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Εισαγωγή

Α. Εισαγωγή

Ο ανταγωνισμός σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα βρίσκεται σε πολύ υψηλά 

επίπεδα με τάση να φθάσει ακόμη υψηλότερα σε κάθε μορφή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας . Οι πελάτες πλέον έχουν γίνει ιδιαίτερα απαιτητικοί και 

παρουσιάζουν την τάση να ζητούν για προμήθεια όχι πια το φθηνότερο, αλλά το 

καλύτερης ποιότητας προϊόν, έστω κι αν χρειάζεται να πληρώσουν περισσότερο για 

να το αποκτήσουν. Οι εταιρείες που παρακολουθούν από κοντά αυτές τις αλλαγές 

στην καταναλωτική συμπεριφορά δείχνουν αποφασισμένες να δουλέψουν σκληρά 

και να επενδύσουν, με στόχο να πετύχουν την πλήρη ανταπόκριση των 

χαρακτηριστικών των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στις απαιτήσεις του 

πελάτη. Αυτή η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης 

εζαρτάται καθοριστικά από τη δημιουργία και εφαρμογή ενός ορθολογικού 

συστήματος διοίκησης - διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο να 

βαδίσει αυτή επιτυχώς το δρόμο της επιτυχίας, το δρόμο της Ολικής Ποιότητας.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM), η οποία αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία το 

1950 και μόλις το 1980 εξαπλώθηκε στην Ευρώπη , αποτελεί μια νέα φιλοσοφία 

μάνατζμεντ που επηρεάζει σε μεγάλο Βαθμό τη λειτουργία της Βιομηχανίας και των 

επιχειρήσεων γενικότερα. Είναι η φιλοσοφία εκείνη και οι δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, με 

ελαχιστοποίηση του κόστους και ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων στην 

επιχείρηση ή τον οργανισμό.

Στην φιλοσοφία αυτή περιλαμβάνεται μια σειρά από μεθόδους που 

αποσκοπούν στη δημιουργία μιας οργανωτικής κουλτούρας όπου όλοι οι 
εργαζόμενοι ενστερνίζονται τη νέα νοοτροπία και αναζητούν και επιτυγχάνουν τη 

συνεχή αύξηση της αξίας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η Δ.Ο.Π. 

είναι δυνατή μόνο όταν έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα μέλη της επιχείρησης ή 

του οργανισμού. Σε αυτό το σημείο έγκειται η δύναμη, αλλά και η αδυναμία της. 

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το επίπεδο που βρίσκονται στην ιεραρχία, 

είναι εξίσου υπεύθυνοι για το κοινό αποτέλεσμα. Η κοινή αυτή υπευθυνότητα με 

το συναρτώμενο αίσθημα δημιουργίας και ευθύνης είναι που εμψυχώνουν τον 

κοινό άνθρωπο να γίνει ενεργό μέλος αυτής της προσπάθειας. Η εκπαίδευση στη 

φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. είναι όμοια για όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας στα Βασικά 

θέματα και δεξιότητες.
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Εισαγωγή

Η Δ.Ο.Π. βασίζεται στους ανθρώπους και υπηρετεί τους ανθρώπους. Οι 

δραστηριότητες, τα μέσα παραγωγής και οι μέθοδοι είναι απλώς εργαλεία για την 

επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών, των προμηθευτών και των εργαζομένων. 

Η προσπάθεια είναι ομαδική, συλλογική και δεν υφίσταται πλέον η αυστηρή 

κατανομή εξουσιών και ρόλων, όπως συνέβαίνε στις παραδοσιακές οργανωσιακές 

δομές και συστήματα οργάνωσης. Είναι μια καθαρά ανθρωποκεντρική θεωρία 

οργάνωσης και διοίκησης, η οποία Βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική 

αξιοποίηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εργαζομένων και προσφέρει τις 

συνθήκες εκείνες μέσα στις οποίες το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αναπτύξει 

και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες του και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα 

που απασχολούν σήμερα τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ακαδημαϊκούς 

κύκλους. Ένα από τα Βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι η αποδοχή 

ενός κοινού ορισμού, καθώς αφενός η ΔΟΠ αναπτύσσεται διαρκώς καθώς 

ανακαλύπτονται νέοι μέθοδοι και τρόποι δράσης αφετέρου η ευελιξία των 

συστημάτων ποιότητας είναι τέτοια που επιτρέπει στις διάφορες επιχειρήσεις να 

προσαρμόζουν την ΔΟΠ στις ανάγκες τους. Ένας ορισμός που θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε ότι καλύπτει σε ικανοποιητικό Βαθμό τις αρχές και λειτουργίες της 

είναι ο εξής:

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας συνιστά ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα 

διοίκησης που έχει στόχο τη διαρκή αύξηση της ικανοποίησης των πελατών 

και μείωση του πραγματικού κόστους. Η Ολική Ποιότητας αποτελεί μέρος 

μιας στρατηγικής υψηλού επιπέδου. Λειτουργεί οριζόντια μεταξύ 

λειτουργιών και τμημάτων, εμπλέκοντας τους εργαζόμενους όλων των 

επιπέδων και εκτείνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνει την 
αλυσίδα προμηθειών και την αλυσίδα πελατών.

Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες δείχνουν 

έντονο ενδιαφέρον για την ποιότητα. Βασικά μέλη του ρεύματος, όπως οι Deming, 

Juran, Ishikawa εμφανίζονται όλο και πιο συχνά σε άρθρα και Βιβλία. Παρόλα 

αυτά οι προσπάθειες δεν ήταν πάντα επιτυχημένες. Πολλά προγράμματα ξεκίνησαν 

με ενθουσιασμό και σταδιακά άρχισαν να φθείρονται. Κύκλοι ποιότητας άρχισαν να 

εμφανίζονται σε πολλές επιχειρήσεις, πολλές φορές χωρίς να ενισχύουνε ριζικά 

την επιχειρησιακή στρατηγική. Δημισυργήθηκε ένα ρεύμα το οποίο δεν είχε την 

κατάλληλη υποδομή και προεργασία προκειμένου να οδηγήσει σε γόνιμα
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αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις υστερούσαν σε άτομα με την απαιτούμενες γνώσεις 

και ηγετικές ικανότητες.

Τα λάθη που πραγματοποιήθηκαν από την αρχική εφαρμογή συστημάτων 

ποιότητας βοήθησαν στην δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών. Οι προσπάθειες 

των επιχειρήσεων άρχισαν να επικεντρώνονται στην αξία των πελατών, την διαρκή 

βελτίωση και την ανάπτυξη νέων εταιρικών κουλτουρών. Οι μάνατζερ απέκτησαν 

το κατάλληλο υπόβαθρο για να στηρίξουν και να προωθήσουν την ποιότητα σε όλα 

τα επίπεδα εξασφαλίζοντας γόνιμη συνεργασία τόσο με τους εσωτερικούς όσο και με 

τους εξωτερικούς πελάτες.

Έχοντας επομένως διανύσει ουσιαστική πορεία στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, ξεκινώντας από την Ιαπωνία, τις Η.Π.Α. και στην συνέχεια περνώντας 

στον ευρωπαϊκό χώρο, η ΔΟΠ συγκλίνει στα εξής χαρακτηριστικά (French, 1994, ρ. 

577)

1. Βασική έμφαση στον πελάτη - η επιχειρησιακή κουλτούρα 

προσανατολίζεται στις ανάγκες του πελάτη

2. Ανάπτυξη της έννοιας «εσωτερικός πελάτης» ■ όλα τα μέλη που απαρτίζουν 

την επιχείρηση θεωρούνται σημαντικά

3. Συμμετοχική διοίκηση - συμμετοχή του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων

4. Χρήση στατιστικών μεθόδων

5. Ανταγωνιστικό benchmarking — σύγκριση επιχείρησης με τις καλύτερες 

του κλάδου

6. Διαρκής αναζήτηση λαθών και προσπάθειες ολικής εξάλειψής τους

7. Έμφαση στην ομαδική εργασία και την διαρκή επιμόρφωση των 
εργαζομένων

8. Συνεχής υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης.

Σαφώς και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορεί να εμφανίζουν οι επιχειρήσεις 

που προσανατολίζονται στην ποιότητα, τα παραπάνω όμως χαρακτηριστικά 

συναντιόνται σχεδόν σε όλες.

Στην Ευρώπη, το πρότυπο Δ.Ο.Π. έχει εκπονηθεί από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας E.F.Q.M. και δίνει τη δυνατότητα σ’ ένα 

οργανισμό να αυτοαξιολογηθεί. Οι καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης ενός
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συστήματος Δ.Ο.Π. είναι η ανάπτυξη διαδικασιών στους τομείς διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού της πολιτικής και στρατηγικής και των πόρων του 

οργανισμού κάτω από την καθοδήγηση της ηγεσίας του, με έμφαση στο ρόλο του 

ανθρώπινου δυναμικού, και ιδιαίτερα στο θέμα της εκπαίδευσης του, που όπως 

χαρακτηριστικά τονίζεται από έναν από τους γκουρού της ποιότητας, τον Deming, 

εφόσον προωθείται η ομαδική εργασία, οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδευτούν ως 

προς τις μεθόδους, τις τεχνικές ανάλυσης και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία.

Η πλευρά των εργαζομένων στα συστήματα ποιότητας 5



ΔΟΠ και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Β. ΔΟΠ καν Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Θέματα όπως η υποκίνηση η επιμόρφωση και η ικανοποίηση 

των εργαζομένων αποτελούν Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία οποιουδήποτε 

συστήματος ποιότητας. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αυτό που μπορεί, 

μέσω γνωστών πρακτικών, να εξασφαλίσει την υποστήριξη και συνεργασία του 

εργατικού δυναμικού. Διαφορετικά, η μη συμμετοχή των εργαζομένων θα 

δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια για τον μέλλον της επιχείρησης.

Γενικότερα, η αποτελεσματική μετάβαση από τα υπάρχοντα οργανωτικά 

συστήματα στη ΔΟΠ απαιτεί μία σειρά αλλαγών στη νοοτροπία της διοίκησης σε 

ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Οι πιο σημαντικές αλλαγές 

είναι(Δερβιτσιώτης, 2001, σ. 120)'·

Α. Τρόπος αιιοιβής στελεχών^ Μεταξύ των χαρακτηριστικών που 

αξιολογούνται και ανταμείβονται τα διοικητικά στελέχη είναι η ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων. Σε ένα περιβάλλον ποιότητας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στην δυνατότητα ενός στελέχους να δημιουργήσει κλίμα συνεργασίας και 

ομαδικότητας στους εργαζομένους

Β. Τρόπος αποιβής εργαζοπένων: Η συμβολή και αναγνώριση της εργασίας 

μέσα από τα ισχύοντα συστήματα αμοιβής των εργαζομένων προσδιορίζεται από το 

είδος της ατομικής εξειδίκευσης και επίδοσης τους. Για την αποτελεσματική 

εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας είναι απαραίτητο η αμοιβή κάθε 

εργαζόμενου να στηρίζεται στο εύρος των εξειδικεύσεων που έχει αποκτήσει και 

στις επιδόσεις της ομάδας εργασίας στην οποία ανήκει

Γ. Τρόπος επιλογής εργαζοπένων: Με τον αυξανόμενο ρυθμό της τεχνολογίας 

αλλάζουν όχι μόνο τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και ο 

τρόπος παραγωγής τους. Κατά την επιλογή των εργαζομένων επιβάλλεται να 

δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ικανότητα απόκτησης νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων

Δ. Εκπαίδευση εργαζοπένων- Η αναγνώριση στους σύγχρονους τρόπους 

διοίκησης ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο εφόδιο μιας επιχείρησης 

για να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της οδηγεί στην αντιμετώπιση της 

εκπαίδευσης των εργαζομένων ως επένδυση

Η πλευρά των εργαζομένων στα συστήματα ποιότητας 6



ΔΟΠ και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Η ενεργή συμμετοχή του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να Βοηθήσει 

όχι μόνο στην απογραφή της παρούσας κατάστασης αλλά και στην χρήση των 

κατάλληλων μεθόδων αλλαγής της εταιρικής κουλτούρας. Οι εργαζόμενοι θα 

πρέπει να εισαχθούν σε νέες καταστάσεις όπως η ομαδική εργασία, η συνεργασία με 

την διοίκηση και η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων. Χωρίς την κατάλληλη 

προεργασία, οποιοσδήποτε προσπάθειες της διοίκησης για την εφαρμογή των 

παραπάνω θα οδηγήσουν αναμφίβολα σε αποτυχία. Η προεργασία που απαιτείται 

συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή των κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων 

που θα Βοηθήσουν τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν πλήρως τα νέα δεδομένα.

Υποστήριξη όμως απαιτείται και από την πλευρά της διοίκησης. Τα ανώτερα 

και ανώτατα στελέχη θα πρέπει να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες καθοδήγησης, 

συνεργασίας, επικοινωνίας και υποστήριξης ενώ παράλληλα θα πρέπει να δεχτούν 

και να αφομοιώσουν τον ενεργό ρόλο των εργαζομένων στην λήψη αποφάσεων. 

Εξάλλου θα πρέπει να εισαχθούν νέοι μέθοδοι πρόσληψης, αξιολόγησης και 

ανταμοιβής των εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να υποστηρίζονται πλήρως από 

την διοίκηση. Το νέο αυτό περιβάλλον μπορεί να εισαχθεί με τον ομαλότερο δυνατό 

τρόπο από τα στελέχη του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων.

Στις σύγχρονες μελέτες, αναφέρεται ότι ένας σημαντικός αριθμός των 

διευθυντών ανθρωπίνων πόρων νιώθουν να έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία 

της διοίκησης ποιότητας και αφήνονται στο να εκτελούν περιφερειακά λειτουργικά 

καθήκοντα, όπως το να παρέχουν και να συντονίζουν την εκπαίδευση ποιότητας 

των εργαζομένων, απλώς με το να περιγράφουν τις λειτουργίες κ.ο.κ. Αν και αυτό 

είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό καθήκον το οποίο είναι πολύτιμο και απαραίτητο 

για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, τα στελέχη του τμήματος αισθάνονται ότι 

θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ περισσότερα στις διαδικασίες που κινούν οι 
οργανισμοί για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας

Είναι σαφές από τις θεωρητικές μελέτες, ότι το σύστημα ποιότητας έχει να 

ωφεληθεί οε πολλά σημεία από τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Πολιτικές 

προσλήψεων, αποζημιώσεων και διοίκησης της απόδοσης μπορεί να εμπλέκονται 

με τους στόχους της διοίκησης της ποιότητας και να υποδηλώνουν σημαντικές 

αλλαγές κουλτούρας που θα πρέπει να γίνουν μέσα στον οργανισμό. Επιπλέον, το 

Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων έχει έναν σημαντικό ρόλο να επιτελέσει με το να 

επιβλέπει σημαντικές λειτουργίες όπως την επιλογή, την αξιολόγηση, την 

εκπαίδευση και τα συστήματα επιβράβευσης τα οποία είναι κεντρικά θέματα στην
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ΔΟΠ και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

επίτευξη στρατηγικής αλλαγής. Οι αντικειμενικοί στόχοι της διοίκησης ποιότητας 

μπορούν να γίνουν αντιληπτοί μόνο αν αναλάΒει η επιχείρηση να τους μεταδώσει 

και να τους μεταφέρει σε ευρεία κλίμακα, έτσι ώστε να επιτρέψει σε όλους μέσα 

στον οργανισμό να συμμετάσχουν, ένα καθήκον που θα έπρεπε να αναλαμβάνει το 

Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.

Η επιμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας είναι αδιαμφισβήτητα 

βασική πρακτική για την εφαρμογή της ΔΟΠ. Επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα 

που αφορούν τις διαδικασίες βελτίωσης ποιότητας, την επίλυση προβλημάτων, την 

ομαδική εργασία και το benchmarking. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η χρήση 

των κατάλληλων προγραμμάτων επιμόρφωσης μπορεί να συμβάλλει θετικά όχι 

μόνο στην αλλαγή των ατομικών αντιλήψεων και ικανοτήτων, αλλά και στην 

γενικότερη αλλαγή των οργανωσιακών διαδικασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως 

αποτελεί η δημιουργία ευκαιριών για την αξιοποίηση των γνώσεων που 

προσφέρονται.

Αναφέραμε ήδη τα οφέλη της εμπλοκής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

στην εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με 

πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την μη αξιοποίηση του 

ανθρώπινου παράγοντα (Edwards and Sohal, 2003)

1. Έλλειψη υποστήριξης από την ανώτερη διοίκηση, η οποία μπορεί να 

εκφράζεται από την μη υποστήριξη των συμμετοχικών διαδικασιών και την 

απόρριψη της δύναμης των ομάδων εργασίας

2. Εμμονή στην παραγωγική διαδικασία και παράβλεψη των υπόλοιπων 

τμημάτων που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ποιοτική αλλαγή

3. Αντιδράσεις εργαζομένων, που προέρχονται από μείωση εξουσίας, κίνδυνο 
απόλυσης, αύξηση φόρτου εργασίας

4. Παρανόηση του συμμετοχικού χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να ερμηνευθεί 

από τους εργαζόμενους ως «η δύναμη της πλειοψηφίας»

Είναι προφανές ότι τα παραπάνω προβλήματα είναι πολύ πιθανό να 

εμφανιστούν ελλείψει συμμετοχής των στελεχών ανθρωπίνων πόρων και να 

αποτελόσουν σημαντικό εμπόδιο κατά την εισαγωγή και εφαρμογή ενός συστήματος 

ποιότητας. Η σωστή αντιμετώπισή τους θα αποτελέσει πολύτιμη Βοήθεια για την 

επιχείρηση, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξη και συμμετοχή του
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ανθρώπινου δυναμικού στο νέο της εγχείρημα, ενώ η μη εξειδικευμένη προσπάθεια 

επίλυσης των προβλημάτων αυτών μπορεί να φέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
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Γ. Αποδοχή συστημάτων ποιότητας

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω, τα συστήματα ποιότητας 

δεν είναι εργαλεία τα οποία απλά αγοράζονται και εφαρμόζονται στην επιχείρηση. 

Η διοίκηση θα πρέπει να εξασφαλίσει την αφοσίωση των εργαζομένων προκειμένου 

τα εργαλεία αυτά να εφαρμοστούν με επιτυχία. Υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός 

μεταξύ των δύο δυνάμεων που επιδρούν κατά την εισαγωγή οποιοσδήποτε 

συστήματος βελτίωσης: η διοικητική ώθηση(ρυβδ) και η εργατική έλξη (pull) 

(Keating et.al, 1999). i/διοίκηση προσπαθεί να προάγει το σύστημα Βελτίωσης και 

να εξασφαλίσει την συμμετοχή ενώ οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τα προσωπικά 

οφέλη της αλλαγής και δεσμεύονται στην προσπάθεια ανεξαρτήτως της 

υποστήριξης της διοίκησης. Σύμφωνα με την διαδικασία αυτή λοιπόν, στόχος της 

διοίκησης για την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας θα πρέπει να είναι η 

ανάπτυξη της έλξης των εργαζομένων.

Οι τρόποι ώθησης των διοικητικών στελεχών είναι γνωστοί: επιμορφωτικά 

προγράμματα, επιδείξεις, «θεοποίηση» των αποτελεσμάτων του προγράμματος, 

έντονη υποστήριξη της ανάγκης για Βελτίωση. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι 

αισθάνονται ότι η διοίκηση είναι δίπλα τους, ενδιαφέρεται και αναγνωρίζει την 

σκληρή εργασία. Πολλές φορές όμως, αυτό που παρατηρείται κατά την εισαγωγή 

της ΔΟΠ είναι ένας αρχικός ενθουσιασμός ο οποίος είναι αποτέλεσμα της 

πετυχημένης ώθησης της διοίκησης, δεν είναι όμως αρκετός για την διαρκή 

υποκίνηση των εργαζομένων και σταδιακά εξασθενεί.

Οι προσπάθειες ώθησης γίνονται ακόμα δυσκολότερες σε επιχειρήσεις όπου 

επικρατεί κλίμα ελέγχου και εντολών. Σε τέτοια περιβάλλοντα η διοίκηση πολύ 

δύσκολα θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ενεργή και φιλότιμη συμμετοχή των 

εργαζομένων, οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν την φιλοσοφία ενός νέου 

περιβάλλοντος ποιότητας. Για αυτούς η συμμετοχή στο πρόγραμμα πηγάζει από 

την επιθυμία τους να αποφύγουν τη σύγκρουση με τους ανώτερούς τους.

Καθώς οι εργαζόμενοι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τα οφέλη της ΔΟΠ 

αρχίζουν να δέχονται την αξία της, αυξάνουν την αφοσίωσή τους και δίνουν την 

κατάλληλη επανατροφοδότηση, δηλαδή ξεκινάει η διαδικασία έλξης. Η διαδικασία 

αυτή φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (Keating et.al, 1999). Όπως διαπιστώνεται, 

η εισαγωγή ενός συστήματος διοίκησης ποιότητας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας
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φαύλος κύκλος: είτε η βελτίωση θα οδηγήσει στην αφοσίωση, την αύξηση της 

προσπάθειας και ξανά στην Βελτίωση, ή η έλλειψη αποτελεσμάτων θα προκαλέσει 

μείωση της προσπάθειας και ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι ιδιαίτερο παράγοντα στην αφοσίωση των εργαζομένων αποτελεί και η 

ασφάλεια που αισθάνονται αυτοί στον χώρο εργασίας τους.

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί μια προσέγγιση στην διαδικασία που 

ακολουθούν οι εργαζόμενοι όλων των ιεραρχικών τάξεων κατά την εισαγωγή ενός 

συστήματος ποιότητας. Ο πίνακας αυτός βασίστηκε σε διαδικασία που περιγράφεται 

στο “The Great Learning”, Βιβλίο που ανήκει στην Κομφουκιανή κουλτούρα 
γραμμένο το 300π.χ, και περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν η 

εργαζόμενοι για μια επιτυχημένη πορεία προς την ποιότητα. Συγκεκριμένα, η 

διαδικασία αυτή είναι (Chen and Lu, 1998)
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Ανώτατα

στελέχη

Αφοσίωση στην 

ποιότητα

Απόκτηση

γνώσεων

ποιότητας

Δημιουργία
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στρατηγικής
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Παρακίνηση

εργαζομένων

Μεσαία

στελέχη

Συμμετοχή 

στους στόχους 

ποιότητας

Γνώση

προβλημάτων

ποιότητας

Δημιουργία
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βελτίωσης

Εφαρμογή

μεθόδων

βελτίωσης

Επιμόρφωση 

και ανάπτυξη 

εργαζομένων

Οργανισμός
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Ανάπτυξη
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Καλλιέργεια

κουλτούρας

ποιότητας

Όπως διακρίνεται αρχικός στόχος την ανώτατης διοίκησης είναι η αφοσίωση 

στην ποιοτική βελτίωση. Μόνο εφόσον αποσαφηνιστούν οι στόχοι και οι 

απαιτούμενες ενέργειες θα πρέπει τα διοικητικά στελέχη να στραφούν προς τους 

εργαζόμενους. Παράλληλα τα μεσαία στελέχη θα πρέπει να εμπλακούν πλήρως στο 

νέο περιβάλλον ποιότητας πριν ξεκινήσουν οι προσπάθειες συμμετοχής όλων των 

εργαζομένων.

Αν θα θέλαμε να καταλήξουμε κάποιες Βασικές συνθήκες που θα μπορούσαν 

να προωθήσουν την αποδοχή της ΔΟΠ από τους εργαζόμενος, οι πιο σημαντικές θα 

ήταν (Collinson et.al, 1998, ρ.99)·

1. Ασωάλεια εργασίας

Σε όλους τους οργανισμούς οι εργαζόμενοι που αισθάνονται μεγαλύτερη 

ασφάλεια είναι πιθανό όχι μόνο να αντιμετωπίσουνε θετικότερα κάποια 

πρωτοβουλία ποιότητας, αλλά και να αποδείξουν πρακτικά την αποδοχή τους

2. Σχέση υε πελάτες

Η ουσιαστική σχέση με τους πελάτες και η γνώση των απαιτήσεών τους, 

βοηθάει τους εργαζομένους να εντάξουν την αντιμετώπισή τους στο γενικότερο 

περιβάλλον ποιότητας

3. Αξιολόγηση και προσδοκίες

Το κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης μπορεί να προσφέρει πολλά σε έναν 

οργανισμό, καθώς μπορεί να προάγει το σύστημα ποιότητας και να αυξήσει την 

εμπιστοσύνη των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη μη ρεαλιστικών
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προσδοκιών από την πλευρά της διοίκησης είναι πιθανό να ανεβάσει σε επικίνδυνα 

επίπεδα το στρες των εργαζομένων

4. Επιποοωωτικά ποονοάππατα

Η επιμόρφωση σε θέματα ποιότητας και ομαδικότητας μπορεί να Βελτιώσει 

αισθητά την άποιμη των εργαζομένων για την ποιότητα.

5. Βραχυχρόνιες πιέσεις

Η αρχική εμφάνιση πρακτικών προβλημάτων που εμφανίζονται λόγω 

εισαγωγής ενός νέου συστήματος ποιότητας μπορούν να μεταβάλλουν αισθητά τον 

αρχικό ενθουσιασμό των εργαζομένων. Η διοίκηση θα πρέπει να μεριμνήσει για 

την γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με τον αμεσότερο δυνατό 

τρόπο

6. Αντιποοσώπευσπ εοναζοιιένων

Η εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία με τα σωματεία 

εργαζομένων μπορεί να διευκολύνει την πετυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος 

ποιότητας. Η έλλειψη από την άλλη πλευρά της συνεργασίας αυτής δίνει στους 

εργαζόμενους μία αρνητική εικόνα για τις αρχές της ΔΟΠ και την προσπάθεια του 

οργανισμού

Αρχικός στόχος του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων για την επιτυχία του 

συστήματος ποιότητας που θέλει να εφαρμόσει η επιχείρηση είναι η αρχική 

αποδοχή από την πλεισψηφία των εργαζομένων. Σε μία επιχείρηση οι αντιλήψεις 

των εργαζομένων πηγάζουν από τις ενέργειες που ακολουθούν και την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων τους. Η αντίσταση των εργαζομένων σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο κατά την εισαγωγή κάποιου συστήματος 

βελτίωσης ποιότητας, και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι χρειάζονται χρόνο για να 

συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές και τις επιδράσεις αυτών στην εργασία τους. Ο 

ρόλος της διοίκησης κατά την διάρκεια προσαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρά 

διασφαλιστικός όσον αφορά το μέλλον τόσο των εργαζομένων όσο και της 

επιχείρησης (Berry, 1991, ρ. 30).

Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην αποδοχή της 

ΔΟΠ. Δύο πιθανές εναλλακτικές για την αρνητική στάση των εργαζομένων είναι 

ότι η αντίσταση στη ΔΟΠ προέρχεται από τις απόψεις των εργαζομένων σχετικά με 

τον έλεγχο των εργασιών, ενώ η δεύτερη επισημαίνει ότι αν και στο περιβάλλον της 

ΔΟΠ αποδίδονται περισσότερες ευθύνες στους εργαζόμενους, αυτό δεν είναι κάτι
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που το θέλουν όλοι. Αναμφίβολα υπάρχουν εργαζόμενοι με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον ποιότητας 

αλλά αυτό δεν ισχύει για το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Είναι καθήκον 

επομένως της διοίκησης η διάγνωση των χαρακτηριστικών αυτών, αλλά και η 

δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα υποκινήσουν το μέρος των 

εργαζομένων που εμφανίζονται διατακτικοί, ή ακόμα και αρνητικοί απέναντι σε 

οποιοδήποτε σύστημα ποιότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εναλλακτικές αντιδράσεις που 

μπορούν να εμφανίζουν οι απλοί εργάτες (Glover, 2000). Μία πιθανότητα είναι να 

αντισταθούν ενεργητικά για τους λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει ή και παθητικά 

την πρωτοβουλία της ΔΟΠ. Η αντίσταση αυτή μπορεί να υποστηρικτεί και από το 

εργατικό σωματείο, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την αντίδραση της 

διοίκησης. Μία άλλη πιθανότητα είναι στο ξεκίνημα της ΔΟΠ να δημιουργηθεί το 

αίσθημα του φόβου και της αδυναμίας να προστατεύσουν την θέση εργασίας τους. 

Τέλος, οι εργάτες μπορούν να σχολιάσουν κυνικά τις προσπάθειες αλλαγής ως έναν 

ακόμα ενθουσιασμό της διοίκησης και να αποφύγουν οποιοδήποτε ανάμειξη στο 

εγχείρημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των 

εργαζομένων ή την έλλειψη επικοινωνίας. Παράλληλα αποτελεί ενδεχόμενο το νέο 

σύστημα ποιότητας να μην αντιμετωπιστεί τόσο αρνητικά, αλλά να εξεταστεί με 

μεγαλύτερη ουδετερότητα.

Από την άλλη πλευρά δεν είναι απίθανο να συναντήσουμε και θετικές 

αντιδράσεις ανάμεσα στους εργάτες, οι οποίες να οφείλονται στους εξής λόγους;

1. Η ΔΟΠ συσχετίζεται με την ανεπτυγμένη συμμετοχή των εργαζομένων, η 

οποία με τη σειρά της μπορεί να Βελτιώσει την επίλυση προβλημάτων που 

σχετίζονται άμεσα με τους εργάτες

2. Υπάρχει η προσδοκία για μείωση του αυταρχισμού της διοίκησης και 

εμβάθυνση των σχέσεων εργασίας

3. Οι εργάτες αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ποιότητας 

ως διασφάλιση του μέλλοντος της επιχείρησης

4. Ο παρακάτω πίνακας δίνει πώς αντιλαμβάνονται οι εργάτες κάποιες αρχές 

της ΔΟΠ σε σχέση με την ικανοποίηση της εργασίας τους (Glover, 2000)
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Αρχές ΔΟΠ Παράγοντες ικανοποίησης εργατών

Συμμετοχική διοίκηση

Εμπλοκή σε αποφάσεις που επηρεάζουν την 
εργασία τους

- Επιβράβευση καλής δουλειάς

Εμπλοκή στις διαδικασίες Βελτίωσης 
ποιότητας

- Εμπλοκή οε ομάδες βελτίωσης

- Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων

- Μεγαλύτερη χρήση δεξιοτήτων

Αποτελεσματική επικοινωνία
- Περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την 
δουλειά

Σχέσεις συνεργασίας - Εργασία ως μέλος μιας ομάδας.

Στην βιβλιογραφία που αφορά την εφαρμογή της ΔΟΠ έχουν υποεκτιμηθεί οι 

δυσκολίες διασφάλισης της αποδοχής των εργαζομένων. Καθώς η ΔΟΠ έρχεται σε 

αντίθεση με τα παραδοσιακά στυλ διοίκησης, η αντίδραση των εργαζομένων μπορεί 

να προέρχεται όχι μόνο από τους απλούς εργάτες αλλά ακόμα και από τα ανώτερα 

στελέχη, τα οποία θεωρούν ότι χάνουν μέρος της δύναμής τους. Παράλληλα, είναι 

πολύ πιθανό μέρος των εργαζομένων να μην επιθυμούν την αύξηση των ευθυνών 

και των αρμοδιοτήτων που προστίθονται, και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να 

συνοδεύονται από αύξηση στον μισθό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η Θεωρία της Ισότητας (Equity Theory) (Fok et.al, 

2000) σύμφωνα με την οποία τα άτομα υποκινούνται από την αντίληψη της 

ανισότητας, όπως αυτή υπολογίζεται από τους ρυθμούς εισόδων (προσπάθειας) και 

αποτελεσμάτων, σε σύγκριση με κάποιο άλλο άτομο. Αυτό ισχύει όχι μόνο όταν ένα 
άτομο θεωρεί ότι πληρώνεται λιγότερο από όσο αποδίδει αλλά ακόμα και όταν 

ισχύει το αντίθετο. Έτσι Βάση της συγκεκριμένης θεωρίας έχουμε 3 κατηγορίες 

εργαζομένων:

1. οι ευαίσθητοι στην ισότητα, οι οποίοι διαισθάνονται την ισότητα όταν η 

προσπάθεια είναι όντως ίση με το αποτέλεσμα

2. οι αγαθοεργοί που διαισθάνονται την ισότητα μόνο όταν η προσπάθεια 

είναι μεγαλύτερη από το αποτέλεσμα, και οι

3. δικαιωματικοί οι οποίοι διαισθάνονται την ισότητα στην ακριβώς 

αντίθετη περίπτωση
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Παράγοντας επομένως που ευνοεί την αποδοχή ή μη ενός συστήματος 

ποιότητας είναι η κατηγορία στην οποία Βρίσκονται οι εργαζόμενοι της 

επιχείρησης. Είναι προφανές ότι δικαιωματικού εργαζόμενοι είναι πιο δύσκολο τα 

υποκινηθούν και πιθανότατα αποτελούν πρόβλημα για την επιχείρηση σε 

οποιαδήποτε μεταρρύθμιση επιθυμεί να εισάγει, ενώ οι αγαθοεργοί σαφέστατα την 

διευκολύνουν. Το παραπάνω πρόβλημα γίνεται ακόμα εντονότερο κατά την 

εφαρμογή ενός συστήματος Βελτίωσης ποιότητας, καθώς η προσπάθεια που 

απαιτείται από την πλευρά των εργαζομένων είναι έντονη και ουσιώδης, ενώ τα 

αποτελέσματα είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους μακροχρόνια.

Ιδιαίτερη εντύπωση επίσης παρουσιάζει ο όρος Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) (Fok et.al, 2000), ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις συμπεριφορές 

αυτές των εργαζομένων που δεν έχουν σχέση με το «εργασιακό συμβόλαιο» αλλά 

παρουσιάζονται οικειοθελώς και συνεισφέρουν στην αποδοτικότητα της οργάνωσης, 

όπως η αφοσίωση στον οργανισμό, η προσωπική ανάπτυξη μέσα στον οργανισμό, η 

προσωπική συμμετοχή και η συμμόρφωση στις προσδοκίες του οργανισμού. Οι 

συμπεριφορές αυτές, όπως έχει παρατηρηθεί συσχετίζονται σημαντικά με την 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι όσο πιο έντονη είναι η 

ύπαρξη αυτών των συμπεριφορών, τόσο πιθανότερη είναι η αποδοχή και η 

συμμόρφωση σε ένα περιβάλλον ποιότητας. Καθώς όμως δεν συσχετίζονται άμεσα 

με τις ενέργειες της διοίκησης, είναι επόμενο να εμφανίζονται δυσκολότερα και να 

αποτελούν μέρος της κουλτούρας των εργαζομένων. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι 

τα άτομα που έχουν υψηλή αγαθοεργία είναι πιθανότερο να αναπτύξουν 

citizenship behavior.

Η έρευνα που πραγματοποίησαν οι L. Υ. Fok, S. J. Hartman, A.L. Patti, J. 

R. Razel στο άρθρο τους Human Factors Affecting the Acceptance of Total Quality 
Management παρουσιάζει σημαντικά σχόλια ως προς την αποδοχή των 

εργαζομένων απέναντι σε συστήματα ποιότητα. Ένα αρχικό συμπέρασμα είναι ότι η 

ωριμότητα ενός οργανισμού σχετικά με τη ΔΟΠ σχετίζεται θετικά με την αντίληψη 

των εργαζομένων ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζονται είναι προσανατολισμένη 

την ποιότητα, συμμετοχική και προωθεί τις καινοτομίες και την ανάπτυξη ομάδων. 

Επίσης οι εργαζόμενοι που υποστηρίζουν την ΔΟΠ αντιλαμβάνονται θετικότερα 

ότι ένας οργανισμός αποδίδει, ότι το ηθικό είναι υψηλό, ότι η ΔΟΠ έχει επηρεάσει 

τη δουλειά τους θετικά, και ότι οι συνάδελφοί τους είναι ευχαριστημένοι. Πρέπει 

επομένως μία επιχείρηση να ελέγξει προσεκτικά όλους τους παραπάνω παράγοντες
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προκειμένου να προχωρήσει στον προσανατολισμό της επιχείρησης στη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας.

Η έννοια της συνείδησης ποιότητας (quality consciousness) αναφέρεται στο 

ενδιαφέρον του ατόμου για ποιοτικό αποτέλεσμα στην εργασία του και την σχετική 

σημαντικότητα που αυτός αποδίδει στην πραγματοποίηση ποιότητας ως εργασιακό 

στόχο. Η έννοια αυτή έχει τρία Βασικά στοιχεία^

1. την διάθεση διαρκής Βελτίωσης

2. την αναγνώριση της ανάγκης ικανοποίησης των απαιτήσεων 

τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών πελατών

3. την αφοσίωση και πίστη στην ποιοτική εργασία.

Τα στοιχεία αυτά έχουν άμεση σχέση τόσο με την κουλτούρα της επιχείρησης 

όσο και με τις εργασιακές ικανότητες των εργαζομένων. Η ύπαρξη της συνείδησης 

ποιότητας στους εργαζομένους θα δώσει σαφής Βοήθεια στην επιχείρηση, 

προσφέροντάς της την αμέριστη συνεργασία των εργαζομένων σε όποιες αλλαγές θα 

θεωρήσει απαραίτητες για την εισαγωγή και επιτυχία ενός συστήματος ποιότητας. 

Το μοντέλο που ακολουθεί μας δίνει τις συνέπειες της ΔΟΠ στην συνείδηση 

ποιότητας (Wood and Peccei, 1995)
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Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο έγινε έρευνα προκειμένου να 

διερευνηθούν οι αντιδράσεις και οι αντιλήψεις των εργαζομένων. Έτσι λοιπόν 

διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στις μηνιαίες τμηματικές 

συγκεντρώσεις και τις αξιολόγησαν θετικά είχαν σαφώς μεγαλύτερες πιθανότητες 

να επιδείξουν υψηλά ποσοστά ποιοτικής συνείδησης από ότι οι εργαζόμενοι που 

δεν συμμετείχαν καθόλου στα meetings. Επίσης οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν 

σε προγράμματα επικοινωνίας μεταξύ τμημάτων, αλλά τα επέκριναν, παρουσίαζαν 

σημαντικά αρνητικότερες αντιδράσεις από αυτούς που δεν συμμετείχαν καθόλου. 

Οι εργαζόμενοι που δέχτηκαν να αξιολογηθούν και θεώρησαν την διαδικασία 

χρήσιμη έδειξαν μεγαλύτερα επίπεδα ποιοτικής συνείδησης από τους εργαζόμενους 

που δεν είχαν αξιολογηθεί. Παράλληλα, οι ίδιοι εργαζόμενοι είχαν μεγαλύτερα 

θετικά σκορ και στα υπόλοιπα στοιχεία του μοντέλου. Ανεξάρτητα πάντως από τις 

ατομικές αντιδράσεις, η συμμετοχή και μόνο σε προγράμματα αξιολόγησης 

ενθάρρυνε θετικά σε μεγάλο Βαθμό την ποιοτική συνείδηση. Συμπερασματικά, 

υπάρχουν στοιχεία των συστημάτων ποιότητας των οποίων η αποδοχή από τους 

εργαζομένους είναι κρίσιμη, και άλλα για τα οποία η άποψη του εργατικού 

δυναμικού δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο για την επιτυχία τους.

Σε κάθε περιβάλλον εργασίας υπάρχει ένα μίνιμουμ περιεχομένου εργασίας, 

το οποίο επιβάλλεται από τις προδιαγραφές της θέσης που έχει ο εργαζόμενος και 

το οποίο πρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά για να μην θέτει σε κίνδυνο της 

διατήρηση αυτής της θέσης. Υπάρχει όμως για κάθε εργασία και ένα μάξιμουμ 

περιεχομένου και απόδοσης, το οποίο ελέγχεται μόνο από τον ίδιο τον εργαζόμενο 

και το οποίο είναι πρόθυμος να επιτύχει όταν αισθάνεται ότι αξίζει τον κόπο. Το 

προαιρετικό περιεχόμενο εργασίας επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες 

(Δερβιτσιώτης, 2001, σ. 123)

■ Σαφήνεια αποστολής επιχείρησης

■ Ρεαλιστικές προσδοκίες εργαζομένων

■ Αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης

■ Έντιμες συναλλαγές

■ Αλληλοσεβασμός

■ Διεύρυνση εργασίας εργαζομένων

■ Αναγνώριση και επιβράβευση προσπαθειών
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Η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου που είναι υποχρεωμένος ένας εργαζόμενος 

να προσφέρει στη δουλειά του και του μέγιστου στο οποίο θα ήταν πρόθυμος να 

συμβάλλει, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 

τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την διοίκηση. Είναι προφανές ότι η 

επίτευξη του μεγίστου περιεχομένου και απόδοσης θα αποτελέσει Βάση για την 

αποδοχή και την επιτυχημένη εφαρμογή της ΔΟΠ.

Στο άρθρο του L.Jones επισημαίνεται η ύπαρξη των entitled εργαζομένων, οι 

οποίοι θεωρούν δεδομένη την απόδοσή τους και πιστεύουν ότι δεν πληρώνονται για 

να σκέφτονται, καθώς αυτό είναι ευθύνη των υψηλά υφισταμένων. Οι εργαζόμενοι 

αυτοί χωρίζονται στους cocooned, σε αυτούς δηλαδή που η απόδοσή τους παραμένει 

αμετάβλητη, καθώς θεωρούν ότι η εργασία αποτελεί απλά μία υποχρέωση, και 

στους σκεπτόμενους, οι οποίοι χρειάζονται την κατάλληλη ώθηση για να 

συμμετέχουν σε οποιαδήποτε οργανωσιακή αλλαγή.

Βασικοί λόγοι ύπαρξης των προαναφερόμενων εργαζομένων είναι οι εξής 

(Jones, 1995)

1. Η ιεραρχική πυραμίδα - όσο χαμηλότερα βρίσκεται κάποιος τόσο 

ευκολότερα μπορεί να αποποιηθεί ευθύνες

2. Οι μισθωτοί εργαζόμενοι οι οποίοι θεωρούν ότι αφού προσληφθούν ο 

οργανισμός δεν επιθυμεί την ανάπτυξή τους

3. Οι ασαφείς προσδοκίες της διοίκησης

4. Η έλλειψη οράματος από την πλευρά του οργανισμού, και κατά συνέπεια η 

έλλειψη συνοχής στη δράση όλων των εργαζομένων

5. Η μειωμένη επιβράβευση και αναγνώριση των εργαζομένων

6. Ο υπερβολικός αριθμός κανόνων και η αυστηρή παρακολούθηση 

διαδικασιών

7. Η αδιαφορία για την ανάπτυξη και επιμόρφωση των διοικητικών 

υπαλλήλων της μεσαίας τάξης, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από τα 

κατώτερα επίπεδα

8. Η απουσία της κατάλληλης ηγετικής μορφής

9. Η αποδοχή της μέσης και της κατώτερης απόδοσης
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Όλα τα παραπάνω αποτελούν αδιαμφισβήτητα κινδύνους για την αποδοχή της 

ΔΟΠ από τους εργαζομένους. Η ύπαρξη αυτής της κατηγορίας εργαζομένων μέσα 

σε έναν οργανισμό θα δυσκολέψει ιδιαίτερα τη διοίκηση, η οποία καταρχήν θα 

πρέπει να ελαχιστοποιήσει τους παραπάνω παράγοντες. Παράλληλα θα πρέπει να 

εξασφαλίσει κατάλληλους τρόπους υποκίνησης, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες 

τους και επιβραΒεύοντάς τους για οποιαδήποτε Βελτίωση της επίδοσής τους.

Ο έλεγχος είναι επίσης ένα από τα Βασικά ζητήματα της ΔΟΠ και συνδέεται 

άμεσα με το ζήτημα της αποδοχής. Αν και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας επιδιώκει 

την αφοσίωση και την συνεργασία των εργαζομένων, ουσιαστικά αυτό που 

επιτυγχάνεται είναι ο διαρκείς «εσωτερικός» έλεγχος στον χώρο εργασίας. Μπορεί 

η ανάληψη νέων ευθυνών που επιδιώκουν τα συστήματα ποιότητας να εμφανίζει 

επιφανειακά μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, όμως ουσιαστικά μπορεί να μειώσει 

την ελευθερία επιλογών, καθώς οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε προγράμματα 

επιμόρφωσης που τους προωθούν τις, επιθυμητές από τη διοίκηση λύσεις.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Hill οι εργαζόμενοι δεν μπορούν εύκολα να 

εξαπατηθούν από τη ΔΟΠ. Υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι 

να δεχτούν τα νέα συστήματα ποιότητας χωρίς να καθορίσουν τους δικούς τους 

όρους αποδοχής. Η εμπιστοσύνη που θα δείξουν εξαρτάται από την εμπιστοσύνη 

τους στην διοίκηση και τα αναμενόμενα οφέλη. Η αντίδραση τους αναμένεται να 

ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με το στυλ διοίκησης που 

ακολουθείται, την προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιες καινοτομίες και τις 

μεθόδους προσέγγισης της ΔΟΠ που ακολουθήθηκαν (Godfrey et.al, 1997). Είναι 

επομένως απαραίτητο για μια επιχείρηση να προσεγγίσει πολύ προσεκτικά το 

ζήτημα του ελέγχου, αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό και την «τυφλή» πειθαρχία των 

εργαζομένων, φαινόμενα τα οποία έρχονται σε πλήρη εναντίωση με τις βασικές 
αρχές της ΔΟΠ.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, στην αντίληψη 

των εργαζομένων η εφαρμογή οποιοσδήποτε συστήματος ποιότητας συνδέεται με 

σειρά απολύσεων (Keating et.al, 1999). Κάτι τέτοιο θεωρητικά είναι σωστό, καθώς 

η βελτίωση των διαδικασιών συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικότητας και κατά 

συνέπεια μείωση των αναγκών της επιχείρησης γιο εργατικό δυναμικό. Όπως 

υποστηρίζει και ο Deming, οι διοίκηση θα πρέπει να διώξει τον φόβο των 

εργαζομένων, δίνοντας εγγυήσεις για το μέλλον όλων των εργαζομένων που 

συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα. Παράλληλα η διαδικασία μετάβασης σε ένα
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περιβάλλον ποιότητας μπορεί να γίνει με τέτοιους ρυθμούς ώστε να αποφευχθεί το 

χάσμα ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση εργασίας μέσα στην επιχείρηση.
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Δ. Εργατικά σωματεία

Ενδιαφέρον στοιχείο κατά την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας 

αποτελούν επίσης τα σωματεία εργαζομένων. Για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των 

σωματείων πρέπει αρχικά να εξετάσουμε τη φύση των εργασιακών σχέσεων μέσα σε 

ένα οργανισμό (συνεργασίας - διαμάχης) αλλά τα αποτελέσματα των σχέσεων αυτών 

για τους εργαζόμενους και τα σωματεία. Βάση του διαχωρισμού αυτού μπορούν να 

προκύψουν 6 διαφορετικού τύποι, οι οποίοι φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα 

(Bacon and Blyton, 1999)

Αποτελέσματα
για

Ωφέλιμο
Αμοιβαία οφέλη

Συμμαχία
εσωτερικών

ΑνέΒασμα
σωματείου

εργαζομένους 
και σωματεία

Επιβλαβές
Κενό κέλυφος Μήκος χεριού Ζοφερό σπίτι

Συνεργασία Διαμάχη

Εργασιακές σχέσεις

Ο πρώτος τύπος που εμφανίζεται στον πίνακα είναι οι σχέσεις τω αμοιβαίων 

οφελών, όπου η συνεργασία προσφέρει σημαντικά οφέλη για τους εργαζόμενους, ως 

μέρος μιας γενικότερης πολιτικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η διοίκηση και 

τα σωματεία συμμαχούν με κοινό σκοπό την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, την 

αφοσίωση των εργαζομένων και το κοινό ενδιαφέρον για θέματα όπως η Βελτίωση 
ποιότητας, η ασφάλεια και τα επιμορφωτικά προγράμματα. Ο επόμενος τύπος είναι 

η συμμαχία των εσωτερικών, όπου προστατεύονται ιδιαιτέρως τα ενδιαφέροντα των 

εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι συμφωνούν με τις προσπάθειες 

αλλαγής της διοίκησης και αυτή με τη σειρά της διατηρεί την κερδοφορία της. Στο 

περιβάλλον αυτό τα σωματεία ενστερνίζονται την στάση των εργαζομένων. Όταν η 

συνεργασία δεν επιφέρει κανένα όφελος για τους εργαζόμενους έχουμε τον τύπο 

του κενού κελύφους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα σωματεία «θυσιάζουν» το 

εργατικό δυναμικό προκειμένου να έρθουν με την πλευρά της διοίκησης.
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Από την άλλη πλευρά έχουμε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα όπου 

εμφανίζονται διαφορές και συγκρούσεις στις εργασιακές σχέσεις. Καταρχήν 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα εργατικά σωματεία χρησιμοποιούν τις συγκρούσεις 

με τη διοίκηση προκειμένου να αυξήσουν τα οφέλη των εργαζομένων ( ανέβασμα 

σωματείου). Σε διαφορετική περίπτωση Βέβαια, στο σενάριο του ζοφερού σπιτιού, η 

διοίκηση αδιαφορεί για την ανάπτυξη των εργαζομένων, προσφέρει φτωχές 

συνθήκες εργασίας και υποθάλπει τις αναμενόμενες αναταραχές. Τέλος, στην 

περίπτωση του μήκους χεριού τα σωματεία διατηρούν μία απόσταση ασφαλείας από 

την διοίκηση, αναγνωρίζοντας την περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσουν τη 

λήψη αποφάσεων. Σε αυτό το περιβάλλον τα σωματεία εμφανίζουν χαμηλή συνοχή 

και απείθαρχους εργαζόμενους.

Βάση της παραπάνω περιγραφής είναι λογικό να περιμένουμε διαφορές στην 

αντίδραση των εργατικών σωματείων κατά την εφαρμογή ενός συστήματος 

ποιότητας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Παραδοσιακά, η 

αντιμετώπιση των εργατικών σωματείων για την ΔΟΠ χαρακτηρίζεται ως 

παθητικοί. Τα μέλη των σωματείων θεωρούσαν ότι η δημιουργία και η ανάπτυξη 

ενός περιβάλλοντος ποιότητας αποτελούσε διοικητική πρωτοβουλία χωρίς να 

χρειάζεται η συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψεων αποφάσεων για θέματα όπως 

η εκπαίδευση. Ιδιαίτερα τα σωματεία που αντιπροσώπευαν μη εξειδικευμένο 

προσωπικό και απλούς εργαζόμενους αδιαφορούσαν πλήρως για τις προσπάθειες 

της διοίκησης, η οποία με τη σειρά της δεν λάμβανε καθόλου υπόψη της τη 

συνεισφορά των ομάδων αυτών. Καθώς όμως άρχισε να μεταβάλλεται η άποψη των 

διοικητικών στελεχών για την συμμετοχή των εργαζομένων στις προσπάθειες 

ποιότητας, άρχισε σταδιακά να μεταβάλλεται ο ρόλος και το ενδιαφέρον των 

εργατικών σωματείων.

Σε πολλές περιπτώσεις οι αντιπρόσωποι των σωματείων αντιμετωπίζουν με 

εχθρικό τρόπο την ΔΟΠ θεωρώντας την «κίνδυνο» για τα εργασιακά συμφέροντα, 

και υπεύθυνη για την αύξηση του φόρτου εργασίας και της πίεσης. Από την άλλη 

πλευρά υπάρχουν σωματεία που δεν αντιτίθονται, αλλά συμφωνούν με το πνεύμα 

συνεργασίας που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εργάτες και την διοίκηση. Σε καμία 

περίπτωση πάντως δεν θα πρέπει η διοίκηση να παραβλέπει την δύναμη των 

σωματείων

Εφόσον απαιτείται αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή μιας φιλοσοφίας Δ.Ο.Π. , τα εργατικά σωματεία με τη
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δύναμη και την επίδραση που ασκούν μέσα στην επιχείρηση μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή αποτυχία των προγραμμάτων 

αυτών. Η συνεργασία επομένως των εργατικών σωματείων και της διοίκησης και η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών είναι απαραίτητη για την επίτευξη 

όλων των παραπάνω αλλαγών, αν και έρευνες έχουν δείξει ότι ο ρόλος των 

εργατικών σωματείων έχει συστηματικά αγνοηθεί από τις επιχειρήσεις και η 

γνώμη τους δε λαμΒάνεται υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο 

σχεδίασμά του συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να τονιστεί ότι Βασική σημασία για την ανάπτυξη 

του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργασιακών σχέσεων γενικότερα έχει η 

ιδιαίτερη δομή και εξέλιξη της οικονομίας, καθώς και η ιδιομορφία της εσωτερικής 

αγοράς εργασίας. Στο παρελθόν η δομή και η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας δεν 

ευνόησαν ιδιαίτερα την ανάπτυξη των εργατικών οργανώσεων, γεγονός που είχε 

ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με τις συγκεκριμένες ιστορικές 

καταβολές της ελληνικής οικονομίας, που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη έξαρση 

των εμπορικών μεταπρατικών δραστηριοτήτων , ένα μεγάλο αριθμό 

αυτοαπασχολουμένων - κυρίως στη γεωργία — περιορισμένη και αναιμική ανάπτυξη 

της Βιομηχανίας, μικρό μέγεθος εκμεταλλεύσεων και μακροπρόθεσμη έλλειψη 

σημαντικών δυνατοτήτων απασχόλησης.

Ο κλάδος των εργασιακών σχέσεων έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση των 

παραγόντων εκείνων που καθορίζουν την εργασιακή συμπεριφορά των ατόμων και 

των ομάδων και αφορά κάθε πλευρά των επίσημων και ανεπίσημων σχέσεων 

ανάμεσα στους μισθωτούς, τους εργοδότες και το Κράτος. Οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις αποτελούν το κύριο θέμα των εργασιακών σχέσεων.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων αφορά τη 

συμμετοχή εκπροσώπων των μισθωτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και πιθανόν 

στα κέρδη. Ο Βαθμός της συμμετοχής, της επιρροής των εκπροσώπων των 

εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης ποικίλει κατά περίπτωση. Εξαρτάται 

από τη δυναμική των σχέσεων των εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά και από την 

επικρατούσα αντίληψη που υπάρχει σε κάθε χώρα.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, παρατηρείται μία προσπάθεια ελέγχου των 

σωματείων από τη διοίκηση, ώστε να το απομονώσει και να υποβαθμίσει τη δύναμη 

κύρωσης που διαθέτει ως ενεργός εκπρόσωπος των εργαζομένων, να δημιουργήσει
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ένα κενό εκπροσώπησης. Ενδείξεις αυτής της τακτικής μας παρέχουν κάποιες 

απεργιακές κινητοποιήσεις, στις οποίες η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν 

λιγοστή έως ανύπαρκτη

Βέβαια, στις σημερινές συνθήκες, η επικρατέστερη τάση στις 

ενδοεπιχειρησιακές εργασιακές σχέσεις είναι το ενδιαφέρον των διοικήσεων να 

μεταβιβάζουν συνυπευθυνότητες στους εργαζόμενους ως προς το παραγωγικό 

αποτέλεσμα, στα πλαίσια ενός καταμερισμού εργασίας. Το αίτημα αυτό της 

εργατικής συμμετοχής έχει υιοθετηθεί πλέον σαν στρατηγική διεθνώς σαν 

αναγκαίος δίαυλος απόσπασης και ιδιοποίησης της πρακτικής γνώσης του 

εργαζομένου, σαν παράγοντας κοινωνικής ειρήνης και σαν κίνητρο αφοσίωσης στην 

εργασιακή διαδικασία

Σαν γενικό συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή ενός συστήματος 

ΔΟΠ και η σχέση του με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το σύστημα των εργασιακών σχέσεων που πηγάζουν 

μέσα από την κουλτούρα της επιχείρησης. Θα πρέπει να γίνει μία ουσιαστική και 

αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με σωστό χειρισμό των 

εργασιακών σχέσεων και τη δυνατότητα συνεργασίας με το σωματείο.

Η ΔΟΠ προϋποθέτει ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν τις Βασικές αρχές και τη 

φιλοσοφία της ΔΟΠ, ενστερνίζονται τους ίδιους στόχους με τη διοίκηση και 

συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες Βελτίωσης της ποιότητας, ώστε να 

αποφεύγονται συγκρούσεις και εσωτερικές διαμάχες, απεργίες. Βέβαια, έρευνες 

έχουν δείξει την απουσία των σωματείων από τη λήψη αποφάσεων σε θέματα 

ποιότητας. Η διοίκηση εμφανίζεται διατακτική και ίσως ένας λόγος να είναι και η 

επιρροή του σωματείου από την εκάστοτε κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα και 
μάλιστα ο διάλογος ανάμεσα στις δυο πλευρές στις περισσότερες περιπτώσεις 

περιλαμβάνει θέματα διαδικαστικά και λιγότερο θέματα χάραξης στρατηγικής. 

Άλλωστε και τα σωματεία πολλές φορές αντιμετωπίζουν την εισαγωγή νέων 

συστημάτων ως προσπάθεια εντατικοποίησης της εργασίας και εξαθλίωσης των 

εργαζομένων, απολύσεις κλπ

Φαίνεται τελικά ότι διάφοροι παράγοντες συντελούν στη μειωμένη δύναμη 

των σωματείων και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής και ανάπτυξης 

των προσεγγίσεων ποιότητας. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη μιας γόνιμης και 

παραγωγικής συνεργασίας των σωματείων με την διοίκηση μπορεί να οδηγήσει σε 

θετικά αποτελέσματα τόσο για τους εργαζόμενους , όσο και για τον οργανισμό.
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Ε. Κουλτούρα

Όπως αναφέρεχαι στο βιβλίο Total Quality Training η επιμόρφωση των 

εργαζομένων σε θέματα ποιότητας δεν μπορεί να εγγυηθεί από μόνη της την 

οργανωσιακή αποτελεσμαχικότηχα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να μην 

υπάρχουν καθόλου οργανωσιακά εμπόδια, γεγονός που εμφανίζεται σπάνια στις 

επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεχαι και μπορούμε να δούμε στο παρακάτω σχήμα τα 

εμπόδια λειτουργούν ως φίλτρα στις προσπάθειες των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων (Thomas, 1992, ρ.156)·

Βελτίωση Υπάρχοντα
ανθρώπινου συστήματα,
δυναμικού μέσω ι-------------- > αντιλήψεις.
αποτελεσματικών αντίσταση
επιμορφωτικών στην αλλαγή
προγραμμάτων

Πραγματική 
βελτίωση στην 
ατομική και 
οργανωσιακή 
αττοτε λε σματι κότ ητα

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η ανάγκη ανάπτυξης μιας 

«κουλτούρας μάθησης». Αν και η διαδικασία της μάθησης εμφανίζεται 

αναπόφευκτα σε όλες τις επιχειρήσεις πρέπει να μελετώνται προσεκτικά οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις. Κάποια από τα προβλήματα που αναφέρονται συχνά από 

τους εργαζόμενους είναι:

• Το σύστημα αξιολόγησης είναι άδικο

• Η προσπάθεια δεν αναγνωρίζεται σε όλες τις περιπτώσεις

• Το αφεντικό έχει ευνοούμενους

• Τα μήτινγκ είναι χάσιμο χρόνου

• Η διοίκηση λειτουργεί μυστικιστικά

• Η διοίκηση δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη την επιμόρφωση και την ανάπτυξη των

εργαζομένων

• Υπάρχουν τρόποι να παρακάμψεις το σύστημα

• Επικρατεί περιοριστική δράση
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Διαγραμμαχικά, μπορούμε να δούμε πώς ον αρνηχνκές επνδράσεις 

συνεισφέρουν σχην Βελχίωση χης απόδοσης με χον εξής χρόπο·

Υποκίνηση
Ικανότητες
Γνώση
Αντίληψη

Έλλειψη καθοδήγησης 
Έλλειψη υποστήριξης 
Έλλειψη ευκαιριών για 
ανάδειξη ικανοτήτων 
Αγνωστοι τρόποι 
εργασίας
Έλλειψη αναγνώρισης 
της βελτίωσης 
απόδοσης 
Αρχικά λάθη

Η κουλτούρα μπορεί να καθοριστεί σε διαφορετικά επίπεδα. Σε διάφορες 

έρευνες συναντάμε την οργανωσιακή ή επιχειρησιακή κουλτούρα. Το πιο 

σημαντικό όμως στοιχείο της κουλτούρας είναι η εθνική κουλτούρα. Όπως είναι 

φυσικό, υπάρχει μία ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην οργανωσιακή και την εθνική 

κουλτούρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μια επιχείρηση να αναπτύξει μία 

οργανωσιακή κουλτούρα η οποία διαφέρει ριζικά από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά της χώρας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Επομένως καθώς η 

εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης ποιότητας συνεπάγεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις την μεταβολή της επιχειρησιακής κουλτούρας, θα πρέπει η τελευταία 

να εμφανίζει εμφανή συσχέτιση με την κουλτούρα της χώρας στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ο G. Hofstede έχει χρησιμοποιήσει χάρτες κουλτούρας προκειμένου να 

καθορίσει τα στοιχεία που επηρεάζουν τις εργασιακές αξίες, σύμφωνα με τους 

οποίους οι διαστάσεις της κουλτούρας είναι οι εξής (Herbig and Genestre, 1997)

1. ατομικισμός-κολλεκτιΒισμός

2. απόσταση δύναμης

3. αποφυγή αβεβαιότητας

4. αρρενωπότητα-θηλυκότητα
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Ο ατομικισμός και κολλεκτιβισμός περιγράφουν κατά πόσο τα άτομα θέλουν 

ή όχι να ανήκουν σε μία ομάδα. Σε κολλεκτιΒικές χώρες τα άτομα άνηκουν από την 

γέννησή τους σε μία δυνατή ομάδα, την οικογένεια, όπου μαθαίνουν να Βάζουν 

πάνω από όλα το καλό της ομάδας, είναι αφοσιωμένοι σε αυτήν και ο καθένας 

συνεισφέρει όσο μπορεί αλλά και δέχεται την προστασία της. Στις ατομικιστικές 

χώρες, όπως οι Αμερική, ο Καναδάς και η Αγγλία τα άτομα έχουν συνηθίσει να 

φροντίζουν τον εαυτό τους μόνοι τους και είναι αποστασισποιημένοι 

συναισθηματικά από την επιχείρησή τους.

Η απόσταση δύναμης υπολογίζει την ανθρωπιστική ανισότητα μέσα στον 

οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψιν τον τρόπο λήψης αποφάσεων των ανωτέρων, την 

αδυναμία διαφωνίας των εργαζομένων και τον τρόπο που προτιμούν οι υφιστάμενοι 

να λαμΒάνονται οι αποφάσεις. Περιγράφει δηλαδή κατα πόσο τα μέλη μιας 

κοινωνίας αποδέχονται την άνιση κατανομή της δύναμης. Σε χώρες όπως οι 

Μαλαισία, οι Φιλλιπίνες και η Σιγκαπούρη όπου η απόσταση δύναμης είναι 

μεγάλη, οι εργαζόμενοι θεωρούν τις ανισότητες μέσα στην επιχείρηση ώς 

φυσιολογικές και σωστές.

Η αποφυγή αβεβαιότητας συνοψίζει τις προσπάθειες κάθε κοινωνίας για 

αναζήτηση της αλήθειας και την αγωνία των ατόμων σε περιπτώσεις που 

αντιμετωπίζουν συγκρουόμενες αξίες ή αδόμητα αποτελέσματα. Σε χώρες με υψηλή 

αποφυγή αβεβαιότητας (Ιαπωνία) οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν το 

άγνωστο αναπτύσσοντας συγκεκριμένες συμπεριφοριακές νόρμες και 

δημισυργόντας αυστηρούς κανόνες λειτουργίας. Αντιθέτως σε Χονγκ-Κονγκ και 

Φιλιππίνες τα άτομα είναι εξοικειωμένα με την διαχείρηση αβέβαιων καταστάσεων.

Τέλος, στις θηλυπρεπείς κοινωνίες τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου αναπτύσουν 

κοινωνικές αξίες όπως η ειλικρείνια, το ενδιαφέρον για τον άλλο, και η αναζήτηση 

ποιότητας ζωής. Αντιθέτως στις αρρενωπές κοινωνίες δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 

στην ανταγωνιστικότητα, την διεκδίκηση και τον υλισμό, ενώ παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο για τους εργαζόμενους η αναγνώριση, η ανταμοιβή και η 

ανάπτυξη. Η εργασία αποτελεί κεντρικό σημείο της ζωής των εργαζομένων ενώ η 

επίτευξη χαρακτηρίζεται από τον πλούτο και την επαγγελματική επιτυχία των 

ατόμων.

Σύμφωνα επίσης με τον Hofstede (Lagrosen, 2003) η κουλτούρα εκδηλώνεται 

σε διαφορετικά επίπεδα. Στο πιο επιφανειακό επίπεδο αποτελείται από σύμβολα 

που εκδηλώνονται στην επαγγελματική διάλεκτο, στο dress code και στα
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χτενίσματα. Σε λίγο πιό ανώτερο επίπεδο συναντάμε τους ήρωες της υπάρχουσας 

κουλτούρας, ον οποίοι θεωρούνται μοντέλα συμπεριφοράς. Το επόμενο επίπεδο 

αποτελείται από τελετουργίες, δηλαδή δραστηριότητες που ενώ τεχνικά είναι 

επιφανειακές, ουσιαστικά θεωρούνται απαραίτητες (π.χ. τρόπος που χαιρετάμε, 

θρησκευτικές τελετές). Η ουσία της κουλτούρας όμως συναντάται στις αξίες, οι 

οποίες σχηματίζουν τη δάση, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται τί είναι καλό , 

όμορφο, λογικό. Όπως υποστηρίζει ο Hofstede, οι αξίες μαθαίνονται νωρίς από την 

παιδική ηλικία και δύσκολα μεταβάλλονται μετά την ηλικία των 10 ετών.

Παρόμοιος διαχωρισμός των κύριων αξιών που επηρεάζουν την κουλτούρα 

παρουσιάζεται και στο Βιβλίο European Human Resource Management in 

Transition ο οποίος διευρύνεται ώστε να συνδέσει αναλυτικότερα την κουλτούρα, 

τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά και το σύστημα αμοιβών (Sparrow and Hiltrop, 

1994, ρ.516)·

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΧΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΜΟΙΒΩΝ

Υψηλή
αποφυγή

αβεβαιότητας

Ελλάδα,
Πορτογαλία,

Ιταλία

■ ΦόΒος για τυχαία 
γεγονότα και το 
άγνωστο

■ Υψηλή αξία στη 
σταθερότητα και 
την ρουτίνα

■ Χαμηλή 
ανεκτικότητα στην 
αβεβαιότητα

■ Έλλειψη εντάσεων 
και
αντιπαραθέσεων

■ Μηχανιστική δομή

■ Γραπτοί κανόνες
και πολιτικές

■ Προσπάθειες
επίτευξης
προβλεψιμότητας

■ Αποφυγή
ριψοκίνδυνων 
αποφάσεων από τη 
διοίκηση

■ Προσεκτική
απεικόνιση 
ευθυνών και ροών 
εργασίας

■ Γραφειοκρατικό 
σύστημα 
μισθοδοσίας

■ Προτίμηση στη 
σταθερή μισθοδοσία 
αντί στην 
κυμαινόμενη

■ Χαμηλή 
διακριτικότητα 
επίβλεψης

Χαμηλή
αποφυγή

αβεβαιότητας

Δανία,
Σουηδία

■ Αντιμετώπιση μη 
αναμενόμενου ως 
πρόκληση

■ Σταθερότητα και 
ρουτίνα

■ Οργανική δομή

■ Χαμηλή δόμηση
δραστηριοτήτων

■ Λίγοι γραπτοί
κανονισμοί

■ Κυμαινόμενη 
μισθοδοσία

■ Αποκεντρωμένο 
πρόγραμμα 
μισθοδοσίας
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■ Εντάσεις και 
αντιπαραθέσεις 
εμποδίζουν 
καινοτομία

■ Διοίκηση ευνοεί την 
προσαρμογή

Υψηλή
ανδροκρατία

Αυστρία,
Μεξικό,

Γερμανία,
Η.Π.Α.

■ Σημασία της 
κατοχή υλικών 
αγαθών

■ Ευκαιρίες 
υψηλότερης 
δύναμης στους 
άντρες

■ Ανισότητες λόγω 
φύλου στη 
μισθοδοσία 
θεωρούνται 
δεδομένες

■ Κατηγοριοποίηση
θέσεων εργασίας σε 
«αντρικές» και 
«γυναικείες»

■ Λίγες γυναίκες σε
υψηλόβαθμες
θέσεις

■ Διαφοροποίηση 
μισθών βάση φύλου

■ Παράδοση 
αποδεκτή Βάση 
μισθοδοσίας

■ Πατερναλιστικά 
οφέλη στις 
γυναίκες μεσω 
άδειας κύησης, 
βρεφονηπιακών 
σταθμών,
μειωμένου ωραρίου

Χαμηλή
ανδροκρατία

Ολλανδία,
Νορβηγία,
Σουηδία,
Φιλανδία,

Δανία

■ Ποιότητα ζωής

■ Ελλειψη υπεροχής 
ανδρικού φύλου

■ Μειωμένα 
φυλετικά 
στερεότυπα

■ Μεγαλύτερη
ευελιξία στην 
επιλογή καριέρας, 
ανεξαρτήτως φύλου

■ Υπεροχή γυναικών
σε υψηλόβαθμες 
θέσεις

■ Αξιολόγηση 
εργασίας
ανεξαρτήτως φύλου

■ Εστίαση στο 
περιεχόμενο της 
δουλειάς

Χαμηλός
ατομικισμός

Κορέα,
Ιαπωνία,
ΤαιΒάν

■ Ομαδική επίτευξη

■ Εξάρτηση από το 
κοινωνικό σύνολο

■ Πίστη στην μοίρα

■ Σχέσεις ηθικής

■ Εμπλοκή στην 
προσωπική ζωή

■ Κρίσιμος 
παράγοντας η 
πίστη στην 
επιχείρηση

■ Κριτήρια ομαδικής 
απόδοσης

■ Αμοιβή Βάση 
παλαιότητας

Υψηλός
ατομικισμός

Η.Π.Α.,
Αγγλία,

Καναδάς,
Νέα

Ζηλανδία

■ Εγωιστικόχητα

■ Ανεξαρτησία

■ Ατομικές 
αντιλήψεις

■ Προσωπική 
διαμόρφωση μοίρας

■ Χαμηλό αίσθημα
ευθύνης από 
εργαζόμενους

■ Σύστημα ελέγχου
για αποφυγή 
απομάκρυνσης από 
τις νόρμες

■ Μισθοδοσία Βάσει 
απόδοσης

■ Επιβράβευση 
ατομικών 
επιτυχιών

■ Εμφαση 
βραχυχρόνιων
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επιτευγμάτων

Υψηλές
αποστάσεις

δύναμης

Ισπανία,
Αραβικά
κράτη,

Λατινική
Αμερική

■ Επικοινωνία από 
τα πάνω προς τα 
κάτω

■ Εξάρτηση από 
ανώτερους

■ Απόδοση 
υπεροχής-status

■ Συγκεντρωτική

■ Αυστηρά κάθετες
δομές

■ Παραδοσιακές
γραμμές εντολών

■ Λειτουργίες Βάσει 
ιεραρχίας

■ Διαφορές 
μισθοδοσίας και 
οφελών που 
αντανακλούν status

■ Ορατά οφέλη που 
προβάλουν ισχύ

Χαμηλές
αποστάσεις

δύναμης

Ολλανδία,
Ελβετία,
Σουηδία,

Αυστραλία

■ Κοινή λήψη 
αποφάσεων

■ Υψηλή αξία 
συμμετοχής

■ Χαμηλή εξάρτηση 
από ανώτερους

■ Εκτίμηση σκληρής 
εργασίας
ανεξαρτήτως θέοης

■ Επίπεδες δομές

■ Αποκέντρωση
ελέγχου

■ Πολύπλοκες σχέσεις

■ Μικρές διαφορές σε 
μισθούς και οφέλη

Σχολιάζοντας τον πίνακα από πάνω προς τα κάτω, διακρίνουμε αρχικά τα 

μειονεκτήματα των χωρών υψηλής αποφυγής αβεβαιότητας. Στις κυρίαρχες αξίες 

της ομάδας συμπεριλαμβάνεται και η υψηλή αξία στην σταθερότητα και την 

ρουτίνα, χαρακτηριστικό αντίθετο με το περιβάλλον ΔΟΠ όπου ζητείται η 

ανάληψη ευθυνών και η διαρκής Βελτίωση των διαδικασιών. Η μηχανιστική δομή 

που παρατηρείται στα εταιρικά χαρακτηριστικά αποτελεί επίσης εμπόδιο, καθώς 

σύμφωνα με το περιβάλλον ποιότητας απαιτούνται πισ χαλαρές δομές.

Στις χώρες χαμηλής αποφυγής αβεβαιότητας εμφανίζονται ακόμα 

δυσμενέστερα χαρακτηριστικά, με πρωταρχικό τις εντάσεις και αντιπαραθέσεις που 

εμποδίζουν την καινοτομία. Μια τέτοια συμπεριφορά θα εμπόδιζε σαφώς 

οποισδήποτε κίνηση εισαγωγής ενός συστήματος ποιότητας. Παράλληλα, στην 

ομάδα αυτή παρατηρείται χαμηλή δόμηση δραστηριοτήτων και λίγοι γραπτοί 

κανονισμοί. Σε αυτό το σημείο ας θυμηθούμε άτι ένα από τα μειονεκτήματα της 

ΔΟΠ είναι η αύξηση της γραφειοκρατίας, καθώς απαιτείται η καταγραφή όλων των 

διαδικασιών που ακολουθούνται.
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Στις χώρες υψηλής ανδροκρατίας η περιγραφή και μόνο του κύριου 

χαρακτηριστικού της ομάδας αρκεί για να συμπεράνουμε ότι αποτελεί Βασικό 

αντίπαλο στην διοίκηση ποιότητας. Εφόσον αυτό που έχει ανάγκη η επιχείρηση 

είναι η αφοσίωση του συνόλου των εργαζομένων, ρατσιστικές συμπεριφορές δεν 

μπορούν παρά να βλάψουν την εικόνα της επιχείρησης και να την φέρουν 

αντιμέτωπη με τις γυναίκες εργαζομένους. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η 

συμπεριφορά αντικατοπτρίζεται και στο σύστημα μισθοδοσίας, το οποίο υπο 

επιθυμητές συνθήκες θα έπρεπε να λειτουργεί Βάσει επίδοσης και όχι Βάσει φύλου.

Ιδανική κατηγορία κουλτούρας αποτελεί φυσικά η ομάδα χαμηλού 

ατομικισμού, στην οποία φυσικά ανήκει και η Ιαπωνία, από την οποία προέρχεται 

όπως αναφέραμε και η φιλοσοφία της ποιότητας. Στην ομάδα αυτή εμφανίζονται 

βασικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στην ευδοκιμία της ΔΟΠ: η ομαδική 

επίτευξη, η πίστη στην επιχείρηση και η μισθοδοσία Βάσει κριτηρίων ομαδικής 

αποδοτικότητας. Στην αντίθετη ομάδα υψηλού ατομικισμού τόσο οι κυρίαρχες 

αξίες όσο και τα εταιρικά χαρακτηριστικά αποτελούν φυσικά εμπόδιο. Το κέντρο 

βάρους υποχωρεί από την ομάδα στο άτομο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

Βασιστεί η επιχείρηση στην αφοσίωση και συνεισφορά των εργαζομένων, παρά μόνο 

εάν αυτό συνεπάγεται με ατομικές ανταμοιβές.

Παρόμοια κατάσταση παρουσιάζουν επίσης οι ομάδες υψηλής και χαμηλής 

απόστασης δύναμης, με ευνοϊκότερες φυσικά τις δεύτερες. Σε περιπτώσεις όπως της 

Ολλανδίας και της Αυστραλίας η υψηλή αξία συμμετοχής, η κοινή λήψη 

αποφάσεων και η εκτίμηση της σκληρής εργασίας ανεξαρτήτως θέσης ωφελούν στην 

αφοσίωση των εργαζομένων και την συμμετοχή τους στη διαδικασία εισόδου σε ένα 

περιβάλλον ποιότητας. Αντιθέτως στις κουλτούρες υψηλών αποστάσεων δύναμης οι 

κάθετες δομές καθιστούν σχεδόν αδύνατη την συνεργασία ανάμεσα στην διοίκηση 
και τους εργαζόμενους.

Κρίνοντας από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εφαρμογή 

ενός συστήματος ποιότητας δεν εμπεριέχει τους ίδιους κινδύνους για όλες τις 

επιχειρήσεις. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα η γενικότερη εθνική κουλτούρα από 

την οποία προέρχονται οι εργαζόμενοί μας. Δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε τις 

ίδιες δυσκολίες που θα συναντήσουμε σε χώρες όπως η Κορέα να τις 

αντιμετωπίσουμε και στις χώρες τις Λατινικής Αμερικής. Ιδιαίτερος κίνδυνος 

εμπεριέχεται στις πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις 

προσπαθούν να καθιερώσουν μια κοινή γραμμή διοίκησης σε όλες τις χώρες τις
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οποίες βρίσκονται. Κάτι τέτοιο δημιουργεί εξ αρχής προβλήματα, καθώς 

ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, θέσης και εμπειρίας οι εργαζόμενοι 

χαρακτηρίζονται από μία ομάδα κοινών χαρακτηριστικών που επηρεάζει άμεσα την 

συμπεριφορά τους στον χώρο εργασίας.

Είναι Βέβαιο ότι η εφαρμογή της ΔΟΠ απαιτεί σημαντικά επίπεδα ομαδικής 

εργασίας και ευελιξίας. Τα περισσότερα παραδοσιακά συστήματα αμοιβών έρχονται 

σε αντιπαράθεση με τις παραπάνω αρχές καθώς σε αυτά δίνεται ιδιαίτερη Βαρύτητα 

στον ατομικισμό και την εξειδίκευση. Σε αυτούς τους οργανισμούς που επιθυμούν 

να εισάγουν κάποιο σύστημα διοίκησης ποιότητας, είναι σημαντικό βήμα ο 

σχεδιασμός ενός νέου συστήματος αμοιβών. Η καθυστέρηση εισαγωγής ενός τέτοιου 

συστήματος δημιουργεί αρνητικό κλίμα στους εργαζόμενους οι οποίοι αδυνατούν 

να συνδυάσουν την επίδοση τους με την ανταμοιβή που τους προσφέρεται.

Οι απόψεις που δίνονται από εργαζόμενους σχετικά με την αλλαγή της 

εταιρικής κουλτούρας και τη δημιουργία νέας μας δίνεται από μία αυστραλιανή 

έρευνα (Dawson, 1998). Οι εργαζόμενοι σχολίασαν καταρχήν τον αμερικάνικο 

χαρακτήρα του επιχειρήματος, ο οποίος κατά την άποψή τους, δεν ταίριαζε 

καθόλου στην αυστραλιανή κουλτούρα. Κάποιοι άλλοι αμφισβητούσαν την 

υπομονή της διοίκησης να περιμένει τα μακροχρόνια, κυρίως, οφέλη των 

συστημάτων ποιότητας. Παράλληλα, επικρατούσε η άποψη ότι η νέα αυτή 

προσπάθεια της διοίκησης δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της 

παραγωγής, καθώς οι εργαζόμενοι εκεί ήδη ήταν αφοσιωμένοι στην εταιρεία τους 

και παρείχαν το 100% των δυνατοτήτων τους.

Στο άρθρο της Jennifer Roney “Cultural Implications of Implementing TQM 

in Poland”, η συγγραφέας θεωρεί αρχικά ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι 

συνυφασμένη με τις αξίες και τα πιστεύω της Ιαπωνικής κουλτούρας, η οποία είναι 

εξάλλου και η χώρα προέλευσης. Επομένως για την εφαρμογή της ΔΟΠ απαιτείται 

αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας, η οποία φυσικά θα επηρεάσει τα Βασικά πιστεύω 
και αξίες των εργαζομένων. Το πώς θα γίνουν αυτές οι αλλαγές και το πώς θα 

γίνουν κατανοητές θα έχουν άμεσες συνέπειες στην αποδοχή της ΔΟΠ. Οι 

παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν την περίοδο αλλαγής, σύμφωνα με τη 

συγγραφέα, είναι:

1. Η κοινωνική κουλτούρα, δηλαδή οι προτιμήσεις και οι τάσεις των μελών 

του οργανισμού
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2. Τα χαρακτηριστικά και οι νόρμες που αφορούν την παραγωγή και τις 

υπηρεσίες

3. Οι ιστορικοί παράγοντες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εθνικής 

κουλτούρας

Το παράδειγμα της Πολωνίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η 

σύγχρονη πολωνική κοινωνία αποτελεί παράγωγο ουσιαστικών επιρροών: την 

μακρά ιστορία την ξένης δύναμης και κυριαρχίας και την καθολική εκκλησία. Οι 

διαφορές της πολωνικής κουλτούρας όσον αφορά την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

συνοψίζονται στα εξής:

Πολωνική Κουλτούρα Φιλοσοφία ΔΟΠ

Η δύναμη καθορίζεται βάση του «ποιος είσαι» 
(ascription)

Η δύναμη καθορίζεται βάση του «τι έχεις 
πετύχει»

(achievement)

Πίστη σε μία ανώτερη δύναμη και αδυναμία Πίστη στον προσωπικό έλεγχο της μοίρας
προσωπικού ελέγχου της μοίρας (fatalistic) (deterministic)

Ταυτόχρονα ατομικιστική και συγκεντρωτική Ταυτόχρονα ατομικιστική και συγκεντρωτική
συμπεριφορά συμπεριφορά

Βλέπουμε επομένως πόσο έντονες είναι οι διαφορές και κατά συνέπεια 

μπορούμε να αναλογιστούμε τις προσπάθειες που χρειάστηκαν για την εφαρμογή 

της ΔΟΠ στην Πολωνία. To case study που αφορά το πολωνικό εργοστάσιο της 

Valvex αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ένα βασικό πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η διοίκηση του 

εργοστασίου ήταν η κυριαρχία του ascription. Η πολιτική φύση της πολωνικής 

κοινωνίας και η άνθιση των πολιτικών δικτύων κατά την περίοδο του 

κομμουνισμού είναι χαρακτηριστικά που επικρατούν στην Πολωνία μέχρι σήμερα. 

Κατά συνέπεια το αίσθημα αφοσίωσης στους εργαζομένους είναι περιορισμένο. Οι 

εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά απουσιών ενώ θεωρούνε ότι δεν 

επιβραβεύονται αυτοί που εργάζονται αποδοτικότερα αλλά αυτοί που ανήκουν 

στους «σωστού<?> πολιτικούς κύκλους. Κάτι τέτοιο έρχεται φυσικά σε σύγκρουση με
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τις αρχές της ΔΟΠ, σύμφωνα με τις οποίες η προσωπική προσπάθεια και πρόοδος 

επιβραβεύεται.

Η έντονη ύπαρξη της μοιρολατρίας δημιούργησε επίσης σημαντικές 

δυσκολίες. Σε κοινωνίες όπως της Πολωνίας θεωρείται ότι τα άτομα δεν έχουν 

καμία δύναμη να ελέγξουν τα γεγονότα. Π.χ. στην Κίνα και την Ινδονησία τα 

γεγονότα καθορίζονται από μία ανώτερη δύναμη όπως ο Θεός, η μοίρα, η 

κυβέρνηση ή η ιστορία. Κάτι τέτοιο παρατηρείται και στους εργαζόμενους της 

Valvex, παρόλο που οι απόψεις διαφέρουν ανάλογα με το φύλο του εργαζόμενου 

και το επίπεδο εξουσίας. Ακόμα και η διοίκηση θεωρεί ότι η μοίρα τους ελέγχεται 

από την «αγορά» (Roney, 1997)

Η αγορά υπαγορεύει τις μηχανές και τον αριθμό των εργαζομένων που 

έχουμε στο εργοστάσιο...οι καταστάσεις είναι καλύτερες και κάνουμε επενδύσεις. 

Λόγω πολλών αλλαγών υπάρχει πολύ άγχος. Έτσι είναι η ζωή. Όλα βελτιώνονται 

μέρα με τη μέρα. Οι μισθοί... δεν είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, 

εξαρτάται από την αγορά

Και σε αυτή την περίπτωση η ΔΟΠ πρεσβεύει ακριβώς το αντίθετο. Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται την ικανότητα ότι μπορούν να επηρεάσουν το 

εργασιακό περιβάλλον ώστε να μπορούν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες.

Στο άρθρο του Ε. Yildirim παρουσιάζεται η εφαρμογή συστημάτων 

ποιότητας σε ένα περιβάλλον επίσης με πολλές ιδιαιτερότητες, όπως αυτό της 

Τουρκίας. Όπως είναι γνωστό, η τούρκικη οικονομία διανύει περίοδο μεγάλων 

αλλαγών λόγω της απελευθέρωσης του εμπορίου και της Βιομηχανικής ανάπτυξης, 

με αποτέλεσμα να εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εισαγωγή ιαπωνικών τρόπων 
διοίκησης. Το συγκεκριμένο άρθρο Βασίζεται στην μελέτη της επιχείρησης Brisa, η 

οποία αποτελεί επιχείρηση - υπόδειγμα στην εφαρμογή της ΔΟΠ. Χαρακτηριστικό 

της Brisa είναι οι πετυχημένες προσπάθειες ανάπτυξης κουλτούρας η οποία έχει 

κύρια χαρακτηριστικά την συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την ανοιχτή 

επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους και την διοίκηση. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο γενικός διευθυντής (Yildirim, 1999)
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Πιστεύουμε ότι η ΔΟΠαποτελείται από 4 μέρη: αλλαγή, υγιείς επικοινωνία, 

ενδυνάμωση εργαζομένων και συνεχής Βελτίωση. Στο παρελθόν τιμωρούσαμε όσους 

έκαναν λάθη. Τώρα θεωρούμε την παρουσία λαθών ως μέσο βελτίωσης. Οι 

εργαζόμενοί μας έκαναν ότι τους λέγαμε. Τώρα σκέφτονται πώς μπορούν να 

βελτιωθούν οι ίδιοι ώστε να παράγουν περισσότερο.

Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς 

τις αντιλήψεις των εργαζομένων. Πολλοί από τους ερωτώμενους αναφέρουν ότι 

μετά την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας η δουλειά τους απέκτησε μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και βελτιώθηκε αισθητά το αίσθημα ασφάλειας μέσα στο εργασιακό 

περιβάλλον (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται κατά την μεγάλη οικονομική κρίση 

το 1994 στην Τουρκία, παρόλο που η παραγωγή της Brisa έπεσε 34%, η επιχείρηση 

έκανε φιλότιμες προσπάθειες να αποφύγει τις μαζικές απολύσεις). Απόδειξη των 

παραπάνω είναι η μείωση του ρυθμού absenteeism των εργαζομένων από 14,9% σε 

5%, καθώς επίσης και η μείωση του turnover από 8% σε 2%. Επίσης, 86% των 

εργαζομένων δηλώνουν ευχαριστημένοι με τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς 

τους.

Από την άλλη πλευρά, 53% αναφέρουν το βρώμικο περιβάλλον εργασίας 

μετά την εφαρμογή της ΔΟΠ, ενώ 72% πιστεύουν ότι αυξήθηκε αισθητά ο φόρτος 

εργασίας. Ναι μεν δέχονται ότι η διοίκηση τους ακούει, παρόλα αυτά το θεωρούν 

εμμέσως ενέργεια «εντυπωσιασμού». Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται 

εντάσεις μεταξύ των εργαζομένων λόγω της πίεσης που ασκείται σε όλα τα μέλη 

των ομάδων εργασίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται^

Πρέπει να δηλώνουμε όταν βελτιώνουμε τον χρόνο εργασίας μας. Μόνο ένας 
ανόητος θα έκανε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα σήμαινε περισσότερες απαιτήσεις. Το 

περιβάλλον εργασίας είναι πολύ σκληρό, θέλουνε να δουλεύουμε όλο και 
περισσότερο κάθε μέρα. Κάποτε χειριζόμουνα 7 πρέσες, τώρα χειρίζομαι 10.

Ο Williams προτείνει 5 Βασικά βήματα που συμβάλλουν στην ομαλή αλλαγή 

της εταιρικής κουλτούρας (Snape et.al, 1995)
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1. Αλλαγή των εργαζομένων, μέσω επιλεκτικής στραχολόγησης, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή ατόμων με τις επιθυμητές αντιλήψεις, 

ικανότητες και εμπειρία

2. Μετακίνηση εργαζομένων σε νέες θέσεις εργασίας ως τρόπος διάλυσης των 

υ ποκουλτούρω ν

3. Παροχή επιμορφωτικών και διοικητικών μοντέλων σύμφωνα με τις 

προσδοκώμενες αλλαγές

4. Επιρροή στάσης εργαζομένων μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων για την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων

5. Αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, HR πολιτικών και διοικητικού στυλ

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα είναι πολύ πιθανό να 

ελαχιστοποιήσουμε τα Βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Παράλληλα όμως 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως αναφέρθηκε και αρχικά, οι επιρροές της 

εθνικής κουλτούρας η οποία ουσιαστικά δίνει το εύρος των μεταβολών που 

μπορούν να επιτευχθούν.
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ΣΤ. Ψυχολογικό συμβόλαιο

Το ψυχολογικό συμβόλαιο χρησιμοποιείται πολύ συχνά κατά την ανάλυση 

των διαφορών που συναντάμε σήμερα στις εργασιακές σχέσεις. Με τον όρο αυτό 

περιγράφονται τα ατομικά πιστεύω των εργαζομένων όσον αφορά τους όρους και τις 

συνθήκες μιας συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία δίνεται μία υπόσχεση, η οποία 

όμως συνεπάγεται και το ανάλογο αντάλλαγμα. Με τις διαρκείς αλλαγές στο 

εργασιακό περιβάλλον, ενώ οι εργοδότες προσπαθούν διαρκώς να καλλιεργήσουν 

έννοιες όπως η αφοσίωση των εργαζομένων, η ενδυνάμωση τους η διαμόρφωση ενός 

οργανισμού μάθησης, η αναδιαμόρφωση αυτή έχει μειώσει την ισχύ της ασφάλειας 

και των ωφελειών του εργατικού δυναμικού. Έτσι, το ψυχολογικό συμβόλαιο 

αποτελεί τρόπο ρύθμισης και εξισορρόπησης της σχέσης εργοδότη-εργαζομένου.

Σύμφωνα με τον McNeil (Hallier and James, 1997) υπάρχουνε δύο είδη 

ψυχολογικών συμβολαίων τα οποία υποστηρίζουν τις διαφορετικές μορφές των 

εργασιακών σχέσεων. Τα είδη αυτά είναι:

1. Τα συναλλαγματικά συμβόλαια (transactional contracts), τα 

οποία περιορίζονται στις χρηματικές ανταλλαγές, και εφαρμόζονται 

συνήθως σύμφωνα με τις ανάγκες των προσωρινών υπαλλήλων

2. Τα συμβόλαια σχέσεων (relational contracts), τα οποία 

αποτελούνται από γενικότερες συμφωνίες προκειμένου να διασφαλιστούν 

σχέσεις μακράς διάρκειας. Σύμφωνα με αυτά τα συμβόλαια οι εργαζόμενοι 

θεωρούν ότι οι εργασιακές τους σχέσεις με τον συγκεκριμένο οργανισμό θα 

είναι μακροχρόνιες και θα συνοδεύονται από ευκαιρίες εξέλιξης

Βάση του παραπάνω διαχωρισμού είναι φυσικό να αναμένουμε μεγαλύτερα 

προβλήματα στα συμβόλαια σχέσεων, τα οποία εμπεριέχουν περισσότερες 

υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Τα συμβόλαια αυτά είναι που επιδέχονται και 

την μεγαλύτερη κριτική και ανάλυση από τους εργαζομένους σε περιόδους 

οργανωσιακών αλλαγών, όπως η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας. Παράλληλα, 

δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι τα στοιχεία που συνάπτουν τα 

συμβόλαια αυτά είναι υποκειμενικά, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα 

προβλέψιμη η αντίδραση των εργαζομένων σε περιπτώσεις παραβίασης τους. 

Ακόμα, οι αντιδράσεις μιας παραβίασης μπορούν να αποφευχθούν, 

αντισταθμίζοντας τις παραβιάσεις που γίνονται με ισάξιες συνεισφορές.

Η πλευρά των εργαζομένων ατα συστήματα ποιότητας 38



Ψυχολογικό συμβόλαιο

Όπως είναι προφανές, το ψυχολογικό συμβόλαιο έχει, ή τουλάχιστον πρέπει 

να έχει, άμεση οχέση με την διοίκηση των ανθρώπινων πόρων. Ένας εναλλακτικός 

διαχωρισμός δίνεται από τον Grant (Grant, 1999), ο οποίος λαμβάνει υπόψη και 

την ρητορική της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, την παρουσίαση δηλαδή του 

ιδανικού και την προσπάθεια της διοίκησης να μετατρέψουν, στην αντίληψη των 

εργαζομένων, το ιδανικό σε πραγματικότητα. Καθένα από τα τέσσερα αυτά είδη 

ψυχολογικών συμβολαίων επιδρά διαφορετικά στην απόδοση και την υποκίνηση 

των εργαζομένων^

1. Το σύμφωνο συμβόλαιο (congruent contract) - όπου η 

ρητορική της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων βρίσκει αντίκτυπο στους 

εργαζόμενους καθώς συμπίπτει με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι 

εργαζόμενοι την πραγματικότητα

2. Το αταίριαστο συμβόλαιο (mismatched contract) - κατά το 

οποίο η ρητορική αποτυγχάνει καθώς δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα των 

εργαζομένων σχετικά με την πραγματικότητα (αυτό μπορεί να οφείλεται 

είτε στις παλιστερες είτε στις παρούσες εμπειρίες των εργαζομένων)

3. Το μερικό συμβόλαιο (partial contract) - σύμφωνα με το 

οποίο μόνο μέρος της ρητορικής γίνεται αποδεκτό από το εργατικό 

δυναμικό, είναι δηλαδή μείγμα των δύο προηγούμενων ειδών

4. Το δοκιμαστικό συμβόλαιο (trial contract) - όπου οι 

εργαζόμενοι δίνουν την ευκαιρία στην ρητορική να αποδείξει ότι αποτελεί 

μέρος της πραγματικότητας. Το συμβόλαιο αυτό είναι προσωρινό και 

σταδιακά μετατρέπεται είτε σε σύμφωνο είτε σε αταίριαστο

Η αντίδραση των εργαζομένων σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ποιότητας 
εζαρτάται φυσικά από το είδος του συμβολαίου που έχουν συνάψει με την 

επιχείρηση. Σαφώς ένα σύμφωνο ή δοκιμαστικό συμβόλαιο μπορεί να επιφέρει 

θετική αντίδραση, καθώς με την συμβολή της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, οι 

εργαζόμενοι υιοθετούν το νέο σύστημα ποιότητας και το αντιμετωπίζουν θετικά. 

Αντιθέτως η ύπαρξη ενός αταίριαστου συμβολαίου θα οδηγήσει στην αρνητική 

αντίδραση του εργατικού δυναμικού και στην αδυναμία της διοίκησης να πείσει 

για τα οφέλη ενός περιβάλλοντος ποιότητας. Ανταγωνιστικότερο όλων είναι φυσικά 

το δοκιμαστικό συμβόλαιο, όπου η διοίκηση κρίνεται κατά πόσο είναι αφοσιωμένη 

και προετοιμασμένη για το νέο εγχείρημα.
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Όσον αφορά την ανάλυσή μας σχετικά με την ΔΟΠ, αυτό που μας ενδιαφέρει 

περισσότερο είναι η παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου, η αποτυχία δηλαδή 

ότι οργανισμού να ικανοποιήσει μία ή και παραπάνω από την υποχρεώσεις ενός 

μεμονωμένου ψυχολογικού συμβολαίου. Η αλλαγές οι οποίες προωθούνται κατά 

της εισαγωγή ενός συστήματος ποιότητας μπορούν να αποτελόσουν σαφώς 

παραβιάσεις, κλονίζοντας τη σχέση εργοδότη και εργαζόμενου. Όταν τα 

ψυχολογικά συμβόλαια παραΒιάζονται, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας 

τους λόγους για τους οποίους θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι έγινε η παραβίαση, και 

καταρχήν αν η συμπεριφορά του εργοδότη ήταν σκόπιμη. Σε αυτή την περίπτωση, 

μπορεί η επιχείρηση να μην τηρήσει απλά τον λόγο της (π.χ. σε κερδοφόρες 

περιόδους να γίνονται απολύσεις προκειμένου να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα 

κέρδη). Το αντίκτυπο στους εργαζόμενους είναι μεγάλο, αφού το ψυχολογικό 

συμβόλαια θα μπορούσε να τηρηθεί χωρίς να βλαυθεί η επιχείρηση.

Από την άλλη πλευρά η ρήξη του συμβολαίου μπορεί να μην είναι σκόπιμη. 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: είτε να έχουμε δυσαρμονία η 

οποία προέρχεται από τις διαφορετικές αντιλήψεις εργαζομένων και εργοδότη, ή 

να έχουμε διάλυση η οποία οφείλεται στην αδυναμία του οργανισμού να 

ικανοποιήσει τις υποσχέσεις του. Στην πρώτη περίπτωση οι εργαζόμενοι μπορούν 

να καταλάβουν ότι από την πλευρά της διοίκησης πιστεύουν ότι οι δεσμεύσεις τους 

έχουν εκπληρωθεί. Στην δεύτερη περίπτωση η αντίδραση των εργαζομένων μπορεί 

να είναι πιο ελαστική, καθώς το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε εξωγενείς 

παράγοντες (π.χ. οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης). Εξάλλου υπάρχει και 

η λεγάμενη «ζώνη αποδοχής» (zone of acceptance) (Hallier and James, 1997), η 

οποία δίνει στον εργοδότη κάποια περιθώρια διαφοροποίησης από το ψυχολογικό 

συμβόλαιο, μέσα στα οποία οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με τον Morrison και τον Robinson (Kickul and Lester, 2001), η 

ένταση της αντίδρασης των εργαζομένων στη ρήξη του ψυχολογικού συμβολαίου 

μπορεί να οφείλεται στην ατομική ευαισθησία στην ισότητα, σύμφωνα με την οποία 

ο καθένας αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο στην ισότητα, γεγονός που 

επηρεάζει τα άτομα στον τρόπο που αντιδρούν όταν αντιλαμβάνονται το άδικο. 

Βάση αυτού, υπάρχουν τρία είδη ατόμων:
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■ Οι benevolents, οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην σχέση 

τους με τον εργοδότη και ικανοποιούνται προσφέροντας της ικανότητες τους 

στην επιχείρηση

■ Οι equity sensitives, οι οποίοι θεωρούν εξίσου σημαντική της σχέση 

τους με την διοίκηση όσο την ικανοποίηση των προσωπικών τους στόχο

■ Οι entitled, οι οποίοι έχουν ήδη προαναφερθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο και δίνουν μεγαλύτερη βάση στα προσωπικά τους οφέλη

Το παρακάτω μοντέλο θα μας Βοηθήσει να βγάλουμε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα όσον αφορά την αντίδραση των εργαζομένων Βάση της ομάδας στην 

οποία ανήκουν (Kickul and Lester, 2001) '■

Σε έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι οι benevolent εργαζόμενοι έχουνε 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τους entitled και τους equity sensitive σε 

περιπτώσεις που αμείβονται χαμηλότερο από ότι έπρεπε, κάνοντάς τους πιο 

ελαστικούς σε ενδεχόμενη καταπάτηση του συμβολαίου. Επίσης, οι ίδιοι 

εργαζόμενοι δίνουν μεγαλύτερη Βαρύτητα στα εγγενή αποτελέσματα τα οποία 

έχουν σχέση με τη φύση της εργασίας (πρόκληση του αντικειμένου τους, αίσθημα 

επίτευξης, προσωπική αξία). Από την άλλη, οι entitled λαμβάνουν υπόψη 

περισσότερο τα μετρίσιμα εξωγενή αποτελέσματα (ασφάλεια, μιαθός) και αντιδρούν 

αρνητικότερα στην καταπάτηση του συμβολαίου τους, όταν αυτή εμφανίζεται σε 

θέματα ανάπτυξης. Γενικότερα, τα αποτελέσματα των ερευνών απέδειξαν ότι η
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ευαισθησία ισότητας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι 

ανταποκρίνονται στην μη ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους και κατά συνέπεια 

στην ρήξη των ψυχολογικού τους συμβολαίου.

Αρχική αντίδραση στην εσκεμμένη καταπάτηση του συμβολαίου είναι οι 

αντιδράσεις απογοήτευσης και αποτυχίας. Σε πιο προχωρημένο επίπεδο, οι 

εργαζόμενοι μπορεί να αισθανθούν θυμό, απαξίωση και αγανάκτηση ενώ είναι πολύ 

πιθανό να εμφανιστούν χαμηλή αφοσίωση και αυξημένος κυνισμός. Ως αποτέλεσμα 

οι σχέσεις μέσα στον οργανισμό γίνονται πιο τυπικές και υπολογιστικές ενώ 

ανάλογα με το Βαθμό καταπάτησης του συμβολαίου αυξάνεται και η σοβαρότητα 

των αντιδράσεων. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται διαγραμματικά το μοντέλο 

καταπάτησης του ψυχολογικού συμβολαίου (Pate, 2003)

Στάσεις

θέματα Οργανωσιακού Χαμηλή ικανοποίηση
Δικαίου Χαμηλή οργανωσιακή 

αφοσίωση
Δίκαιο κατανομής Αυξημένος κυνισμός

Δίκαιο διαδικασιών 
Δίκαιο
αλληλεπιδράσεων

Ψ

Συμπεριφορές

Μειωμένη προσπάθεια 
Μειωμένη οργανωσιακή
υπηκοότητα

Σχετικά με το παραπάνω σχήμα, το δίκαιο κατανομής αφορά την δίκαιη 

κατανομή βάση αποτελέσματος, παραδείγματος χάριν των οικονομικών 

επιβραβεύσεων, ενώ το δίκαισ των διαδικασιών αναφέρεται στην αντίληψη των 

εργαζομένων σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών όπως οι προαγωγές. Τέλος 

παραβιάσεις στο δίκαιο των αλληλεπιδράσεων συσχετίζονται με την εμπιστοσύνη 

των εργαζομένων προς τους ανώτερούς τους και εμφανίζονται όταν οι εργαζόμενοι 

αντιληφθούν ότι δεν τους έχουν συμπεριφερθεί σωστά.

Οι αντιδράσεις στη στάση των εργαζομένων συμπεριλαμβάνουν, όπως 

φαίνεται από το σχεδιάγραμμα, χαμηλό αίσθημα ικανοποίησης, έλλειψη αφοσίωσης 

στον οργανισμό και αύξηση του κυνισμού. Με τον όρο κυνισμό, αναφερόμαστε στην 

αρνητική στάση των εργαζόμενων, την αντίληψη ότι ο οργανισμός στον οποίο 

ανήκουν υστερεί σε ακεραιότητα και την δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων. Ο 

στόχος του κυνισμού αυτού είναι συνήθως τα ανώτερα στελέχη αλλά και ο ίδιος ο 

οργανισμός.
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Σύμφωνα με xoug Conner και Armitage (Pate, 2003) υπάρχει ιδιαίτερη σχέση 

ανάμεσα στις στάσεις και τις συμπεριφορές, σε Βαθμό που Βάση των στάσεων 

μπορούμε να προΒλέψουμε τις συμπεριφορές. Επομένως, η εφαρμογή ενός 

συστήματος διοίκησης ποιότητας και η αντίληψη παραβίασης του ψυχολογικού 

συμβολαίου από την πλευρά των εργαζομένων είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν και 

σε αρνητικές εκδηλώσεις όπως η αύξηση των απουσιών (absenteeism).

Παράλληλα, η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής μας δίνει μία παρόμοια 

προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο προΒλέπεται να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι 

όταν αντιληφθούν την μη ικανοποίηση του ψυχολογικού τους συμβολαίου 

(Tumley et.al, 2003). Η ρήξη πραγματοποιείται όταν οι εργαζόμενοι διαπιστώσουν 

ασυμφωνία ανάμεσα σε αυτό που τους έχει υποσχεθεί και αυτό που έχουν λάβει. 

Και εφόσον αυτοί θεωρούν ότι έχουν πραγματοποιήσει τις υποχρεώσεις τους 

απέναντι στον εργοδότη, θα πράξουν ανάλογα ώστε να επαναπροσδιοριστεί η 

εργασιακή σχέση. Αυτό μπορεί να σημαίνει την μείωση των συνεισφορών τους.

Από την άλλη πλευρά, συχνά οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι ο 

οργανισμός τους παρέχει περισσότερα από ότι έχει συμφωνηθεί (μεγάλη αύξηση 

μισθού, περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη μέσα στον οργανισμό, αύξηση 

δύναμης). Η αντίληψη αυτή μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις όπου η ΔΟΠ, 

οι αλλαγές οι οποίες συνεπάγονται και τα οφέλη της γίνουν αποδεκτές από τους 

εργαζόμενους. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό να θεωρηθεί θετική ανισότητα 

ψυχολογικό συμβόλαιο, η οποία για να εξισορροπηθεί θα πρέπει να αυξηθούν οι 

συνεισφορές των εργαζομένων απέναντι στην επιχείρηση.

To Organizational Citizenship Behavior (OCB), όπως έχει αναφερθεί και 

νωρίτερα, περιγράφει την συμπεριφορά των εργαζομένων πέρα από τον ρόλο που 

έχουν μέσα στην επιχείρηση, η οποία προάγει την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα και η οποία δεν αναγνωρίζεται επισήμως από το σύστημα 

αμοιβών. Η συμπεριφορά αυτή, αποτελεί προφανώς ισχυρό εργαλείο για την 

πετυχημένη λειτουργία ενός συστήματος ποιότητας μέσα στην επιχείρηση. Όπως 

έχει διαπιστωθεί, το ψυχολογικό συμβόλαιο είναι ένα αξιόπιστο μέσο για τον 

προσδιορισμό του OCB.

Ο William και Anderson έχουνε διαχωρίσει το OCB σε συμπεριφορά η οποία 

ευνοεί την επιχείρηση και σε συμπεριφορά η οποία ευνοεί τους συναδέλφους 

(Tumley et.al, 2003). Καθώς το ψυχολογικό συμβόλαιο περιλαμβάνει τη σχέση με
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χη διοίκηση, η εκπλήρωση ή η παραβίασή του συνδέεται περισσότερο με το OCB 

που στοχεύει τον οργανισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η έννοια της προσαρμοστικότητας 

(resilience) σε σχέση με το ψυχολογικό συμβόλαιο και ως συνέπεια με την 

διαμόρφωση απόψεων και την αντίδραση των εργαζομένων κατά την εισαγωγή της 

ΔΟΠ. Όπως αναφέρεται (Hind et.al, 1996), ο όρος «προσαρμοστικότητας» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την θετική αντιμετώπιση του στρες και την 

διατήρηση των προσαρμοστικών λειτουργιών κάτω από ριψοκίνδυνες ή πιεστικές 

συνθήκες. Σύμφωνα με την μελέτη του Timberlawn, οι προσαρμοστικότητα 

αποτελείται από τις εξής διαστάσεις:

1. Δυναυική δοιιή'· σε ένα προσαρμοζόμενο κοινωνικό σύστημα υπάρχει μία 

καθαρή δομή και μία σαφή κατανομή ευθυνών. Οι δομές μπορούν να 

προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του συστήματος και των μελών 

του

2. Σγέσειρ: τα μέλη του συστήματος εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, 

αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοεμψυχώνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 

η δημιουργικότητα

3. Αντίλπιυη πραγματικότητας: η εικόνα που έχουν τα μέλη του συστήματος να 

είναι συμβατή με την πραγματικότητα

4. Στάση αλλαγή g: αναγνωρίζεται η ανάγκη για αλλαγή νωρίτερα από ότι στα 

άλλα συστήματα

5. Διαφοροποίηση· τα μέλη θεωρούν τους εαυτούς τους μέρη του συστήματος αλλά 

διατηρούν την ταυτότητά τους χωρίς να απομονώνονται ή να χάνονται στην 

ομάδα

6. Επικοινωνία- τα μέλη είναι δεκτικά σε νέες ιδέες, υπάρχει μειωμένη διάδοση 

των φημών και η επικοινωνία είναι ανοιχτή, καθαρή και ειλικρινής

Μία οργανωσιακή δομή με υψηλά τα επίπεδα των παραπάνω διαστάσεων 
εμφανίζει προφανείς επιρροές και στο ψυχολογικό συμβόλαιο, το οποίο αν και 

είναι μοναδικό για κάθε εργαζόμενο, θα πρέπει να έχει ως κοινό παρονομαστή την 

ασφάλεια των εργαζομένων με αντάλλαγμα την επαρκή τους απόδοση και κάποιο 

επίπεδο αφοσίωσης. Ένα ψυχολογικό συμβόλαιο το οποίο δεν υπόσχεται 

μακροχρόνια ασφάλεια με αντάλλαγμα την αφοσίωση, είναι πιο δύσκολο στην 

διαπραγμάτευση, παρόλα αυτά όμως είναι δυσκολότερο να παραβιαστεί. Σε αυτό το
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σημείο εμφανίζεται και ο όρος «προσαρμοστικότητα καριέρας» (career resilience) 

(Hind et.al, 1996), ο οποίος περιγράφει ένα ψυχολογικό συμβόλαιο το οποίο 

προσφέρει στα άτομα τα κατάλληλα εργαλεία και τις ευκαιρίες να αναπτύξουν και 

να αξιοποιήσουν τις δεξιστητές τους. Ως αντάλλαγμα, οι εργαζόμενοι αποδέχονται 

την ευθύνη της καριέρας τους και προσφέρουν στον οργανισμό την αφοσίωσή τους 

για την επιτυχία του. Επίσης, το νέο αυτό συμβόλαιο έχει ως χαρακτηριστικό την 

αποδοχή τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών ότι η σχέση τους θα 

τερματιστεί όταν θα πάψει να είναι κερδοφόρα και για τα δύο μέρη.

Η ΔΟΠ είναι μέρος μίας γενικότερης αλλαγής του περιβάλλοντος εργασίας, 

Βάση της οποίας μεταβάλλονται οι απαιτήσεις και οι ανάγκες και για τις δύο 

πλευρές. Η αλλαγή αυτή όμως αυξάνει αισθητά και τον κίνδυνο καταπάτησης του 

ψυχολογικού συμβολαίου. Σε ανταπάντηση οι εργαζόμενοι προσπαθούν να 

επανεκτιμήσουνε την σχέση τους με τη διοίκηση και κατά συνέπεια να 

επανεξετάσουν την ακεραιότητα του ψυχολογικού τους συμβολαίου.
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Ζ. Ικανοποίηση εργαζομένων

Όπως έχει προαναφερθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί Βασικό 

προαπαιχούμενο για χην επιτυχημένη πορεία οποιουδήποτε συστήματος ποιότητας. 

Μόνο εφόσον οι εργαζόμενοι αισθανθούν ικανοποιημένοι στο περιβάλλον το οποίο 

εργάζονται θα μπορέσουν να αποδεκτούν κάθε αλλαγή. Η ικανοποίηση όμως αυτή 

δεν θα πρέπει να πηγάζει μόνο από την χρηματική τους ανταμοιβή, όπως θεωρείται 

εσφαλμένα πολλές φορές. Η ηθική ικανοποίηση, το αίσθημα ασφάλειας και 

αναγνώρισης είναι εξίσου σημαντικά για το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων. 

Δυστυχώς όμως δεν λαμβάνονται υπόψη, με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα τρωτό 

σημείο κατά την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι ανάγκες των εργαζομένων και το επίπεδο 

απαιτήσεών τους συνδέεται άμεσα με τη θέση στην οποία βρίσκονται. Στο άρθρο 

Total Quality Management and its Impact on Middle Managers and Front-line 

Workers πραγματοποιείται μία έρευνα η οποία επιθυμεί να εξάγει συμπεράσματα 

σχετικά με την επίδραση της ΔΟΠ στους εργαζόμενους και τα στελέχη σε σχέση με 

την ικανοποίηση που τους προσφέρει η θέση εργασίας τους (job satisfaction). 

Σύμφωνα με το άρθρο, Βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων είναι (Lami, 1996)

1. Οι συνθήκες εργασίας που συνεισφέρουν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος 

των εργαζομένων για την δουλειά τους

2. Τα φυσιολογικά επίπεδα φόρτου εργασίας

3. Οι πληρωμές και προαγωγές

4. Η έλλειψη αντιπαραθέσεων και αμφιβολιών

Αν και θεωρείται δεδομένο ότι η ΔΟΠ συνεισφέρει στην ικανοποίηση των 

πελατών, δεν σημειώνεται το ίδιο ενδιαφέρον για την Βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας που θα οδηγήσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων. Παράλληλα 

παρατηρείται συχνά αρχική αύξηση του φόρτου εργασίας λόγω της εισαγωγής νέων 

διαδικασιών ενώ το σύστημα πληρωμών παραμένει αμετάβλητο. Δεν πρέπει 

επομένως να θεωρείται δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι θα αποδεκτούν αδιαμαρτύρητα 

την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.
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Υπάρχουν δύο Βασικές μεταβλητές που επιδρούν στην διάθεση αποδοχής των 

εργαζομένων με πρωταρχική την ηλικία των εργαζομένων. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι τα μεσαία στελέχη παρουσιάζουν σημαντικότερη άμυνα στις αλλαγές και τις 

καινοτομίες σε σχέση με τα στελέχη γραμμής, καθώς αντιλαμβάνονται μεγαλύτερες 

διαφορές σε θέματα ανάπτυξης σχέσεων με τους εργαζομένους, εργασιακών 

ευθυνών, φόρτου εργασίας και συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων (Lami, 1996). 

Παράλληλα ουσιώδης μεταβλητή είναι και τα έτη παραμονής ενός εργαζομένου 

στην επιχείρηση. Παρατηρείται ενώ οι παλαιάτεροι εργαζόμενοι (περισσότερο από 

5 έτη) αντιλαμβάνονται καλύτερα τις αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών, το φόρτο 

εργασίας και τη συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με 

τους νεότερους εργαζόμενους. Γενικότερα οι νεοεισερχόμενοι εμφανίζονται 

λιγότερο ικανοποιημένοι με την δουλειά τους σε σχέση με τους πιο έμπειρους.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συγκεντρώθηκαν 174 ερωτηματολόγια 

από εργαζόμενους και 67 από μεσαία στελέχη. Τα συμπεράσματα παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις απαντήσεις των εργαζομένων σχολιάζεται αρχικά η 

αύξηση των απαιτήσεων από τους εργαζομένους. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο 

φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί, ενώ θεωρούν ότι η εφαρμογή ενός συστήματος 

ποιότητας οδήγησε μεν στην αύξηση των ευθυνών και της συμμετοχής στην λήψη 

αποφάσεων αλλά περιόρισε την αυτονομία τους. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι δεν 

πιστεύουν ότι ενισχύθηκε η ικανοποίηση τους σε θέματα ασφάλειας, αναγνώρισης, 

μισθού, σχέσεων με διοίκηση και συντονισμού εργασιών. Επίσης, αν και οι 

επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα συμπεριέλαΒαν στο πλάνο τους την 

επιμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας, τα προγράμματα αυτά ήταν 

προσανατολισμένα κυρίως στην ικανοποίηση των πελατών και όχι στην 

ενδυνάμωση της ικανοποίησης των ίδιων των εργαζομένων.

Στα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν επισημαίνονται οι αλλαγές στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων βάση της θέσης τους και της παραμονής στους στην 

επιχείρηση·
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Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από χο πρώτο σχεδιάγραμμα, οι αλλαγές 

στην ικανοποίηση χων εργαζομένων βάσει χης θέσης στην οποία εργάζονται 

παρατηρούνται γενικά εντονότερες αλλαγές στα στελέχη, με εξαίρεση την αλλαγή 

στον φόρτο εργασίας. Κάτι τέτοιο δικαιολογείται, εφόσον γνωρίζουμε ότι η ΔΟΠ 

μπορεί να αυξήσει την γραφειοκρατία, την ευθύνη της οποίας επιμερίζονται 

κυρίως τα στελέχη. Επίσης, ενώ οι αλλαγές κινούνται σχεδόν παράλληλα, 

εμφανίζεται εντονότερη διαφορά στις αλλαγές που αφορούν της ευθύνη και την 

συμμετοχή. Ιδιαίτερα όσον αφορά την συμμετοχή, θα περιμέναμε μεγαλύτερα 

επίπεδα ικανοποίησης, καθώς η ΔΟΠ υποστηρίζει και βασίζεται στην συμμετοχική 

σχέση των εργαζομένων όλων των επιπέδων.
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Βάσει του δεύτερου σχεδιαγράμματος, οι αλλαγές στην ικανοποίηση των 

παλαιότερο εργαζομένων είναι εντονότερες . Μοναδική εξαίρεση ο φόρτος εργασίας 

ο οποίος είναι λογικό να μην ικανοποιεί τους εμπειρότερους εργαζομένους, καθώς 

σε αυτούς Βασίζεται αρχικά η διοίκηση για την εφαρμογή του νέου συστήματος και 

αυτοί επιμερίζονται αρχικά τον μεγαλύτερο όγκο εργασιών. Παρόμοια αντίδραση 

συναντάται και στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι αναμένεται να αντισταθούν 

καθώς είναι πολύ πιθανό να μην έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην επιχείρηση ή 

θεωρούν άδικη την πρόωρη διεύρυνση της εργασίας τους.

Σε παρόμοια έρευνα του ίδιου συγγραφέα εμφανίζονται κάποια ακόμα 

στοιχεία (Lams, 1996). Όπως και πριν, σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εργαζομένων επικρατεί η άποψη ότι η ΔΟΠ αύξησε το φόρτο εργασίας ενώ δεν 

υποστηρίζεται η αντίληψη ότι η εργασία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα έγινε πιο 

ενδιαφέρουσα. Επιπλέον οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι μετά την εφαρμογή του 

νέου συστήματος ποιότητας έχουν λιγότερη ελευθερία ως προς το πώς θα κάνουν 

την δουλειά τους αλλά μεγαλύτερη ευθύνη για το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά 

δέχονται ότι η ΔΟΠ Βελτίωσε τις γνώσεις τους σχετικά με το αποτέλεσμα της 

δουλειάς τους και τις εργασιακές σχέσεις.

Γενικά, κατά την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας οι επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως «εργαλεία» χωρίς όμως να δίνεται σημασία 

στην ικανοποίηση και αναγνώριση των εργαζομένων. Εκεί εξάλλου οφείλεται και η 

επιτυχία των Ιαπωνικών προγραμμάτων ΔΟΠ, τα οποία έλαβαν σοβαρά υπόψη τα 

αισθήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Αν δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν είναι 

ικανοποιημένοι με τον ρόλο τους μέσα στην επιχείρηση δεν μπορεί να απαιτείται 

από αυτούς να ικανοποιήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.

Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχει σχέση ανάμεσα 

στην ικανοποίηση των εργαζομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρονται στους πελάτες. Όπως έχει διαπιστωθεί υπάρχει μια δυνατή θετική 

σχέση ανάμεσα στα θετικά στοιχεία που οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν στην εργασία 

τους και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Κατά συνέπεια η ορθή εφαρμογή της 

ΔΟΠ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης αυτής. Η έρευνα όμως που 

έγινε από ερευνητές σε τράπεζες της Αγγλίας δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα 

(Cowling and Newman, 1995). Αναμενόμενα, κάποιοι εργαζόμενοι δεν ήταν 

ευχαριστημένοι με την πίεση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αύξηση 

πωλήσεων που επέφερε η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Κάποιοι ήταν κυνικοί,
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θεωρώντας την προσπάθεια αυτή της διοίκησης ως έναν νέο τρόπο άσκησης πίεσης. 

Αρνητικές επιπτώσεις επέφερε επίσης και η έλλειψη ενός οργανωμένου 

προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα ποιότητας. Και σε αυτό το άρθρο 

σχολιάστηκε αρνητικά ο «αμερικάνικος» χαρακτήρας του προγράμματος. Τέλος, οι 

εργαζόμενοι στις 2 τράπεζες που ερευνήθηκαν σημείωσαν την αύξηση της 

γραφειοκρατίας και της συμπλήρωσης φορμών.

Όπως και παραπάνω, στο άρθρο “Does the implementation of total quality 

management change the well-being and work-related attitudes of health care 

personnel?” οι συγγραφείς ασχολούνται με την αποδοχή ή μη της ΔΟΠ από τους 

εργαζομένους στον κλάδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα γενικά 

συμπεράσματα αναφέρουν ότι, αν και δεν ήταν αναμενόμενο, οι Βελτιώσεις ήταν 

σχεδόν στατιστικά ασήμαντες μετά την εφαρμογή της ΔΟΠ στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων και την οργανωσιακή αφοσίωση. Αναλυτικότερα, στην κλινική που 

εφάρμοσε ΔΟΠ τόσο το επίπεδο ικανοποίησης όσο και η ευημερία των εργαζομένων 

ήταν χαμηλότερα. Και πριν και μετά την εφαρμογή της ΔΟΠ η ανάπτυξη 

καινοτομιών ήταν σημαντικά πιο μειωμένη στην υπό εξέταση κλινική. Παράλληλα 

μετά την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, οι εταιρικοί στόχοι ήταν πιο 

ασαφείς σε σχέση με τις κλινικές που δεν εφάρμοσαν παρόμοιο σύστημα, ενώ δεν 

εμφανίστηκε καμία πρόοδος στις εργασιακές σχέσεις. Πάντως σε γενικές γραμμές, η 

στροφή στην ποιότητα δεν επηρέασαν τις αντιλήψεις των εργαζομένων σε θέματα 

σχετικά με την εργασία τους. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι στην κλινική 

που πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη στροφή δεν εμφανίστηκαν ούτε 

περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους, ούτε υποκινημένοι αλλά ούτε 

και πιο αφοσιωμένοι στους οργανωσιακούς στόχους.
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Η. Έρευνα IRRU

Η άποψη των εργαζομένων όσον αφορά την ΔΟΠ (ραίνεται ξεκάθαρα στην 

έρευνα του Industrial Relations Research Unit με τίτλο “Involving Employees in 

Total Quality Management: Employee Attitudes and Organizational Context in 

Unionised Environments”. Η έρευνα είχε διάρκεια από τον Ιούνιο του 1994 έως 

τον Οκτώβριο του 1995. Το δείγμα το αποτέλεσαν ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, δημόσιες επιχειρήσεις και κατασκευαστικές και συνολικά 

συγκεντρώθηκαν 280 ερωτηματολόγια. Όλες οι επιχειρήσεις είχαν τρία Βασικά 

χαρακτηριστικά: δεν ανήκαν στις κορυφαίες του κλάδου τους, είχανε κάνει κάποια 

βήματα ώστε να συμπεριλάΒουνε τους εργαζόμενους τους στο σύστημα ποιότητας 

και δεν ήτανε πολύ μικρές σε μέγεθος. Για τη συγκέντρωση των απαντήσεων 

χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε Βάθος με στελέχη των επιχειρήσεων και 

ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων κάθε 

επιχείρησης. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα μέρη της έρευνας που ενδιαφέρουν την 

παρούσα εργασία.

Βασικό κομμάτι για την εμπλοκή των εργαζομένων στην ΔΟΠ είναι ο Βαθμός 

στον οποίο θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι η ποιότητα αποτελεί ουσιώδη αρχή στον 

οργανισμό. Όλες οι επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα το 66% των ερωτώμενων, 

θεωρούν ότι η έννοια την ποιότητας είναι σημαντική για την επιχείρηση ενώ ένα 

16% θεωρεί ότι είναι κρίσιμη για το μέλλον της (Collinson et.al, 1998, σ. 39). Οι 

λόγοι για τους οποίους κυριαρχεί αυτή η άποψη είναι περισσότερο εξωγενείς. 

Συγκεκριμένα το 1/3 παρουσιάζουν ως λόγο την ζήτηση των πελατών για ποιότητα 

ενώ ένα ποσοστό 22% των εργαζομένων αναφέρουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι εργαζόμενοι ρωτήθηκαν επίσης για την αρχική υποδοχή τους στο νέο 

σύστημα ποιότητας. Το 70% των ερωτώμενων, χωρίς να συμπεριλαμΒάνονται τα 

διοικητικά στελέχη, απάντησαν πως είναι υπέρ της ΔΟΠ, ενώ το 83% δήλωσε ότι 

μετά την αρχική εφαρμογή του συστήματος έγιναν πιο υποστηρικτικοί (Collinson 

et.al, 1998, σ. 40). Κάτι τέτοιο ήρθε σε αντίθεση με τους επικριτής της ΔΟΠ, οι 

οποίοι θεωρούσαν ότι η αρχική αποδοχή είναι κυρίως δείγμα ενθουσιασμού. Όπως 

δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας (Collinson et.al, 1998, σ. 41) το μεγαλύτερο 

μέρος των εργαζομένων αντιλαμβάνονται την υψηλή επιρροή του συστήματος 

ποιότητας στην επιχείρηση γενικότερα, αλλά και στην προσωπική συμμετοχή τους
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στην επίλυση προβλημάτων. Μεγαλύτερα ποσοστά επιρροής εμφανίστηκαν, όπως 

εξάλλου ήταν αναμενόμενο, στα διοικητικά στελέχη.

Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει μία συνολική εικόνα της επιρροής των 

εργαζομένων στην ποιότητα και τα Βασικά στοιχεία που την καθορίζουν. Όπως 

είναι αναμενόμενο, η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους 

θετικής αντίδρασης. Παρόμοια, η επιρροή σε θέματα ποιότητας συσχετίστηκε με 

την έλλειψη άγχους, την άποψη ότι η επικοινωνία με την διοίκηση είχε βελτιωθεί 

και τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στην διοίκηση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 

στην παρακάτω ανάλυση δεν έχουν συμπεριληφθεί διοικητικά στελέχη. 

Αναλυτικότερα έχουμε τα εξής ποσοστά (Collinson et.al, 1998, ο. 89):

Επίπεδα επιρροής στην ποιότητα

Σημαντικά Αρκετά Ελάχιστα/Καθόλου

Α. Ασφάλεια

Υψηλή 69 25 6

Αρκετή 58 35 7

Χαμηλή/Καθόλου 55 30 15

Β. Στρες

Χαμηλό 66 29 5

Μέτριο 67 26 7

Υψηλό 38 41 21

Γ. Αλλαγή στην επικοινωνία με διοίκηση

Μεγάλη αύξηση 71 26 4

Αύξηση 66 30 5

Αμετάβλητη/Μείωση 49 36 15

Δ. Εμπιστοσύνη στην διοίκηση

Πλήρη 76 21 4

Σχετική 73 24 3

Λίγη/Καθόλου 45 40 15
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Ε. Μεταβολή στα επίπεδα προσπάθειας

Μεγάλη αύξηση 66 27 8

Κάποια αύξηση 68 26 6

Καθόλου αύξηση/Μείωση 55 38 7

ΣΤ. Μεταβολή στα επίπεδα προσπάθεια και κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι να εργάζονται 
τόσο σκληρά

Αφοσιωμένος (εργάζεται 
σκληρότερα και είναι 
ικανοποιημένος)

73 23 4

Σταθερός (εργάζεται το ίδιο 
ή λιγότερο και είναι 
ικανοποιημένος)

54 38 8

Πιεσμένος (εργάζεται το 
ίδιο ή σκληρότερα και δεν 
είναι ικανοποιημένος)

40 41 18

Ζ. Σημαντικές επιρροές στην περισσότερη εργασία

Ζι. Αποτέλεσμα-Ποσοτικοί στόχοι

Ναι 70 23 7

Όχι 52 40 8

Ζ2. Εκθέσεις-Αξιολογήσεις

Ναι 76 23 2

Όχι 57 33 10

Ζ3. Εξωτερικοί πελάτες

Ναι 70 23 7

Όχι 56 35 9

Η. Αντίληψη την παρακολούθησης της απόδοσης

Πολύ αντιληπτή 72 25 3

Σχετικά αντιληπτή 69 23 7

Λίγο/Καθόλου αντιληπτή 54 36 10
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Σύμφωνα με τον πίνακα, είναι σαφές ότι απαιτούνται κάποια επίπεδα 

εμπιστοσύνης προκειμένου να αντιμετωπιστεί θετικά το νέο σύστημα ποιότητας. 

Αντιθέτως, όσον αφορά το στρες, η επιρροή του στην ποιότητα έχει σχέση και με 

την ίδια την επιχείρηση. Συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα, σε πιο 

παραδοσιακές επιχειρήσεις, το στρές δεν επηρεάζει σε σημαντικό Βαθμό. Σε σχέση 

με την ένταση εργασίας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αν και 

73% των αφοσιωμένων έχουν επηρεαστεί σε σχέση με την ποιότητα, κάτι παρόμοιο 

ισχύει μόνο στο 40% των πιεσμένων.

Ενδιαφέρον μέρος της έρευνας αποτελούν οι απαντήσεις των εργαζομένων 

σχετικά με την ομαδική εργασία. Καθώς είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής 

ορισμός της ομάδας, τα άτομα απλά ρωτήθηκαν κατά πόσο εργάζονται με άλλους 

εργαζόμενους σε ένα γκρουπ ή μία ομάδα. Σε όλες της επιχειρήσεις η συμμετοχή 

των υπαλλήλων σε ομάδες ήταν αξιοσημείωτη (Collinson et.al, 1998, σ. 48). Το 48% 

των εργαζομένων δήλωσαν ότι αισθάνονται σε ικανοποιητικό ποσοστό την ενότητα 

της ομαδικής εργασίας. Παρόλα αυτά, δεν σημειώθηκαν ικανοποιητικά ποσοστά 

αυτονομίας των ομάδων. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν ενδείξεις ότι 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ομάδων είχαν άμεση σχέση με την ευνοϊκή 

αντιμετώπιση της ΔΟΠ. Παραδείγματος χάριν, η αυξημένη υπευθυνότητα της 

ομάδας συσχετιζόταν με την αύξηση της συμμετοχής στην επίλυση προβλημάτων, 

ενώ παρατηρήθηκε και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, οι περισσότεροι 

εργαζόμενοι δέχονται να δουλεύουν σκληρότερα. Συγκεκριμένα, το 57% 

αισθάνονται αφοσιωμένοι στην επιχείρηση και κατά συνέπεια έχουν συμβιβαστεί 

με τον επιπλέον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η εφαρμογή συστημάτων 

ποιότητας. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι αυτοί είναι και πιθανότερο να δεχτούνε την 
εφαρμογή της ΔΟΠ στην εργασία τους. Από την άλλη πλευρά , υπάρχουν κάποιες 

ομάδες εργαζομένων οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν αρνητικές αντιδράσεις 

στα συγκεκριμένα συστήματα. Οι θέσεις επίβλεψης πχ μπορεί να αισθανθούν ότι 

απειλούνται από την μείωση των Βαθμιδών οργάνωσης. Επίσης οι ομάδες 

εργαζομένων υψηλής κατάρτισης (μηχανικοί, λογιστές κτλ) μπορεί να θεωρήσουν 

την ΔΟΠ ως απειλή για μείωση της δύναμής τους και του ελέγχου που μπορεί να 

ασκήσουν.

Ένα ακόμα πρόβλημα που παρατηρείται είναι η απαξίωση του συστήματος. 

Όπως έχει παρατηρηθεί, πολλές φορές τον αρχικό ενθουσιασμό των εργαζομένων
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διαδέχεται ένα αίσθημα απογοήτευσης. Αυτό συμβαίνει καθώς, όπως αναφέρει ο 

Seddon (Collinson et.al, 1998, σ. 15), η ενασχόληση της διοίκησης με τα «σκληρά» 

θέματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (κόστη, απόδοση παραγωγικής 

διαδικασίας) μπορεί να οδηγήσει στον παραγκωνισμό θεμάτων όπως η αφοσίωση 

των εργαζομένων και η αντίληψη των πελατών.

Παράλληλα, πολλοί υποστηρίζουν ότι η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στην 

διοίκηση δεν αυξάνεται σημαντικά με την ανάπτυξη πιο συμμετοχικών μορφών 

οργάνωσης της εργασίας. Ακόμα και όταν οι εργαζόμενοι ενθουσιάζονται με τις 

νέες μεθόδους που εφαρμόζονται, οι αφοσίωση τους στον οργανισμό είναι πιθανό να 

μην βελτιωθεί. Όπως μάλιστα συμπεραίνει ο Geary (Collinson et.al, 1998, σ.2θ) 

είναι πιθανό η αφοσίωση να αναπτυχθεί μόνο μέσα στο εσωτερικό της ομάδας, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην συνεργασία ομάδων.

Όσον αφορά επιμέρους θέματα της ΔΟΠ, και ειδικότερα την κατάρτιση των 

εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα, επικρατεί μια γενική ικανοποίηση για 

τα προγράμματα επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν, Μόνο ένας στους έξι 

εργαζόμενους θεωρεί ότι η κατάρτιση ήταν ελλιπής ή οριακά ικανοποιητική. Όπως 

χαρακτηριστικά δήλωσαν κάποιοι από τους εργαζομένους (σ.52):

Η επιμόρφωση που μας παρείχαν στόχευε στον μέσο εργαζόμενο, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους ανάγκες του καθενός

Συχνά (τα προγράμματα επιμόρφωσης) δεν περιλαμβάνουν followups 

ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν κατανοήσει τα δεδομένα και 

τον τρόπο να τα εφαρμόσουν στην εργασία τους

Η ανασφάλεια των εργαζομένων, όπως έδειξε η έρευνα, δεν εμπόδισε την 

αποδοχή των συστημάτων ποιότητας, τα οποία όμως δεν κατάφεραν να μετατρέψουν 

τις αντιλήψεις των εργαζομένων. Παρόλα αυτά κατάφεραν να Βελτιώσουν την 

επικοινωνία με την διοίκηση και την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, 

τα 2/3 των ερωτώμενων αντέδρασαν θετικά στην οργάνωση ομάδων εργασίας, αν και 

υπήρξε ένα μικρό ποσοστό απαντήσεων που θεωρεί ότι οι ομάδες εργασία μείωσαν 

τα ατομικά τους επίπεδα ικανοποίησης.
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Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει το κομμάτι τις έρευνας που ασχολείται με 

τα επίπεδα προσπάθειας των εργαζομένων. Συνολικά, όπως ήταν αναμενόμενο, οι 

εργαζόμενοι θεώρησαν ότι εργάζονται περισσότερο μετά την εφαρμογή των 

συστημάτων ΔΟΠ. Πολλοί παρατηρούν ότι η αύξηση φόρτου εργασίας και ευθυνών 

συμπίπτει με την μείωση προσωπικού. Ένα μέρος των εργαζομένων(ΐ2%) αναφέρει 

ότι ο νέος ρόλος που τους απεδόθη οδήγησε στην αύξηση του αισθήματος ευθύνης 

και αφοσίωσης ενώ υπήρχαν εργαζόμενοι που, αν και αναγνώριζαν την αύξηση του 

φόρτου εργασίας, την θεωρούσαν επιθυμητή.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις πηγής που υποκίνησαν στο μεγαλύτερο 

και στο μικρότερο ποσοστό τους εργαζομένους, σε σχέση με την επιτυχή εφαρμογή 

της ΔΟΠ (Collinson et.al, 1998, ο. 66). Όπως παρατηρούμε, σημαντικότερη πηγή 

υποκίνησης αποτελεί η ικανοποίηση (job satisfaction), ενώ λιγότερο σημαντική ο 

μισθός:

Σημαντικότερες πηγές υποκίνησης Λιγότερο σημαντικές πηγές υποκίνησης

1. Μισθός 15% 1. Μισθός 24%

2. Αίσθημα ομαδικόχηχας 26% 2. Αίσθημα ομαδικόχηχας 7%

3. Δυναχόχηχα χρήσης δεξιοχήχων 38% 3. Δυναχόχηχα χρήσης δεξιοχήχων 4%

4. Ποικιλία εργασιών 40% 4. Ποικιλία εργασιών 4%

5. Καλή σχέση με διοίκηση 25% 5. Καλή σχέση με διοίκηση 14%

6. Ικανοποίηση 65% 6. Ικανοποίηση 6%

7. Ασφάλεια 35% 7. Ασφάλεια 16%

Στην έρευνα συμπεριλαμβάνεται και ο ρόλος των εργατικών σωματείων 

(Collinson et.al, 1998, ο. 73). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, τα σωματεία μπορούν 

να παίξουν σαφή ρόλο στην ευνοϊκή πορεία ενός συστήματος ποιότητας και στην 

δημιουργία δυνατής συνεργασίας ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζομένους. 

Παρόλα αυτά, η γενική εικόνα εμφανίζει άρνηση της διοίκησης να αναγνωρίσει 

των σαφή ρόλο των σωματείων κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ. Από την άλλη πλευρά, 

στις περιπτώσεις αποχής των εργατικών σωματείων το κλίμα παρέμενε ευνοϊκό 

χωρίς να επηρεάζεται η ποιοτική πρωτοβουλία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η ίδιοι 

οι εργαζόμενοι δεν αντιλαμβάνονταν το νόημα συμμετοχής σε σωματείο.
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Σύμφωνα με χα συμπεράσματα της έρευνας, οι βασικότερες προϋποθέσεις για 

την επιτυχία της ΔΟΠ είναι η παροχή ασφάλειας στους εργαζομένους, η ξεκάθαρα 

παρουσίαση των στόχων και η αφοσίωση στα προγράμματα επιμόρφωσης. Αυτό που 

παρατηρήθηκε είναι ότι τα συστήματα ποιότητας λειτουργούν καλύτερα στις 

επιχειρήσεις που υπάρχει σαφής ορισμός των στόχων επίδοσης και θετική 

αντίδραση των εργαζομένων στα συστήματα αξιολόγησης. Οι προθέσεις 

ενδυνάμωσης των εργαζομένων αν και εμφανίζονται δεν πραγματοποιούνται, ενώ η 

εμπλοκή τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς κόστος για την επιχείρηση.
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θ. Προτάσεις

Από όσα έχουν προαναφερθεί είναι λογικό να συμπεραίνουμε την 

καταλυτική συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην ΔΟΠ. Η αρνητική 

αντιμετώπιση των εργαζομένων όλων των επιπέδων στα συστήματα Βελτίωση 

ποιότητας σαφώς και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, τα επιτυχημένα όμως 

παραδείγματα πολλών επιχειρήσεων, φανερώνουν πως η στροφή των εργαζομένων 

δεν είναι αδύνατη. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να προτείνουμε τις εξής 

δραστηριότητες·'

1. Θα πρέπει να χαραχτεί ένα σαφές και κοινό πλέγμα αξιών, βάσει του 

οποίου θα αναπτυχθεί και η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 

του οργανισμού. Μόνο διατηρώντας μία κοινή γραμμή διοίκησης και 

δράσης θα μπορέσει να επιτευχθεί η απαιτούμενη ενότητα στο 

εργατικό δυναμικό

2. Η διοίκηση θα πρέπει να αναγνωρίσει την ποικιλία των αναγκών και 

χαρακτηριστικών μέσα στο σύνολο των εργαζομένων. Διαφορετικά 

στοιχεία χαρακτηρίζουν τις γυναίκες, τους νέους εργαζόμενους, τους 

εργαζόμενους με μερική απασχόληση και τους εργαζόμενους με 

μεγάλη προϋπηρεσία (Shapiro, 2000)

3. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, απαραίτητο στοιχείο είναι η επίτευξη 

μιας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων

4. Η επιβράβευση των εργαζομένων που θα ανταποκριθούν θετικά στις 

αλλαγές των συστημάτων ποιότητας θα δώσει την κατάλληλη ώθηση 
ώστε σταδιακά η ΔΟΠ να γίνει αποδεκτή. Μέσω της επιβράβευσης οι 

εργαζόμενοι θα αναγνωρίσουν βραχυχρόνια οφέλη και θα 

αποκτήσουν μία αρχική ευνοϊκή εικόνα για τις αλλαγές της 

επιχείρησης

5. Η ορθότερη επιμόρφωση των στελεχών γραμμής θα Βοηθήσει τη 

διοίκηση να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στόχοι της. Αν και η 

επιμόρφωση των στελεχών παραγκωνίζεται σε πολλές περιπτώσεις, 

δεν θα πρέπει να υποτιμάται η πολύτιμη Βοήθεια τους. Παράλληλα, 

μόνο εφόσον τα στελέχη γραμμής αποκτήσουν μία σαφή και
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ολοκληρωμένη εικόνα για τις αλλαγές, θα μπορέσουν να μεταδώσουν 

τις γνώσεις τους στους εργαζομένους

Το Βιβλίο Managing the Total Quality Transformation παρουσιάζει 

μεθοδολογίες προσανατολισμού της εταιρικής κουλτούρας στη ΔΟΠ. Όπως 

αναφέρεται (σ. 22), ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των 

αντιδράσεων των εργαζομένων είναι οι έρευνες κλίματος (climate surveys). Μέσω 

της ανάλυσης των αποτελεσμάτων μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές 

ώστε να επιτευχθεί ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στην εισαγωγή συστημάτων 

ποιότητας. Προτείνεται η δημιουργία ομάδων εργαζομένων που θα Βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη ιδεών, κίνηση είναι συμβατή με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Απότερος σκοπός των ερευνών αυτών είναι η εξασφάλιση της 

ετοιμότητας και της διάθεσης του εργατικού δυναμικού να συμμετέχουν στην 

δημιουργία μίας νέας εταιρικής κουλτούρας προσανατολισμένης στην ποιότητα και 

η αντιμετώπιση όλων των δυνατών εμποδίων που μπορούν να προκόψουν από την 

ύπαρξη αρνητικού κλίματος.

Τα climate surveys που προαναφέρθηκαν, αποτελούν μέρος ενός γενικότερου 

εργαλείου που χρησιμοποιείται από τη διοίκηση, τις λεγάμενες έρευνες των 

εργαζομένων (employee surveys). Μέσω της διεξαγωγής των ερευνών αυτών, η 

διοίκηση μπορεί να αντλείσει σημαντικές πληροφορίες για την υπάρχουσα εικόνα 

του ανθρώπινου δυναμικού και τον τρόπο που αντιμετωπίζουνε της εισαγωγή και 

την εφαρμογή της ΔΟΠ. Συγκεκριμένα, οι έρευνες που διεξάγονται μπορούν να 

εμφανίσουν τις εξής λειτουργίες, οι περισσότερες από τις οποίες συνεισφέρουν 

περισσότερο ή λιγότερο στο εγχείρημα του οργανισμού (Smith, 2003, ρ. 5)·'

ν' Διάγνωση οργανωσιακών καταστάσεων

ν' Επανατροφοδότηση

ν' Πρόβλεψη οργανωσιακών αποτελεσμάτων

ν' Σκιαγράφηση δυνάμεων και αδυναμιών

ν' Επίβλεψη και διάδοση αλλαγών

ν' Διευκόλυνση διοικητικών αποφάσεων

ν' Επιλογή δομής επιμορφωτικών προγραμμάτων

ν' Επαναπροσδιορισμός εταιρικών άξιων
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Υπάρχουνε διάφορες μορφές ερευνών που μπορούν να εφαρμοστούν στους 

εργαζόμενους, όλες όμως συγκλίνουν σε τρία Βασικά χαρακτηριστικά (Hartley, 

2001)·

1. Υπάρχει εμφανής σύνδεση ανάμεσα στο δείγμα που επιλέγεται και στον 

πληθυσμό του οργανισμού, προκειμένου η στατιστική ανάλυση των 

απαντήσεων να μας δώσει μία αντιπροσωπευτική εικόνα

2. Η έρευνα επικεντρώνεται στην συστηματική συλλογή στοιχείων, ενώ οι 

ερωτήσεις γίνονται με τον πιο ακριβή τρόπο, ωστέ να διευκολύνεται η 

ανάλυση και η σύγκριση των απαντήσεων

3. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τις απαντήσεις που δίνονται, 

χωρίς να μεσολαβούν οι ερευνητές

Οι ερευνες για την συμπεριφορά των εργαζομένων (employee attitude 

surveys) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τόσο στον δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα. Ερευνα που διηξήχθε στην Αγγλία έδειξε ότι πάνω από 28% των 

διοικητικών στελεχών χειρίζονται τις έρευνες αυτές, με κύριους χρήστες τις 

επιχειρήσεις άνω των 5000 εργαζομένων (Hartley, 2001). Δεν θα πρέπει όμως να 

παραβλέπουμε τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εφαρμογή αυτών των ερευνών. 

Όπως έχει διαπιστωθεί, η άσκοπη ή λανθασμένη εφαρμογή τους μπορεί να επιφέρει 

αρνητικά αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εμπιστεύονται την 

επιχείρηση προκειμένου να απαντήσουνε με ειλικρίνια, διαφορετικά τα 

αποτελέσματα θα είναι ψευδή. Παράλληλα, αν δεν υπάρξουν άμεσα οφέλη, οι 

εργαζόμενοι θα εμφανιστούν κυνικοί και αντίθετοι στο να συμμετέχουν σε 

οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια.

Όπως σχολιάστηκε προηγουμένως, ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στις 

προσπάθειες της διοίκησης είναι ο κυνισμός των εργαζομένων για τις πραγματικές 

της προθέσεις. Αυτό που επικρατεί στους εργαζομένους έιναι η πεποίθηση ότι η 

διοίκηση επιδιώκει μεταβολές στον τρόπο δραστηριοποίησης των εργαζομένων, τα 

οφέλη από τις οποίες διανέμονται κυρίως στην ιδιοκτησία και στα διοικητικά 

στελέχη. Το αποτέλεσμα είναι η αντιμετώπιση με κυνισμό των προσπαθειών της 

διοίκησης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Ο φαύλος 

κύκλος ολοκληρώνεται με μία ανάλογη συμπεριφορά των σωματείων, που συχνά 

προβάλλουν αιτήματα που είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν από τη διοίκηση και 

διαμορφώνουν συνθήκες λειτουργίας που αποδυναμώνουν τη δυνατότητα 

ανταγωνισμού (Δερβιτσιώτης, 2001, σ.129)
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Το βασικό βήμα για χην διοίκηση στην αντιμετώπιση του κυνισμού είναι η 

αναγνώριση ότι υπάρχει και η έναρξη μιας συστηματικής προσπάθειας για την 

εξουδετέρωσή του. Η πρώτη φάση για την προσπάθεια αυτή είναι η έναρξη ενός 

ειλικρινούς διαλόγου με τους εργαζόμενους, προκειμένου να επιτευχεί αμοιβαία 

κατανόηση, καλλιεργόντας ένα πνεύμα εμπιστοσύνης και στηρίζοντας τις αξίες που 

επιδιώκει να υιοθετήσει. Η δεύτερη φάση επιβάλλει την αντιμετώπιση των 

παραπόνων των εργαζομένων, τα οποία μπορεί να οφείλονται οτο σύστημα αμοιβών 

ή στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Μια επιχείρηση πάντως που δεν μπορεί να πείσει 

τους εργαζομένους της ότι ειλικρινά νοιάζετα γι’αυτούς είναι δύσκολο να τους 

πείσει να καταβάλουν την πρόσθετη προσπάθεια που απαιτείται για τις συνεχείς 

Βελτιώσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα.
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I. Συμπέρασμα

Οι απόψεις για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι αμφιλεγόμενες. Άλλοι 

θεωρούν όχι χα συστήματα ποιότητας ωφελούν σε μεγάλο Βαθμό τη θέση, το ρόλο 

και το αντικείμενο των εργαζομένων ενός οργανισμού, υπάρχουν όμως και οι 

πολέμαχοι που θεωρούν ότι η ΔΟΠ δεν είναι τίποτε άλλο παρά από ένα νέο μέσο 

ελέγχου και χειραγώγησης των εργαζομένων. Κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι η 

μία άποψη υπερτερεί έναντι της άλλης.

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε είναι εμφανής ο ρόλος της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων κατά την εισαγωγή ενός συστήματος ποιότητας, αν 

και ο ρόλος αυτός δεν επισημαίνεται συνήθως από την υπάρχουσα Βιβλιογραφία. 

Θέματα όπως οι αμοιβές, η επιμόρφωση, η επιλογή και η εκπαίδευση των 

εργαζομένων αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία οποιουδήποτε συστήματος 

ποιότητας. Τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη θα πρέπει παράλληλα να αναπτύξουν 

τεχνικές δεξιότητες καθοδήγησης, συνεργασίας και επικοινωνίας οι οποίες θα 

συνεισφέρουν και αυτές στην εφαρμογή του συστήματος. Τα στελέχη του τμήματος 

Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αυτά που θα Βοηθήσουν ουσιαστικά στην επίτευξη 

των παραπάνω στόχων.

Όπως είναι αναμενόμενο, για την εισαγωγή της ΔΟΠ αρχικό Βήμα είναι η 

αποδοχή του συστήματος από τους εργαζομένους. Υπάρχουνε πολλές θεωρίες που 

προσπαθούν να προΒλέψουν τις αντιδράσεις του εργατικού δυναμικού και κατά 

συνέπεια να βοηθήσουνε στην αποφυγή του αρνητικού κλίματος. Παραδείγματος 

χάριν, η θεωρεία της ώθησης και έλξης προσπαθεί να ερμηνεύσει την διαδικασία 

εισαγωγής οποιοσδήποτε αλλαγής από την πλευρά της διοίκησης και την 
αναμενόμενη αντίδραση των εργαζομένων. Θέματα όπως η ασφάλεια εργασίας, η 

σχέση με τους πελάτες, η αξιολόγηση, οι προσδοκίες και τα επιμορφωτικά 

προγράμματα επηρεάζουν άμεσα τις αντιλήψεις του εργατικού δυναμικού. 

Παράλληλα παίζει σημαντικό ρόλο ο χαρακτήρας των εργαζομένων που απασχολεί 

ένας οργανισμός καθώς και η ύπαρξη της συνείδησης ποιότητας. Παράλληλα 

δηλαδή από τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή, υπάρχουν 

και ενδογενείς, οι οποίοι είναι δυσκολότερο τόσο να καταγραφούν όσο και να 

μεταΒληθούν.
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Οι ενδογενείς αυτοί παράγοντες αποτελούν μέρος μιας γενικότερης 

κουλτούρας Βάσει της οποίας σκέφτεται και ενεργεί το εργατικό δυναμικό κάθε 

χώρας. Ο πολωνικός και τούρκικος οργανισμός που ήδη αναφέρθηκαν αποτελούν 

χαρακτηριστικό παράδειγμα των διαφορών που μπορούν να εμφανιστούν από χώρα 

σε χώρα. Παρόμοιες διαφορές μπορούν να εμφανιστούν επίσης και από οργανισμό 

σε οργανισμό. Η διοίκηση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να εισάγουν την ΔΟΠ 

θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι αλλαγές που απαιτούνται μπορούν να 

επιτευχθούν αλλά θα πρέπει να έρχονται σε ισορροπία με την υπάρχουσα 

κουλτούρα.

Ιδιαίτερο κομμάτι της υπάρχουσας εργασίας αποτελεί και το ψυχολογικό 

συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο είναι αναμενόμενο να υπάρχουν αντιδράσεις 

ύστερα από οποιαδήποτε αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον. Η παραβίαση του 

ψυχολογικού συμβολαίου θα πρέπει να λαμΒάνεται σοβαρά υπόψη κατά την 

εφαρμογή της ΔΟΠ, καθώς μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο Βαθμό τις εργασιακές 

σχέσεις, και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε ρήξη. Και σε αυτή την περίπτωση είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε τις απόψεις των εργαζομένων σχετικά με την 

προσπάθεια, την επιβράβευση και την αναγνώριση. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

επιτευχθεί με την χρήση ερευνών που απευθύνονται στους εργαζόμενους και 

μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα.

Ενδιαφέρον στοιχείο κατά την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας 

αποτελούν επίσης η ύπαρξη των εργατικών σωματείων. Αν και η αρχική τους στάση 

απέναντι στην ΔΟΠ ήτανε κυρίως παθητική, καθώς άρχισε να μεταβάλλεται η 

άποψη των διοικητικών στελεχών για την συμμετοχή των εργαζομένων στις 

προσπάθειες ποιότητας, άρχισε να διευρύνεται και το ενδιαφέρον τους.

Οι συνθήκες εργασίας που θα δημιουργηθούν μετά την εισαγωγή του 

συστήματος, τα επίπεδα του φόρτου εργασίας, οι πληρωμές και το κλίμα 

συνεργασίας είναι βασικά στοιχεία για την ικανοποίηση των εργαζομένων. Η 

διοίκηση δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο για την εμφάνιση του αρχικού 

ενθουσιασμού των εργαζομένων, αλλά να δημιουργήσει τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις ώστε η θετική αντιμετώπιση της ΔΟΠ να είναι μακροχρόνια. Για να 

το πετύχει αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Για την επιτυχία ενός συστήματος Βελτίωσης ποιότητας θα πρέπει ένας 

οργανισμός να μπορεί να προσφέρει στους εργαζομένους του ασφάλεια, υγιή 

επικοινωνία με τους ανώτερους, δέσμευση για την προώθηση των κατάλληλων
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επιμορφωτικών προγραμμάτων και συνεργασία με τα εργατικά σωματεία. Η έρευνα 

έχει δείξει επίσης ότι τα προγράμματα ποιότητας λειτουργούν καλύτερα όταν 

υπάρχει σαφείς καθορισμός των αξιών και των στόχων της επιχείρησης. Σε 

περιπτώσεις απουσίας οποιοσδήποτε στοιχείου από τα παραπάνω, η κατάσταση 

δυσκολεύει και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των 

εργαζομένων σε οποιοδήποτε περιβάλλον ποιότητας.

Αν και η αρθρογραφία που βρέθηκε για την συγκεκριμένη έρευνα μας δίνει 

αρκετά στοιχεία σχετικά με τον ανθρώπινο παράγοντα στην ΔΟΠ, σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για την διεξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. Όπως και γενικότερα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, η 

ενασχόληση με τον ανθρώπινο παράγοντα απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς και 

πολύπλευρες έρευνες. Η εικόνα που μπορεί να εμφανίζεται σε μία χώρα σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να γενικευτεί για το σύνολο των εργαζομένων. Ακόμα και 

μέσα στην ίδια χώρα, οι διαφορές που εμφανίζονται από επιχείρηση σε επιχείρηση 

μπορούν να δημιουργούν την ανάγκη για διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης. Η 

ύπαρξη του ψυχολογικού συμβολαίου και η διαφορετική κουλτούρα είναι 

αδιαμφισβήτητα οι σημαντικότεροι παράγοντες της διαφοροποίησης αυτής και θα 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πλευρά των εργαζομένων στον ελληνικό 

χώρο, αν και η Βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο θέμα είναι ανεπαρκής. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις αν και υστερούν σε ζητήματα αμοιβών και συμμετοχής 

εργαζομένων έχουν στοιχεία τα οποία εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα μπορούν να 

συνεισφέρουν στην ΔΟΠ. Ο λόγος για τον οποίο κάτι τέτοια δεν έχει συμβεί ήδη 

είναι γιατί πιθανότατα οι προσπάθειες που γίνονται δεν είναι ακόμα όσο 

οργανωμένες απαιτείται.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

εισαγωγής ενός συστήματος Βελτίωσης ποιότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί 

πανάκεια. Δεν είναι μία απλή μεταβολή ούτε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κόστος. 

Παρόλα αυτά, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, η εμπλοκή του εργατικού 

δυναμικού στις προσπάθειες της επιχείρησης μπορεί να αποφέρει θεαματικά 

αποτελέσματα
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