήτων Ανθρ. 
Δυναμικού

Μείωση κόστους

ελάχιστο μέτρια πολύ εξαιρετικό

Αναφορικά με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας:

η προσπάθεια Δ. Ο. Π 
ενίσχιισε την συνολική 
απόδοση της εταιρείας

η προσπάθεια εισαγωγής 
της Δ.Ο.Π. ενίσχυσε το ηθικό 

των εργαζομένων

η προσπάθεια Δ.Ο.Π. 
βελτίωσε την ποιότητα των 

προϊόντων-υπηρεσιών

επιτυχής η προσπάθεια 
εισαγωγής της Δ.Ο.Π.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ ελάχιστα
□ μέτρια
□ πολύ
□ εξαιρετικά
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Όσον αφορά την οργανωσιακή κουλτούρα τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι 

τόσο ενθαρρυντικά. Τα θέματα που αφορούν την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε 

περιβάλλον Ολικής Ποιότητας, όπως παραδείγματος χάρη η συμμετοχή όλων στην λήψη 

αποφάσεων και η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια μεταξύ του προσωπικού, δεν αποκόμισαν 

ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες. Το παρακάτω γράφημα δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Στ ποιο Βαθιιό χαρακτηρίζουν την οονανωσιακή κουλτούρα

Εκτεταμένη χρήση ομάδων 
εργασίας

Πρωταρχικής σημασίας ο πελάτης 
σε όλα τα θέματα

Αυτό-έλεγχος & αυτο-υττοκίνησης 
όλων των εργαζομένων

Αίσθημα υπευθυνότητας

Η συνεχής εκπαίδευση- 
επιμόρφωση

Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια μεταξύ 
του προσωπικού

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Ενθάρρυνση επίλυσης 
προβλημάτων

Ενθάρρυνση έκφρασης γνώμης & 
ιδεών

ελάχιστο μέτρια πολύ εξαιρετικό

5.2.2 Η θέση και ο ρόλος του Ταύαατος ΑΑΠ

Όπως έγινε αντιληπτό και από τον πίνακα των συμμετεχόντων στην § 5.1 η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαθέτουν οργανωμένο Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Άλλοτε το Τμήμα αυτό ονομάζεται Τμήμα Προσωπικού και άλλοτε Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

Σημασία βέβαια δεν έχει τόσο η ονομασία του Τμήματος όσο η ύπαρξη καταγεγραμμένης και 

κοινοποιημένης πολιτικής διοίκησης προσωπικού που παρουσιάζουν οι περισσότερες 

επιχειρήσεις (περίπου 75%) και το γεγονός ότι αυτή η πολιτική ευθυγραμμίζεται και 

ενσωματώνεται στην στρατηγική Ολικής Ποιότητας που ακολουθεί η εκάστοτε επιχείρηση.

Οργανωμένο Τμήμα Ανθρωπίνων I Ιόρων Μη οργανωμένο Τμήμα ΔΑ1 [

73 % 27%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρμοδιότητες - ευθύνες του υπευθύνου του 

Τμήματος ΔΑΠ. Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν γενικά τη παρουσία τους
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καθαρά συμβουλευτική χωρίς κανένα χαρακτήρα στρατηγικού ρόλου. Σε ποσοστά υπό του 

50% κυμαίνονται όλες οι απαντήσεις, όπως παρουσιάζονται και στο ακόλουθο γράφημα.

Συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή βελτίωσης Ποιότητας που 
αποτελείται από ανώτατα διευθυντικά στελέχη

Συμμετέχει σε υπηρεσιακά συμβούλια (κρίσεων, πειθαρχικά)

Συμμετέχει σε εττπροπές επιλογής Προσωπικού που αποτελούνται 
από ανώτατα διευθυντικά στελέχη

Παρίστσται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Επηρεάζει την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας συμμετέχοντας 
από την αρχή στο σχεδιασμό της

Απεναντίας η συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 80%) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι 

η αποστολή της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 

ανάγκες τις επιχείρησης. Οι άνθρωποι θεωρούνται πόροι της επιχείρησης και οι αρχές της 

ΔΑΠ αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του στρατηγικού σχεδιασμού της. Συμφωνούν επίσης 

σε μεγάλο βαθμό ότι το Τμήμα ΔΑΠ εστιάζεται τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους 

πελάτες, δίδοντας έμφαση στην στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού, στην 

εξασφάλιση των άριστων συνθηκών εργασίας και στην εξάλειψη των αντιπαραθέσεων στις 

εργασιακές σχέσεις, όπως αδικίες και έριδες.

5.2.3 Ο ρόλος του Τιπίιιατος ΔΑΠ στην προσπάθεια Βελτίωσης ποιότητας

Τα προγράμματα ποιότητας στους περισσότερους οργανισμούς υπήρξαν αρκετά 

κεντροποιημένα (σχεδιασμένα και υλοποιημένα από την Ανώτερη Διοίκηση) με ελάχιστες 

εξαιρέσεις (23%) που χαρακτήρισαν αυτή την προσπάθεια αποκεντρωμένη ή αρκετά 

αποκεντρωμένη.
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36%

43%

□ Κεντροποιημένη
□ Μέτρια κατάσταση
□ Αποκεντρωμένη
□ Αρκετά αποκεντρωμένη

Σύμφωνη με τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν και η συμμετοχή του Τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων στα τρία βασικά στάδια της προσπάθειας βελτίωσης ποιότητας. Η 

συμμετοχή του Τμήματος παρουσιάζεται περιγραφικότατα στο ακόλουθο γράφημα.

Η συμμετοχή του Turtuatoc Ανθρωπίνων Πόοων στην προσπάθεια
βελτίωσικ ττοιότηττκ

στην
ανάτττυξη/σχεδιασμό

στην εφαρμογή στην
αξιολόγηση/ανασκόπηση

Ο ρόλος του Τμήματος ΔΑΠ στην προσπάθεια υιοθέτησης της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας χαρακτηρίστηκε από τους ερωτηθέντες ακολούθως:
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□ Συντελεστής μεταβολών
□ Κρυφός τταρακινητής
□ Εσωτερικός εργολάβος
□ Διευκολυντής-συντονιστής
□ Απλό συμβουλευτικό/επιτελικό ρόλο

13%

5.2.4 Οι αλλαγές που προέκυη/αν από την προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας

Κατά γενική ομολογία η προσπάθεια υιοθέτησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

είχε θετικό αντίκτυπο στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Επίδραση του ττοονράυιιατος ΔΟΠ στο Τυήυα ΔΑΠ

Τα όποια χαρακτηριστικά του Τμήματος ΔΑΠ παρουσιάζονται διεξοδικά στα 

ακόλουθα γραφήματα. Στο αμέσως παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά
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του Τμήματος ΔΑΠ σύμφωνα με τους μέσους όρους βαθμολογίας σε κλίμακα από 1 

(ανύπαρκτο χαρακτηριστικό) έως 5 (ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό).

Οργανώνει και προωθεί προγράμματα ανάπτυξης ΔΟΠ

Εργάζεται για τη διαμόρφωση στάσεων και ενθαρρύνει τους 
εργαζομένους

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας

Συμμετέχει ενεργά στην επικοινωνία-διάδοση των αρχών ΔΟΠ

Συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων στην ποιότητα της 
εργασιακής ζωής

Προσαρμόζει τη δομή και το ρόλο του Τμήματος στις απαιτήσεις 
της Ποιότητας

Διαμορφώνει τις οργανωτικές δομές που βοηθούν και 
υποστηρίζουν την Ποιότητα

Έχει ενεργό ανάμιξη στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στα στελέχη 
γραμμής

Δρά με μακροχρόνια προοοπτική, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
εταιρείας

ελάχιστο μέτρια πολύ εξαιρετικά

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η αναλυτική κατανομή των απαντήσεων όσων αφορά τα 

χαρακτηριστικά του Τμήματος.

Χαρακτηριστικά του Τιιήυατος Ανθρωπίνων Πόοων

Προσαρμόζει τη δομή και το 
ρόλο του Τρήματος στις 

απαιτήσεις της Ποιότητας

Διαμορφώνει τις οργανωτικές 
δομές που βοηθούν και 

υποστηρίζουν την Ποιότητα

Έχει ενεργό ανάμιξη στις 
προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας

Παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και υποστήριξη 

στα στελέχη γραμμής

Δρά με μακροχρόνια 
προοοπτική, σύμφωνα με τις 

ανάγκες της εταιρείας

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ καθόλου 
Β ελάχιστα
□ μέτρια
□ πολύ
Β εξαιρετικό
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Οργανώνει και προωθεί 
προγραμμάτα ανάπτυξης ΔΟΠ

Εργάζεται για τη διαμόρφωση 
στάσεων και ενθαρρύνει τους 

εργαζομένους

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της 
ομαδικής εργασίας

Συμμετέχει ενεργά στην 
επικοινωνία-διάδοση των αρχών 

ΔΟΠ

Συμμετέχει στην επίλυση 
προβλημάτων στην ποιότητα 

της εργασιακής ζωής

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αλλαγές που 

προέκυψαν στο Τμήμα ΔΑΠ έπειτα από την έναρξη του προγράμματος Ολικής Ποιότητας. 

Όπως παρατηρούμε τα εκάστοτε Τμήματα ΔΑΠ τείνουν στην χρήση συγκεκριμένων στόχων 

ποιότητας αντιμετωπίζοντας τα υπόλοιπα τμήματα πλέον ως εσωτερικούς πελάτες και 

επιδιώκοντας την μείωση του χρόνου ανταπόκρισης απέναντι τους.

Σε ποιο βαθμό το Turma Ανθρωπίνων Πόρων

Έχει καθιερώσει συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης 
ποιότητας;

Επιδίωξε να μειώσει τον χρόνο ανταπόκρισης του απέναντι 
στους «πελάτες» του;

Καθιέρωσε διαλειτουργικές ομάδες εργασίας (με την 
υποστήριξη του Τμήματος) με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων ποιότητας;

Χρησιμοποίησε «εργαλεία ποιότητας», όπως στατιστικούς 
ελέγχους,κ.α., για να βελτιώσει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του;

Benchmark τις πρακτικές του απέναντι σε αντίστοιχους 
«καλύτερους» του κλάδου;

Προσπάθησε να αποτιμήσει το επίπεδο ικανοποίησης με 
πρακτικές HRM στο σύνολο της εταιρείας;

Αντιμετωπίζει τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού ως 
εσωτερικούς πελάτες;

Π καθόλου
□ ελάχιστα
□ μέτρια 
□πολύ
■ εξαιρετικό

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Ο βαθμός στον οποίο οι εφαρμοζόμενες πρακτικές ΔΑΠ έχουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα.

Σε ποιο βαθιιό οι emqouogouEVEC πρακτικές Διοίκησης Ανθο. Πόρων:

εναρμονίζονται με την 
στρατηγική-στόχους του 

οργανισμού

παρουσίασαν «συνεργία»

υιοθέτησαν μια 
μακροπρόθεσμη δυναμική

συμφερκρέρονταν με ισότητα 
απέναντι στους εργαζομένους

βοήθησαν στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων - δυνατοτήτων των 

εργαζομένων

επιδράσανε θετικά στην 
υποκίνηση, συμμετοχή και 

ικανοποίηση του προσωπικού

ιοο%

Προς διευκόλυνση της ανάλυσης των πρακτικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

πραγματοποιήθηκε μια κατηγοριοποίηση, τα αποτελέσματα της οποίας ακολουθούν 

παρακάτω.

Ποονραυιιατισυός ανθρωπίνου δυναμικού

Διερευνά τις συνθήκες της 
αγοράς εργασίας

Έχει διαδικασίες καταγραφής 
των ειδικοτήτων, των 

γνώσεων και των 
δυνατοτήτων του 

προσωπικού όλων των 
τμημάτων

Έχει διαδικασίες πρόβλεψης 
των αναγκών της επιχείρησης 

για την επίτευξη των 
μακροχρόνιων στόχων

□ καθόλου
□ ελάχιστο βαθμό
□ μέτριο
□ πολύ
■ εξαιρετικό βαθμό

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Στοατολόνηση & επιλονή προσωπικού

Εμπλέκει στη διαδικασία επιλογής 
τα μέλη του άμεσου περιβάλλοντος 

εργασίας των υποψηφίων

Αξιολογεί τις αξίες, την 
προσωπικότητα, τις 

διαπροσωπικές ικανότητες και την 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
των υποψήφιων προς πρόσληψη

Ελέγχει την συμβατότητα της 
νοοτροπίας των υποψηφίων με την 

κουλτούρα ποιότητας και τις 
γνώσεις τους για τις αρχές, την 

φιλοσοφία και τις τεχνικές Δ.Ο.Π.
Έχει διαδικασίες για να εντοπίζει 
τις δεξιότητες για τη βελτίωση της 
ποιότητας που πρέπει να έχουν οι 

υποψήφιοι προς πρόσληψη ή 
τοποθέτηση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Παρόλο που σε θέματα προγραμματισμού, στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού 

πραγματοποιήθηκαν σοβαρές βελτιώσεις, ζητήματα που αφορούν πρακτικές-συστήματα 

εξέλιξης καριέρας παρουσιάζουν μια στασιμότητα ή αλλιώς αδράνεια.

Προγραμματισμός εξέλιξης καριερας

Καθοδηγεί και παρέχει ειδικές 
συμβουλές σταδιοδρομίας στα 

στελέχη

Έχει καθιερώσει διαδικασίες για 
την εναλλαγή των εργαζομένων 

στα καθήκοντα διαφόρων 
θέσεων

Έχει καθιερώσει κριτήρια 
προαγωγής που συνδέονται με 
τις πρωτοβουλίες ποιότητας και 

τα αποτελέσματα τους

Βοηθά στο σχεδίασμά 
προγραμμάτων διαδοχής του 

κάθε Τμήματος

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Όπως αναμένονταν η εκπαίδευση είναι συνεχής και πολλαπλώς ενισχυόμενη. Τα 

Τμήματα ΔΑΠ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού, όπως επίσης στην 

συνεχή ανάπτυξη των ανάπτυξη των εργαζομένων μέσω της συμμετοχής τους σε ομάδες
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εργασίας (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις ομάδες εντοπισμού προβλημάτων και 

εξεύρεσης λύσεων).

Εκπαίδευση & ανάπτυξη προσωπικού

Μετρά την αποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και τα ανασχεδιάζει με βάση τις 
μετρήσεις

Μεριμνά για την εκπαίδευση των 
στελεχών σε θέματα μάνατζμεντ 

και ανάπτυξης ηγετικών 
ικανοτήτων

Σχεδιάζει το περιεχόμενο των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

ώστε να παρέχει τις απαραίτητες 
για τη βελτίωση ποιότητας γνώσεις 

και ικανότητες

Σχεδιάζει και εκτελεί σεμινάρια 
ενημέρωσης, που δίνουν έμφαση 

στη σπουδαιότητα και τη 
φιλοσοφία της Δ.Ο.Π.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Στο τόσο πολυσυζητημένο θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού (σε επίπεδο 

διεθνούς βιβλιογραφίας και έρευνας) σε περιβάλλον ποιότητας οι συντριπτική πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων απάντησαν ότι διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης απόδοσης.

ΑΕιολόνηση επίδοσης εοναζοιιένων

Έχει προωθήσει την 
αξιολόγηση της ομαδικής 

απόδοσης παράλληλα με την 
ατομική

Έχει καθιερώσει κριτήρια 
αξιολόγησης που συνδέονται 

με την ποιότητα

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ καθόλου
■ ελάχιστο βαθμό
□ μέτριο
□ πολύ
Μ εξαιρετικό βαθμό
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Τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται επιγραμματικά βέβαια στο παραπάνω 

γράφημα και τα ποσοστά συμμετοχής των διαφόρων δυνητικών αξιολογητών στον παρακάτω 

πίνακα.

Ποσοστά συμμετοχής στην αξιολόγηση του προσωπικού
Ανώτατη Οι Τμήμα Οι Οι Ο ίδιος ο

Οι Πελάτες
Εξωτερικοί

Διοίκηση Προϊστάμενοι ΔΑΠ συνάδελφοι υφιστάμενοι εργαζόμενος Σύμβουλοι

47,4% 73,7% 36,8% 10,5% 10,5% 31,6% 15,8% 15,8%

Τα συστήματα ανταμοιβών και αναγνώρισης απόδοσης του προσωπικού είναι αυτά 

που παρουσίασαν ελάχιστη βελτίωση, επιβεβαιώνοντας την απροθυμία (ή διστακτικότητα για 

πολλούς) των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ να θίξουν το πλέον κύριο ζήτημα της 

εργασιακής σχέσης, δηλαδή τις ανταμοιβές. Πραγματοποιούνται όμως προσπάθειες 

υιοθέτησης διαδικασιών που αναγνωρίζουν και ανταμείβουν την συνεισφορά του 

εργαζομένου στην απόδοση και βελτίωση της επιχείρησης και όχι την απόδοση του σε σχέση 

με ισόβαθμους συνεργάτες, καθώς επίσης και προσπάθειες ανάπτυξης ειδικών διαδικασιών 

που θα παρέχουν ενημέρωση στους εργαζομένους σε θέματα αξιολόγησης, αναγνώρισης και 

ανταμοιβής της απόδοσης τους.

Αναννώοιση & ανταυοιβή προσωπικού

Έχει θεσπίσει ηθικές ανταμοιβές 
και αναγνώριση για θέματα 

ποιότητας

Έχει καθιερώσει συστήματα 
ομαδικών αμοιβών σύμφωνα με 

την συνολική απόδοση της ομάδας

Χρήση ποικιλίας μεθόδων 
ανταμοιβής & αναγνώρισης σε 

ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο

Έχει καθιερώσει νέα συστήματα 
αμοιβών, που ανταμείβουν όχι 

μόνο το τελικό αποτέλεσμα

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Δίδεται πλέον έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον και όλες οι επιχειρήσεις που 

προσανατολίζονται στην Ολική Ποιότητα προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον
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λειτουργικό και ευχάριστο, που ευνοεί την ευημερία και την ανάπτυξη όλων των 

εργαζομένων.

Προστασία - υνιεινή - ασφάλεια εονα£ουένων

Διερευνά συστηματικά τις 
στάσεις των εργαζομένων και 

ερμηνεύει τα μηνύματα 
δυσαρέσκειας

Έχει διαδικασίες 
πληροφόρησης και 

ενημέρωσης για κινδύνους 
στο χώρο εργασίας

Έχει εξασφαλίσει λειτουργικό 
και ευχάριστο εργασιακό 

περιβάλλον

□ καθόλου
■ ελάχιστο βαθμό
□ μέτριο
□ πολύ
■ εξαιρετικό βαθμό

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Αντίστοιχες προσπάθειες διαπιστώνεται ότι καταβάλλονται και για την ανάπτυξη 

συστημάτων επικοινωνίας (σε ευρεία βάση), τα οποία θα παρέχουν συνεχή ροή προς όλες τις 

κατευθύνσεις και λειτουργικά επίπεδα.

Επικοινωνία

Ενισχύει την υποβολή 
δημιουργικών ιδεών από τους 

εργαζομένους

Έχει μηχανισμούς που 
αναπτύσσουν κλίμα 

εμπιστοσύνης

Έχει υιοθετήσει διαδικασίες 
που διατηρούν ανοικτές τις 

γραμμές αμφίδρομης 
επικοινωνίας

□ καθόλου
■ ελάχιστο βαθμό
□ μέτριο
□ πολύ
■ εξαιρετικό βαθμό

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Οι επιπτώσεις που είχε η προσπάθεια υιοθέτησης της Ολικής Ποιότητας σε κάποιους 

κρίσιμους δείκτες του Τμήματος ΔΑΠ παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα.

AAAavEC στο εονασιακό κλίυα

Παραιτήσεις

Απουσίες

Διεργασιακές σχέσεις

Επικοινωνίες

Εκπαίδευση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5.3 Συμπεράσματα

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων γνώρισε ιδιαίτερες μεταβολές στη μορφή και τη 

λειτουργία της κατά τα τελευταία έτη εξαιτίας διαφόρων γεγονότων - κινήσεων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε η συμβολή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, την οποία 

και εν μέρει επέβαλλε ο ιδιαίτερα σκληρός διεθνής ανταγωνισμός.

Καθοριστικός σε όλο το εγχείρημα της Ολικής Ποιότητας παρουσιάζεται ο ρόλος της 

Ανώτατης Διοίκησης. Τόσο η πρωτοβουλία και ο σχεδιασμός όσο και η υιοθέτηση της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας βασίζεται κατά κύριο λόγο στην Διοίκηση και κατά δεύτερο 

στα λοιπά στελέχη των επιχειρήσεων. Δυστυχώς αρκετά περιορισμένη είναι η συμμετοχή του 

Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στις διαδικασίες που αφορούν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή 

και την αξιολόγηση αυτής της προσπάθειας. Τα μακροπρόθεσμα ζητήματα και στρατηγικές 

κατευθύνσεις του οργανισμού συνεχίζουν να αποτελούν είτε σκοτεινά είτε ανεπιθύμητα 

εδάφη για τα στελέχη ΔΑΠ και τα Τμήματα τους.

Εντούτοις οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τους ερωτηθέντες στην προσπάθεια 

υιοθέτησης της Ολικής Ποιότητας επιβεβαιώνει την καθαρά ανθρωποκεντρική θεωρία 

οργάνωσης και διοίκησης την οποία πρεσβεύει. Η στροφή προς την Δ.Ο.Π. και συνακόλουθα 

η συνεχής βελτίωση των εφαρμοζόμενων μεθόδων, τεχνικών και διεργασιών, οι οποίες
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στόχευαν στην μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση του εκάστοτε εσωτερικού και εξωτερικού 

πελάτη, αναθεώρησαν τη δομή και τον ρόλο του Τμήματος ΔΑΠ. Σαφώς ωφέλησαν τη 

λειτουργία του παρέχοντας ένα συστηματοποιημένο και οργανωμένο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων.

Η ΔΑΠ στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων μεταλλάχτηκε από μια βασικά 

υποστηρικτική λειτουργία σε ένα στρατηγικό συνεργάτη, ο οποίος είναι σε θέση να 

προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτήμα. Οι απαιτήσεις ενός προγράμματος ΔΟΠ 

επέβαλλαν τις προσπάθειες δημιουργίας ενός περιβάλλοντος χαρακτηριζόμενο από την 

συμμετοχή, την συνεχή εκπαίδευση - επιμόρφωση και την εμπιστοσύνη αναβαθμίζοντας τον 

ρόλο του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, χωρίς να του δίνει όμως ένα αναμενόμενο ηγετικό 

ρόλο. Τα Τμήματα ΔΑΠ πλέον δραστηριοποιούνται με μια μακροπρόθεσμη προοπτική και με 

γνώμονα την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους αντιμετωπίζοντας τα 

υπόλοιπα τμήματα ως εσωτερικούς πελάτες.

Παρόλο αυτά υπάρχουν τρομερά περιθώρια βελτίωσης σε πάρα πολλούς τομείς της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές χρειάζονται ανανέωση και 

ουσιαστική εναρμόνιση με τις αρχές και αξίες της Δ.Ο.Π., ξεκινώντας βέβαια από την άρση 

της άποψης ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα και όχι 

ένας τρόπος διοίκησης. Η προσαρμογή των πρακτικών ΔΑΠ στα πλαίσια της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας απαιτεί ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο που οι επιχειρήσεις επιλέγουν, 

εκπαιδεύουν, παρακινούν, αξιολογούν και ανταμείβουν τους εργαζομένους τους σε επίπεδο 

ατόμου αλλά και ομάδων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας καταβάλλονται σοβαρές 

προσπάθειες σε ζητήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού, όπως και σε θέματα που 

αφορούν τη ανοικτή και συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία και τη δημιουργία ενός λειτουργικού 

και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, παρατηρείται μια αναθεώρηση των 

πρακτικών στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού, όπως και μια αναβάθμιση της 

διαδικασίας προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού.

Ένας τομέας όμως που δεν αντιμετωπίζεται με την πρέπουσα σοβαρότητα είναι η 

αξιολόγηση - αναγνώριση - ανταμοιβή της απόδοσης των εργαζομένων. Οι κριτικές και 

αναλυτικές δεξιότητες (π.χ. οργανωτικότητα), η συνέπεια και η αξιοπιστία των εργαζομένων 

αρχίζει να εκτιμάται ιδιαίτερα. Η ομαδική εργασία, όπως και η καινοτομία και οι νέες ιδέες, 

δεν συμμετέχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην διαμόρφωση της αξιολόγησης. Ακόμη δεν 

υπήρξε σχεδόν καμία ανάπτυξη στην ποικιλία των χρησιμοποιούμενων μεθόδων ανταμοιβής 

και αναγνώρισης τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η ομαδική εργασία και η
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αναγνώριση αυτής εξακολουθεί να είναι ένα μελανό σημείο ακόμη και σε επιχειρήσεις 

προσανατολισμένες στην Ολική Ποιότητα.

Δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε όμως ότι οι εκτιμήσεις για το μέλλον του 

Τμήματος ΔΑΠ είναι αισιόδοξες. Το πλήθος τους αναμένεται να αυξηθεί, συνοδευόμενο από 

περαιτέρω οργανωσιακές αλλαγές, ενώ η συνεισφορά τους τόσο στο σχεδίασμά όσο και στην 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων προβλέπεται να υπερβεί σε γενικές γραμμές τη 

σημερινή. Τα στελέχη ΔΑΠ καλούνται να επεκτείνουν τις δραστηριότητες και αρμοδιότητες 

τους, σύμφωνα με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τα σύγχρονα παραδείγματα 

από το διεθνή χώρο που αναλύθηκαν στο θεωρητικό μέρος, ώστε να καταφέρουν να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο την δυναμική τους.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από τον υπογράφοντα στα πλαίσια της 

διπλωματικής του εργασίας με θέμα το ρόλο της Διοίκησης Προσωπικού - Ανθρωπίνων 

Πόρων σε περιβάλλον ποιότητας, που εντάσσεται στην εξειδίκευση στη Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι μέλη (ή υποψήφια μέλη) του EFQM και 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα στελέχη Ανθρωπίνων Πόρων.

Αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στην φιλοσοφία ποιότητας 

που χαρακτηρίζει την επιχείρηση. Το δεύτερο μέρος αφορά τη θέση και το ρόλο του 

Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων μέσα στην επιχείρηση γενικά και το τρίτο 

τον συγκεκριμένο ρόλο του στην προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας. Τέλος το τέταρτο 

μέρος αναφέρεται στις αλλαγές που επήλθαν από την προσπάθεια αυτή τόσο στη 

λειτουργία του Τμήματος όσο και στις εφαρμοζόμενες πρακτικές.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και το περιεχόμενό του πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς - εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ευχαριστώ για την συνεργασία σας 

Τσερκεζίδης Φρειδερίκος
Μεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία επιχείρησης:..........

Κύριο αντικείμενο εργασιών:

Σύνολο απασχολούμενο προσωπικού: 

Κατανομή ηλικιών εργαζομένων:

Μορφωτικό επίπεδο εργαζομένων:

< 30 ετών ..........

31 -45 ετών ..........

> 45 ετών ..........

Απόφοιτοι Λυκείου  %

Κάτοχοι Πτυχίου  %

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ..........%

Κάτοχοι Διδακτορικού  %

100%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ

Φύλο:

Ανδρας Ο Γυναίκα Ο

Θέση στην εταιρία:

Ηλικία: Έτη στην εταιρία:
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Α. ΑΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1) Η απόφαση για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας προήλθε από

Ο απόφαση της Ανώτατης Διοίκησης 

Π πρωτοβουλία του Τμήματος Ποιότητας

□ δική σας πρωτοβουλία

□ ενθάρρυνση από μητρική εταιρεία

CD επιβολή από μητρική εταιρεία

I I άλλο .......................................................................................................

2) Για ποιο λόγο έγινε αυτή η προσπάθεια; Σε ποιο βαθμό τα παρακάτω αποτελούν τους 

επιδιωκόμενους στόχους του προγράμματος ποιότητας;

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Μείωση κόστους □ □ □ □ □

Αξιοποίηση δυνατοτήτων ανθρώπινου 
δυναμικού □ □ □ □ □

Βελτίωση παραγωγικότητας □ □ □ □ □

Εκσυγχρονισμός διαδικασιών-πρακτικών 
εργασίας □ □ □ □ □

Απόκτηση-ενίσχυση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος □ □ □ □ □

Υποστήριξη αλλαγής οργανωσιακής 
κουλτούρας □ □ □ □ □

Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων- 
υπηρεσιών □ □ □ □ □

Βελτίωση συνθηκών εργασίας □ □ □ □ □

Άλλος................................................................ □ □ □ □ □
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3) Ποια τα «επιτεύγματα ποιότητας» της εταιρείας σας (πιστοποιητικά, βραβεία, διακρίσεις κτλ);

ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

4) Σε ποιό βαθμό πιστεύετε ότι η εταιρεία σας έχει υιοθετήσει την φιλοσοφία και τις πρακτικές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο τρόπο λειτουργίας της;

□ Σε ελάχιστο βαθμό

| | Σε μερικό βαθμό, βρισκόμαστε ακόμη σε αρχικό στάδιο

| [ Σε αρκετό βαθμό, αλλά υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο βελτίωσης

□ Σε μέγιστο βαθμό, αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της εταιρείας μας

Συγκεκριμένα, σε ποιό βαθμό

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα πολύ

η Δ.Ο.Π. είναι πρώτιστη προτεραιότητα 
της εταιρείας σας; □ □ □ □ □

υπάρχει μια δέσμευση για την εφαρμογή 
μιας οργανωσιακής κουλτούρας Δ.Ο.Π.; □ □ □ □ □

σχεδιάστηκε ένα αναλυτικό πρόγραμμα 
Δ.Ο.Π. και γνωστοποιήθηκε σε όλη την 
εταιρεία;

□ □ □ □ □

οι στόχοι και οι πολιτικές ποιότητας είναι 
κατανοητές και αποδεκτές από όλους 
τους ανθρώπους στην εταιρεία;

□ □ □ □ □

οι διευθυντές των Τμημάτων έχουν 
αποδεχτεί την ευθύνη για την βελτίωση □ □ □ □ □
ποιότητας;

το κάθε Τμήμα αξιολογείται σύμφωνα με 
τους στόχους ποιότητας; □ □ □ □ □
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5) Αναφορικά με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα π

πόσο επιτυχής κρίνετε την προσπάθεια 
εισαγωγής της Δ.Ο.Π. στην εταιρεία σας; □ □ □ □ □

(σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας) η
προσπάθεια εισαγωγής της Δ.Ο.Π. κατά 
πόσο βελτίωσε την ποιότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών σας;

□ □ □ □ □

κατά πόσο η προσπάθεια Δ.Ο.Π. 
ενίσχυσε το ηθικό των εργαζομένων σας; □ □ □ □ □

ενίσχυσε την συνολική απόδοση της
□ □ □ □ □εταιρείας σας;

6) Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι τα παρακάτω έχουν επιτευχθεί και χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή 

κουλτούρα της εταιρείας;

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ εξαιρετικά

Ενθάρρυνση έκφρασης γνώμης και ιδεών □ □ □ □ □

Ενθάρρυνση επίλυσης προβλημάτων □ □ □ □ □

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων □ □ □ □ □

Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια μεταξύ του 
προσωπικού του οργανισμού □ □ □ □ □

Η συνεχής εκπαίδευση-επιμόρφωση του 
κάθε εργαζόμενου □ □ □ □ □

Αίσθημα υπευθυνότητας για την επίτευξη 
των στόχων και την επίλυση των 
προβλημάτων

□ □ □ □ □

Αυτό-έλεγχος και αυτο-υποκίνηση εκ’ 
μέρους όλων των εργαζομένων □ □ □ □ □

Πρωταρχικής σημασίας ο πελάτης σε όλα 
τα θέματα □ □ □ □ □

Εκτεταμένη χρήση ομάδων εργασίας □ □ □ □ □
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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Β. Η ΘΕΣΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

7) Υπάρχει οργανωμένο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων (Προσωπικού) στην εταιρείας σας;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

Αν ΝΑΙ, πως ονομάζεται;....................................................................................................................

Ποιος ο αριθμός των εργαζομένων στο Τμήμα ; ............

Σε ποιά ιεραχική βαθμίδα βρίσκεται ο Διευθυντής του Τμήματος και σε ποιον αναφέρεται;

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν όσον αφορά τον υπεύθυνο του Τμήματος στην εταιρεία σας;

□
□
□
□
□
□

Επηρεάζει την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας συμμετέχοντας από την 
αρχή στο σχεδίασμά της

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου

Συμμετέχει σε επιτροπές επιλογής Προσωπικού που αποτελούνται από ανώτατα 
διευθυντικά στελέχη

Συμμετέχει σε υπηρεσιακά συμβούλια (κρίσεων, πειθαρχικά)

Συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή βελτίωσης Ποιότητας που αποτελείται από 
ανώτατα διευθυντικά στελέχη

Αν ΟΧΙ, η λειτουργική ευθύνη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και πολιτικών αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού εντοπίζεται:

□ στην Ανώτατη Διοίκηση (Γενική Διεύθυνση)

□ στη Διοίκηση Γραμμής (line management)

I I Άλλο.......................................................................................................
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8) Ποια η προσέγγιση της επιχείρησης σας για την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων;

Η αποστολή της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις
□ ανάγκες τις επιχείρησης. Οι άνθρωποι θεωρούνται πόροι της επιχείρησης και οι αρχές της 

ΔΑΠ αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του στρατηγικού σχεδιασμού της.

Το τμήμα ΔΑΠ στελεχώνεται από ειδικούς με μεγάλη εμπειρία στην στελέχωση,
□ εκπαίδευση και εργασιακές σχέσεις. Η αποστολή του είναι συνδεδεμένη με την ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης και εκτιμάται από τα στελέχη γραμμής.

|—| Η λειτουργία της ΔΑΠ εστιάζει την προσοχή της στην εξάλειψη των αντιπαραθέσεων στις
εργασιακές σχέσεις, όπως αδικίες και έριδες.

|—| Η αποστολή της ΔΑΠ είναι κύρια συνδεδεμένη με διάφορες υποστηρικτές εργασίες, όπως
έκδοση αναφορών και εκθέσεων και την τήρηση αρχείων.

Η αποστολή της ΔΑΠ εστιάζεται τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους πελάτες. Έμφαση 
I I δίδεται στην στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού και στην εξασφάλιση των 

άριστων συνθηκών εργασίας.

9) Είναι καταγεγραμμένη και κοινοποιημένη στο σύνολο των εργαζομένων η πολιτική διοίκησης 

προσωπικού που εφαρμόζεται από την εταιρείας σας;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

10) Η παραπάνω πολιτική ευθυγραμμίζεται και ενσωματώνεται στην στρατηγική Ολικής Ποιότητας 

που ακολουθεί η εταιρείας σας;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
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Γ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

11) Σε ορισμένους οργανισμούς τα προγράμματα ποιότητας είναι υπερβολικά κεντροποιημενα (π.χ. 

σχεδιασμένα και υλοποιημένα από την Ανώτερη Διοίκηση). Σε άλλες πάλι οι προσπάθειες αυτές είναι 

αρκετά αποκεντρωμένες. Ποιος χαρακτηρισμός αρμόζει στην δίκιά σας προσπάθεια;

Αρκετά
κεντροποιημένη Κεντροποιημένη Μέτρια κατάσταση Αποκεντρωμένη Αρκετά

αποκεντρωμένη

□ □ □ □ □

12) Ποιά η συμμετοχή του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων στην προσπάθεια 

βελτίωσης ποιότητας;

στην ανάπτυξη/σχεδιασμό

στην εφαρμογή

στην αξιολόγηση/ανασκόπηση

ενεργός συμμετοχή κάποια συμμετοχή καμία συμμετοχή

□ □ □
□ □ □
□ □ □

13) Με ποιό χαρακτηρισμό θα προσδιορίζατε τον ρόλο σας στην προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας;

(Change agent) Αποτελείτε ενεργό μέλος της οργανωτικής επιτροπής βελτίωσης 
CU Ποιότητας. Κατέχετε αναγνωρισμένη θέση και η προσφορά σας είναι πανθομολογούμενη 

στο σύνολο της επιχείρησης.

(Hidden persuader) Εκτελείτε έναν συμβουλευτικό ρόλο (εμφανή ή παρασκηνιακά) της 
EH Ανώτατης Διεύθυνσης. Η αναμφισβήτητα καθοριστική συνεισφορά σας στο ανώτερο 

διοικητικό επίπεδο δεν είναι όμως εμφανής στην υπόλοιπη επιχείρηση.

(Internal contractor) Εστιάζεστε στην παροχή και διαχείριση υπηρεσιών Διοίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων στους εσωτερικούς Πελάτες. Η συνεισφορά σας είναι εμφανής σε 
ολόκληρη την επιχείρηση όσο αφορά τα θέματα λειτουργικού επιπέδου.

(Facilitator) Έχετε ένα συντονιστικό ρόλο προσφέροντας υποστήριξη στα στελέχη 
EH γραμμής σε θέματα προσανατολισμού στη βελτίωση ποιότητας, καθώς επίσης και σε 

διαδικασίες σχετικές με την εφαρμογή της Δ.Ο.Π., κυρίες σε λειτουργικό επίπεδο.

□ Έχετε απλώς συμβουλευτικό/επιτελικό ρόλο.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

14) Το πρόγραμμα βελτίωσης Ποιότητας είχε επίδραση στη λειτουργία του Τμήματος;

Αρκετά θετική Θετική Καμία επίδραση Αρνητική Αρκετά αρνητική

□ □ □ □ □

15) Σε ποιό βαθμό πιστεύετε ότι το Τμήμα σας έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά;

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Ακολουθεί μια πολιτική ανάπτυξης και 
διοίκησης Προσωπικού με μακροχρόνια 
προοπτική, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
εταιρείας

□ □ □ □ □

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
υποστήριξη στα στελέχη γραμμής □ □ □ □ □

Έχει ενεργό ανάμιξη στις προσπάθειες 
βελτίωσης της ποιότητας □ □ □ □ □

Διαμορφώνει τις οργανωτικές δομές που 
βοηθούν και υποστηρίζουν την Ποιότητα □ □ □ □ □

Προσαρμόζει τη δομή και το ρόλο του 
Τμήματος στις απαιτήσεις της Ποιότητας □ □ □ □ □

Συμμετέχει ουσιαστικά στην επίλυση 
προβλημάτων που επηρεάζουν την 
ποιότητα της εργασιακής ζωής

□ □ □ □ □

Συμμετέχει ενεργά στην επικοινωνία και 
τη διάδοση των αρχών και φιλοσοφίας 
Ολικής Ποιότητας

□ □ □ □ □

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ομαδικής 
εργασίας □ □ □ □ □

Εργάζεται για τη διαμόρφωση στάσεων 
και ενθαρρύνει τους εργαζομένους να 
αναλάβουν υπεύθυνα το ρόλο τους στο 
νέο περιβάλλον Ποιότητας (Δ.Ο.Π.)

□ □ □ □ □

Οργανώνει και προωθεί προγράμματα 
ανάπτυξης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας □ □ □ □ □
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

16) Σε ποιό βαθμό νομίζετε ότι το Τμήμα σας ανταποκρίνεται στα παρακάτω;

Α. Προγραιιιιατισιιό ανθρώπινου δυναιιικού

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Έχει διαδικασίες πρόβλεψης των 
αναγκών της επιχείρησης για την 
επίτευξη των μακροχρόνιων στόχων

□ □ □ □ □

Έχει διαδικασίες καταγραφής των 
ειδικοτήτων, των γνώσεων και των 
δυνατοτήτων του προσωπικού όλων των 
τμημάτων

□ □ □ □ □

Διερευνά τις συνθήκες της αγοράς 
εργασίας

□ □ □ □ □

Β. Στοατολόγυση & επιλογή προσωπικού

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Έχει διαδικασίες για να εντοπίζει τις 
δεξιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας 
που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι προς 
πρόσληψη ή τοποθέτηση

□ □ □ □ □

Ελέγχει την συμβατότητα της νοοτροπίας 
των υποψηφίων με την κουλτούρα 
ποιότητας και τις γνώσεις τους για τις 
αρχές, την φιλοσοφία και τις τεχνικές 
Δ.Ο.Π.

□ □ □ □ □

Αξιολογεί τις αξίες, την προσωπικότητα, 
τις διαπροσωπικές ικανότητες και την 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων των 
υποψήφιων προς πρόσληψη

□ □ □ □ □

Εμπλέκει στη διαδικασία επιλογής τα 
μέλη του άμεσου περιβάλλοντος εργασίας □ □ □ □ □
των υποψηφίων
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Γ. Προνοαιιιιατισιιός εξέλιξης καριέρας

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Βοηθά στο σχεδίασμά προγραμμάτων 
διαδοχής του κάθε Τμήματος

□ □ □ □ □

Έχει καθιερώσει κριτήρια προαγωγής που 
συνδέονται με τις πρωτοβουλίες 
ποιότητας και τα αποτελέσματα τους

□ □ □ □ □

Έχει καθιερώσει διαδικασίες για την 
εναλλαγή των εργαζομένων στα 
καθήκοντα διαφόρων θέσεων

□ □ □ □ □

Καθοδηγεί και παρέχει ειδικές συμβουλές 
σταδιοδρομίας στα στελέχη □ □ □ □ □

Δ. Εκπαίδευση & ανάπτυξη ποοσωπικού

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι 
συνεχής και πολλαπλώς ενισχυόμενη □ □ □ □ □

Σχεδιάζει και εκτελεί σεμινάρια 
ενημέρωσης, που δίνουν έμφαση στη 
σπουδαιότητα και τη φιλοσοφία της 
Δ.Ο.Π., καθώς επίσης ενισχύουν τη 
δέσμευση και συμμετοχή των
εργαζομένων στη βελτίωση ποιότητας

□ □ □ □ □

Σχεδιάζει το περιεχόμενο των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να 
παρέχει στους εργαζόμενους τις 
απαραίτητες για τη βελτίωση ποιότητας 
γνώσεις και ικανότητες

□ □ □ □ □

Φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξη των 
εργαζομένων μέσω της συμμετοχής τους 
σε ομαδικά σχήματα εντοπισμού 
προβλημάτων και εξεύρεσης λύσεων

□ □ □ □ □

Μεριμνά για την εκπαίδευση των 
στελεχών σε θέματα μάνατζμεντ και 
ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων

□ □ □ □ □

Μετρά την αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τα 
ανασχεδιάζει με βάση τις μετρήσεις

□ □ □ □ □
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Ε. Αξιολόγηση επίδοσης εργαζομένων

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Έχει καθιερώσει κριτήρια αξιολόγησης 
που συνδέονται με την ποιότητα □ □ □ □ □

Έχει προωθήσει την αξιολόγηση της 
ομαδικής απόδοσης παράλληλα με την 
ατομική

□ □ □ □ □

Σε ποιο βαθμό συμμετέχουν τα παρακάτω κριτήρια στη διαμόρφωση της αξιολόγησης;

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Τεχνικές δεξιότητες & γνώσεις □ □ □ □ □

Κριτικές & αναλυτικές δεξιότητες 
(π.χ. οργανωτικότητα, κριτική ικανότητα) □ □ □ □ □

Ομαδική εργασία □ □ □ □ □

Ποιότητα εργασίας 
(π.χ. συνέπεια, αξιοπιστία) □ □ □ □ □

Ποσοτικοί δείκτες (π.χ. πωλήσεις) □ □ □ □ □

Καινοτομία - νέες ιδέες □ □ □ □ □

Ικανότητα αφομοίωσης νέων δεξιοτήτων □ □ □ □ □

Εστίαση στον Πελάτη □ □ □ □ □

Αλλο........................................................... □ □ □ □ □

Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία ως αξιολογητές;

Ανώτατη Διοίκηση Π Οι Προϊστάμενοι □ Τμήμα Ανθρωπ.Πόρων Π

Οι συνάδελφοι Q Οι υφιστάμενοι □ 0 ίδιος ο εργαζόμενος Ο

Οι Πελάτες Q Οι Προμηθευτές □ Εξωτερικοί Σύμβουλοι Ο
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ΣΤ. Αναγνώριση & ανταμοιβή προσωπικού

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Έχει καθιερώσει νέα συστήματα 
αμοιβών, που ανταμείβουν για την 
ποιότητα των συντελεστών και των 
διαδικασιών βελτίωσης ποιότητας και όχι 
μόνο το τελικό αποτέλεσμα

□ □ □ □ □

Μεγάλη ποικιλία μεθόδων ανταμοιβής 
και αναγνώρισης χρησιμοποιούνται τόσο 
σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο

□ □ □ □ □

Έχει καθιερώσει συστήματα ομαδικών 
αμοιβών σύμφωνα με την συνολική 
απόδοση της ομάδας

□ □ □ □ □

Έχει θεσπίσει ηθικές ανταμοιβές και 
αναγνώριση για θέματα ποιότητας □ □ □ □ □

Έχει υιοθετήσει διαδικασίες που 
αναγνωρίζουν και ανταμείβουν την 
συνεισφορά του εργαζομένου στην 
απόδοση και βελτίωση της επιχείρησης 
και όχι την απόδοση του σε σχέση με 
ισόβαθμους συνεργάτες

□ □ □ □ □

Καταρτίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει 
τους αξιολογητές των εργαζομένων □ □ □ □ □

Παρέχει ενημέρωση για όλα τα 
παραπάνω στους εργαζομένους με ειδικές 
διαδικασίες

□ □ □ □ □

Ζ. Ποοστασία-υνιεινή-ασφάλεια εργαζομένων

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Έχει εξασφαλίσει λειτουργικό και 
ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον □ □ □ □ □

Έχει διαδικασίες πληροφόρησης και 
ενημέρωσης των εργαζομένων για 
κινδύνους που διατρέχουν και για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να

□ □ □ □ □

προστατευτούν
Διερευνά συστηματικά τις στάσεις των 
εργαζομένων και ερμηνεύει τα μηνύματα □ □ □ □ □
δυσαρέσκειας
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Θ. Επικοινωνία

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Έχει υιοθετήσει διαδικασίες που 
διατηρούν ανοικτές τις γραμμές 
αμφίδρομης επικοινωνίας και διακίνησης 
πληροφοριών για ποιότητα

□ □ □ □ □

Έχει μηχανισμούς που αναπτύσσουν 
κλίμα εμπιστοσύνης, ώστε οι εργαζόμενοι 
να επικοινωνούν αυθόρμητα με τη 
Διεύθυνση για οδηγίες και συνεργασία

□ □ □ □ □

Ενισχύει την υποβολή δημιουργικών 
ιδεών από τους εργαζομένους □ □ □ □ □

17) Σε ποιο βαθμό το Τμήμα σας....

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

Αντιμετωπίζει τα υπόλοιπα τμήματα του 
οργανισμού ως εσωτερικούς πελάτες; □ □ □ □ □

Προσπαθεί να αποτιμήσει το επίπεδο 
ικανοποίησης με πρακτικές HRM στο 
σύνολο της εταιρείας;

□ □ □ □ □

Benchmark τις πρακτικές του απέναντι σε 
αντίστοιχους «καλύτερους» του κλάδου; □ □ □ □ □

Χρησιμοποιεί «εργαλεία ποιότητας», 
όπως στατιστικούς ελέγχους, κ.α., για να 
βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του;

□ □ □ □ □

Συστήνει διαλειτουργικές ομάδες
εργασίας (με την υποστήριξη του 
Τμήματος) με σκοπό την επίλυση 
προβλημάτων ποιότητας;

□ □ □ □ □

Επιδιώκει να μειώσει τον χρόνο 
ανταπόκρισης του απέναντι στους 
«πελάτες» του;

□ □ □ □ □

Έχει καθιερώσει συγκεκριμένους στόχους 
βελτίωσης ποιότητας; □ □ □ □ □
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18) Σε ποιό βαθμό εντοπίσατε αλλαγές στο εργασιακό κλίμα της επιχείρησης;

Εξαιρετική
βελτίωση

Βελτίωση
Καμία

μεταβολή
Επιδείνωση

Εκπαίδευση □ □ □ □

Επικοινωνίες □ □ □ □

Διεργασιακές σχέσεις □ □ □ □

Απουσίες □ □ □ □

Παραιτήσεις □ □ □ □

19) Σε ποιο βαθμό οι εφαρμοζόμενες πρακτικές Διοίκησης Ανθρ. Πόρων ;

επιδράσανε θετικά στην υποκίνηση, 

συμμετοχή και ικανοποίηση του 

απασχολούμενου προσωπικού

βοήθησαν τους εργαζομένους στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων - δυνατοτήτων 

τους

συμφεριφέρονταν με ισότητα απέναντι 

στους εργαζομένους (ισονομία)

υιοθέτησαν μια μακροπρόθεσμη 

δυναμική

παρουσίασαν «συνέργια»

εναρμονίζονται με την στρατηγική και 

τους στόχους της επιχείρησης

καθόλου ελάχιστο μέτριο πολύ εξαιρετικό

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

Ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε.

ΤΕΛΟΣ
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