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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια ευρεία προοπτική που 

περιλαµβάνει πολλούς τοµείς όπως παραδείγµατος χάριν την διαχείριση της 

εξυπηρέτησης πελατών, τις συνολικές ποιοτικές υπηρεσίες και δηµιουργεί αξία 

µέσω της εξασφάλισης ποιότητας (Neely et al., 1995). Είναι σίγουρο ότι 

υπάρχουν πολλοί, µερικές φορές διαφορετικοί, τρόποι να εξηγηθεί η ποιότητα, 

µέσα στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Εντούτοις, η γενική 

ιδέα σχετικά µε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει να κάνει κυρίως µε την 

εξασφάλιση της ποιότητας και την ποιοτική εξέλιξη (Neely et al., 1995).  

 Από την άλλη, όταν αναφερόµαστε στην διοίκηση ανθρωπίνου 

δυναµικού, αναφερόµαστε παράλληλα σε θεωρίες κινήτρων και θεωρίες 

υποκίνησης, ουσιαστικά αναφερόµαστε στην συµπεριφορά. Με τον όρο 

συµπεριφορά, εννοούµε την συσχέτιση ανάµεσα στις πράξεις ή παραλείψεις 

των ατόµων που εργάζονται για µία επιχείρηση, καθώς επίσης και την 

κατάσταση που δηµιουργούν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις (Ζευγαρίδης & 

Σταµατιάδης, 1997). Τα άτοµα, προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες για να 

πετύχουν τους προσωπικούς στόχους τους, στο περιβάλλον που δηµιουργεί η 

επιχείρηση στην οποία εργάζονται.  

 Στις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας κατατάσσεται και η πλήρης 

συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού που λαµβάνει µέρος στη διαδικασία 

βελτίωσης της ποιότητας, µε στόχο όλοι να εκπληρώνουν το έργο τους 
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βελτιώνοντας το τελικό αποτέλεσµα. Η επιτυχία της συµµετοχής προϋποθέτει 

ότι:  

• Όλοι γνωρίζουν και συνειδητοποιούν σε βάθος την πολιτική και τους 

σκοπούς του οργανισµού. 

• Το ανθρώπινο δυναµικό πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, 

γνώσεις και ικανότητες προκειµένου να µπορέσει να εκτελέσει το 

σκοπό του.  

• Πρέπει να υπάρχει αµοιβαία συνείδηση και εµπιστοσύνη µεταξύ ανώτα-

της ηγεσίας και του προσωπικού και να δίνεται η δυνατότητα στους 

εργαζόµενους  να συµµετέχουν στο σχεδιασµό των διαδικασιών της 

ποιοτικής βελτίωσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσέγγιση των όρων ∆ιοίκηση  

ολικής ποιότητας και την αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων µε βάσει τα  

Ιαπωνικά µοντέλα. Η ποιότητα αποτελεί ένα βασικό συστατικό της 

στρατηγικής πολλών επιχειρήσεων σε διαφορετικούς κλάδους και θεωρείται 

ένας από τους σπουδαιότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες για την 

µακροπρόθεσµη ικανοποίηση των πελατών και ως εκ τούτου της 

βιωσιµότητας της επιχείρησης. Η αποτελεσµατική διοίκηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και προϊόντων, συµπεριλαµβάνει και  διοίκηση του προσωπικού. 

Τα ιαπωνικά µοντέλα προτείνουν τεχνικές υποκίνησης και αξιολόγησης 

προσωπικού για αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

επιχείρησης. 

      Στο πρώτο κεφάλαιο αναλυτικά παρουσιάζονται κάθε µια από τις 

λειτουργίες  της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

παρουσίαση των ιστορικών στοιχείων σχετικά µε την παρουσίαση και εξέλιξη 

των µοντέλων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην Ιαπωνία. Στην επόµενη 

ενότητα γίνεται ανάλυση της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, ενώ ακολουθεί 

αναφορά στα ιαπωνικά µοντέλα και πως αυτά σχετίζονται µε τη ∆ιοίκηση 

ολικής ποιότητας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

1.1.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 Σύµφωνα µε τον Robert Crandall “η διοίκηση πρέπει να έχει την 

υποστήριξη όλων των εργαζοµένων. ∆εν µπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο 

σηµαντικό". Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι ουσιαστικά η στρατολόγηση, 

η επιλογή, η ανάπτυξη, η αξιοποίηση και η προσαρµογή των ανθρωπίνων 

πόρων στους οργανισµούς. Οι ανθρώπινοι πόροι ενός οργανισµού 

αποτελούνται από όλα τα άτοµα τα οποία απασχολούνται σε οποιαδήποτε 

από τις δραστηριότητές του. Στις µέρες µας δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον 

τρόπο διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων σε µια επιχείρηση. Η µεγάλη της 

σηµασία στηρίζεται στη διαπίστωση ότι οι εργαζόµενοι µιας επιχείρησης, της 

επιτρέπουν να επιτύχει τους στόχους της και συνεπώς η διοίκηση αυτών των 

εργαζοµένων έχει δεσπόζουσα σηµασία (William et al., 1996). 

 Επιπρόσθετα, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων µπορεί να ορισθεί:  "Ως 

µια σειρά από ρόλους και λειτουργίες, που αναγνωρίζουν τη σηµασία του 

ανθρώπινου παράγοντα στην εργασία και στοχεύουν στη δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της στρατηγικής ανάπτυξης ενός 

ικανού και αφοσιωµένου ανθρώπινου δυναµικού και µέσω της χρήσης 

τεχνικών διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού που επηρεάζουν την κουλτούρα 

και τη δοµή µιας επιχείρησης, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην 

εναρµόνισή της µε τις γενικές στρατηγικές της και το περιβάλλον".  

             Μερικά από τα σηµεία στα οποία η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων θα 

πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έµφαση παρουσιάζονται στη συνέχεια:  
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• Ύπαρξη οράµατος ανθρώπινων πόρων που να ταιριάζει µε τις  

• στρατηγικές ανάγκες ολόκληρου του οργανισµού.  

• Ύπαρξη φιλοσοφίας και αξιών που να ταιριάζουν µε εκείνες ολόκληρου 

του οργανισµού.  

• Οργάνωση του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων µε τέτοιο τρόπο ώστε η 

επιχείρηση να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες 

και τη µέγιστη κινητοποίηση στο προσωπικό.  

• Προληπτική δράση του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων πριν από την 

εµφάνιση των προβληµάτων και όχι αφού έχει δηµιουργηθεί το 

πρόβληµα.  

• Ενεργή συµµετοχή των στελεχών του τµήµατος στη λήψη των 

σοβαρών αποφάσεων που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης 

(Fisher, 1999).  

 

1.2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 Ο στόχος της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η βελτίωση της 

παραγωγικής συνεισφοράς των ανθρώπων στην επιχείρηση µε τρόπους 

που είναι στρατηγικά, ηθικά και κοινωνικά αποδεκτοί. Οι ανθρώπινοι πόροι 

καθορίζουν την επιτυχία κάθε οργανισµού. Η βελτίωση της ανθρώπινης 

συνεισφοράς είναι τόσο σηµαντική ώστε ακόµα και η πιο µικρή επιχείρηση 

να χρειάζεται ένα εξειδικευµένο τµήµα προσωπικού. Το τµήµα προσωπικού 

υπάρχει για να υποστηρίξει τα στελέχη και τους εργαζόµενους ώστε να 
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επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης. Προκειµένου να φέρει το τµήµα 

ανθρωπίνων πόρων στην επιχείρηση εις πέρας τις διάφορες δραστηριότητες 

πρέπει αναµφίβολα να έχει στόχους. Οι στόχοι του τµήµατος των 

ανθρωπίνων πόρων, εξισορροπούν τις προκλήσεις τόσο για την επιχείρηση 

όσο για την λειτουργία των ανθρωπίνων πόρων, την κοινωνία και τους 

εργαζοµένους (Παπάνης, 2005).  

        Οι στόχοι των ανθρωπίνων πόρων µπορούν να καταταχθούν σε 

τέσσερις κατηγορίες:  

1) Οργανωσιακοί στόχοι. Το τµήµα προσωπικού υπάρχει για να 

συνεισφέρει στην επιχειρησιακή επίδοση. Με άλλα λόγια το τµήµα 

προσωπικού υφίσταται για να βοηθήσει τα στελέχη να επιτυγχάνουν τους 

στόχους της επιχείρησης. Όπως έχει διατυπωθεί, το τµήµα προσωπικού 

υπάρχει για να υπηρετεί το υπόλοιπο του οργανισµού.  

2) Λειτουργικοί στόχοι. Η συνεισφορά του τµήµατος προσωπικού 

πρέπει να διατηρείται στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του οργανισµού. Οι πόροι σπαταλούνται όταν το τµήµα 

προσωπικού είναι περισσότερο ή λιγότερο οργανωµένο από ότι χρειάζεται 

µε βάση τις ανάγκες του οργανισµού.  

3) Κοινωνικοί στόχοι. Το τµήµα προσωπικού πρέπει να ανταποκρίνεται 

στις κοινωνικές και ηθικές προκλήσεις της κοινωνίας µειώνοντας φυσικά τις 

αρνητικές συνέπειες για την επιχείρηση.  

4) Προσωπικοί στόχοι. Το τµήµα προσωπικού πρέπει να υποστηρίζει 

τους εργαζόµενους να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς τους στόχους, από 

τη στιγµή βέβαια που οι προσωπικοί αυτοί στόχοι αυξάνουν τη συνεισφορά 
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του εργαζόµενου στην επιχείρηση. Οι προσωπικοί στόχοι των εργαζοµένων, 

πρέπει να επιτυγχάνονται καθώς µε τον τρόπο αυτό κινητοποιούνται οι 

εργαζόµενοι και αποκτούν κίνητρο για να προσπαθούν περισσότερο.  

  

1.3. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Οι βασικές λειτουργίες του τµήµατος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι οι 

εξής: 

ι. η προσέλκυση των ανθρωπίνων πόρων στις διαθέσιµες θέσεις 

εργασίας που ένας οργανισµός διαθέτει,  

ιι. η επιλογή στη συνέχεια του κατάλληλου προσωπικού,  

ιιι. η εκπαίδευση του προσωπικού που έχει επιλεχθεί  

ιϖ. η αξιολόγηση της απόδοσης των ανθρωπίνων πόρων κατά τη διάρκεια 

της εργασίας τους στον συγκεκριµένο οργανισµό από τον οποίο έχουν 

προσληφθεί.  

ϖ. και τέλος η υποκίνηση του προσωπικού ή η υπόδειξη των 

κατευθυντήριων γραµµών για την υποκίνηση του προσωπικού από την 

ανώτερη διοίκηση (Τερζίδης, Κώστας, 2004). 

1.4 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 Σκοπός της επιλογής του προσωπικού είναι η αποµόνωση από µια 

οµάδα υποψηφίων των πιο ικανών και κατάλληλων για µια συγκεκριµένη θέση 

εργασίας και η πρόσληψή τους. Ιδανικά οι άνθρωποι που προσλαµβάνονται 
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έχουν καλύτερη απόδοση από αυτούς που απορρίπτονται. Προκειµένου να 

γίνει σωστή επιλογή υποψηφίων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα 

κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης των εργαζοµένων. Η επιλογή του 

προσωπικού που θα επανδρώσει µια επιχείρηση αποτελεί µια από τις πιο 

σηµαντικές δραστηριότητες για την επιχείρηση καθώς η επιλογή του έµψυχου 

υλικού αποτελεί έναν από τους παράγοντες που καθορίζουν το µέλλον της 

ίδιας της επιχείρησης. Μόνο αν προσληφθούν άτοµα ευέλικτα, έξυπνα, 

αποτελεσµατικά και µεθοδικά το µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα θα είναι η 

θετική εξέλιξη, η άνοδος και η ανάπτυξη του οργανισµού (Βογιάτης, 2005).  

 Επειδή το έργο της επιλογής προσωπικού αποτελεί αντικείµενο 

δεσπόζουσας σηµασίας για τη λειτουργία του οργανισµού θα πρέπει να 

γίνεται από εξειδικευµένα άτοµα µε τη δέουσα προσοχή, καθώς είναι συχνά 

εύκολο να οδηγήσει την επιχείρηση σε επιζήµια αποτελέσµατα. Οι 

επιχειρήσεις συχνά διαφέρουν στην πολυπλοκότητα των συστηµάτων τα 

οποία επιλέγουν. Πολλές επιχειρήσεις διεξάγουν συνεντεύξεις και προβαίνουν 

σε προσλήψεις, ενώ άλλες πραγµατοποιούν διαδοχικές συνεντεύξεις και 

διεξάγουν διάφορα είδη δοκιµών (tests). Παρ' όλο που η δεύτερη περίπτωση 

είναι πιο δαπανηρή, τα θετικά αποτελέσµατα για την επιχείρηση είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικά.  

 Σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες κοινωνιολόγων, οι επιχειρήσεις πρέπει 

να απασχολούν εργαζόµενους που να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα 

προσόντα, όσο και την απαιτούµενη κινητοποίηση, ώστε να εκτελούν σωστά 

τους ρόλους τους. Ανάλογοι εργαζόµενοι υπάρχουν είτε σαν αποτέλεσµα µιας 

επιτυχηµένης διαδικασίας επιλογής, είτε δηµιουργούνται στη συνέχεια µε 

συνεχόµενα προγράµµατα εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Η δεύτερη περίπτωση 
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είναι πολύ δαπανηρή για την επιχείρηση, µε αποτέλεσµα να δίνεται όλο το 

βάρος στην προσεκτική επιλογή. Με µια δαπανηρή και αποτελεσµατική 

διαδικασία επιλογής είναι βέβαιο ότι το κόστος της εκπαίδευσης θα είναι 

µειωµένο (Μπουραντάς, 2003).  

1.5 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ  

 Η εκπαίδευση ανθρωπίνων πόρων αποτελεί µια οργανωµένη 

διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις και 

ικανότητες για έναν ορισµένο σκοπό. Ο αντικειµενικός σκοπός της 

εκπαίδευσης είναι η µεταβολή στη συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων, µε 

τέτοιον τρόπο που θα οδηγήσει στην απόκτηση νέων ικανοτήτων χειρισµού, 

τεχνικών και διοικητικών γνώσεων, όπως επίσης και στην ικανότητα από την 

πλευρά των εργαζοµένων επίλυσης των προβληµάτων που παρουσιάζονται 

µε τρόπο αποτελεσµατικό (Luis et al., 1998). 

 Ως ανάπτυξη ορίζεται η παροχή ευκαιριών για διεύρυνση της 

προσωπικότητας, η προσαρµογή στην εργασία και η έµφαση στις ηγετικές 

ικανότητες των ατόµων τα οποία έχουν διοικητικά καθήκοντα. Η εκπαίδευση 

αναµφίβολα αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές λειτουργίες της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων. Με την εκπαίδευση αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα και 

η παραγωγικότητα των εργαζοµένων και συνεπώς αυξάνεται και η επίδοση 

της επιχείρησης. Τα οφέλη της εκπαίδευσης τόσο για την επιχείρηση όσο και 

για τους εργαζόµενους παρουσιάζονται στους πίνακες 1.1. και 1.2.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οδηγεί σε βελτίωση της κερδοφορίας 

Βελτιώνει τη γνώση της εργασίας και τις ικανότητες σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης 

Εξυψώνει το ηθικό των εργαζοµένων Βοηθάει στη βελτίωση της εταιρικής 

εικόνας 

Ενισχύει την αυθεντικότητα , την ευελιξία, και την εµπιστοσύνη 

Βελτιώνει τη σχέση προϊσταµένου –υφισταµένου 

Συµβάλλει στην επιχειρησιακή ανάπτυξη 

Η επιχείρηση µαθαίνει από τον εκπαιδευόµενο  

Βοηθάει στη χάραξη κατευθυντήριων γραµµών για την εργασία 

Συµβάλλει στη κατανόηση και στη παγίωση επιχειρησιακών αρχών 

Παρέχει πληροφόρηση για τις µελλοντικές ανάγκες  σε όλους τους τοµείς της 

επιχείρησης  

Συµβάλει στην αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων και την επίλυση 

προβληµάτων 

Συµβάλει στην ενίσχυση των προαγωγών από το εσωτερικό της επιχείρησης 

Συµβάλλει στην ενίσχυση των προαγωγών από το εσωτερικό της επιχείρησης  

Βοηθάει στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και τη βελτίωση των 



13 

 

 

συµπεριφορών 

Βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας  

Συµβάλλει στη µείωση του κόστους 

Βελτιώνει τις σχέσεις εργαζοµένων και ηγεσίας 

Συµβάλλει στη προληπτική αντιµετώπιση δυσκολιών 

Ενισχύει την ανάπτυξη της επικοινωνίας 

Βοηθάει τους εργαζοµένους να προσαρµοστούν στις αλλαγές 

Συµβάλει στο χειρισµό των εντάσεων και στην αποφυγή  των συγκρούσεων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Βοηθάει τους εργαζοµένους να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και να λύνουν 

αποτελεσµατικά τ αδιάφορα προβλήµατα 

Ενισχύεται η αναγνώριση , η ευθύνη , η επιτυχία και η ανάπτυξη 

Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοανάπτυξη  

Βοηθά το άτοµο να χειρίζεται τις εντάσεις και τις συγκρούσεις  

∆ίνει τις γνώσεις για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της επικοινωνίας 

Αυξάνει την ικανοποίηση από τη θέση εργασίας 

Βοηθά στην επίτευξη προσωπικών σχέσεων  

∆ίνει νέο προσανατολισµό στο µέλλον του εργαζόµενου  
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∆ηµιουργεί µια αίσθηση ανάπτυξης στη µάθηση 

Βοηθά τον εργαζόµενο να αναπτύξει προφορικές και γραπτές ικανότητες  

Μειώνει το φόβο για την εξάσκηση µιας νέας δραστηριότητας  

 

 Τα άτοµα τα οποία εργάζονται στο τµήµα ανθρώπινων πόρων συνήθως 

ασχολούνται µε τις ακόλουθες ενέργειες ( Bontis, 2002):  

• Καθορισµός των αναγκών για εκπαίδευση. Προγραµµατισµός, και 

ανάθεση ευθυνών.  

• Σύνταξη προγραµµάτων εκπαίδευσης σε συνεργασία µε διάφορα 

στελέχη.  

• Συλλογή και προετοιµασία υλικού εκπαίδευσης, διαγραµµάτων, 

εγχειριδίων και οπτικοακουστικών µέσων.  

• ∆ιεύθυνση και διδασκαλία ορισµένων µαθηµάτων προσανατολισµού.  

• Εκπαίδευση στελεχών και διδασκόντων µέσα στην επιχείρηση για να 

αποκτήσουν ικανότητα στη διδασκαλία.  

• Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των προσπαθειών για 

εκπαίδευση. 

 

1.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Η Αξιολόγηση Απόδοσης Ανθρώπινων Πόρων είναι µια συστηµατική 

εκτίµηση, η οποία προέρχεται από τον άµεσα ιεραρχικά προϊστάµενο και 
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αναφέρεται στην εκτέλεση της εργασίας από τον εργαζόµενο, καθώς επίσης 

και στις δυνατότητες του για προοπτική και εξέλιξη. Ουσιαστικά, αποτελεί µια 

διαδικασία διαπίστωσης, αλλά και καταγραφής της απόδοσης του 

εργαζοµένου για το παρόν και το µέλλον. Εποµένως, η αξιολόγηση 

προσωπικού είναι η διαδικασία διαπιστώσεως και καταγραφής της 

αποδόσεως ή επιδόσεως  και  των προσόντων του εργαζοµένου σε σχέση µε 

τις απαιτήσεις της θέσεως εργασίας, για την οποία προορίζεται και στην οποία 

απασχολείται (Σκουλάς, 1998). 

Κατά συνέπεια, η διαδικασία αξιολόγησης σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε να 

εκτιµηθούν οι δυνατότητες και οι αδυναµίες των εργαζοµένων, να 

συµφωνηθούν οι στόχοι και οι προσδοκίες και να αναγνωριστούν οι 

µελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Η όλη διαδικασία οφείλει να 

παρουσιάζει ξεκάθαρα στους εργαζόµενους την εικόνα που η επιχείρηση έχει 

για αυτούς και τη συνεισφορά τους και να τους ενηµερώνει για τις προοπτικές 

τους.  

Για να είναι αποτελεσµατική η προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσης, 

οφείλει να διέπεται από τις παρακάτω τέσσερις βασικές αρχές (Χυτήρης, 

2001):  

• Το πρόγραµµα είναι ευθύνη και καθοδηγείται από στελέχη γραµµής και 

όχι από το τµήµα ανθρώπινων πόρων.  

• ∆ίνεται έµφαση σε κοινούς εταιρικούς στόχους και αξίες.  

• Αναπτύσσεται ειδικά και ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση  

• Εφαρµόζεται σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα σε όλους τους εργαζοµένους  
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Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκαν και εφαρµόζονται στις 

επιχειρήσεις τα συστήµατα αξιολόγησης της επίδοσης (Performance 

Management Systems), τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τους στόχους 

που έχει θέσει η επιχείρηση και δίνουν κατευθύνσεις σύµφωνες µε τους 

στόχους αυτούς. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες των 

εργαζοµένων εξυπηρετούν τις προτεραιότητες της οργάνωσης, τα απαραίτητα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα υλοποιούνται και ότι η υψηλή απόδοση 

ανταµείβεται και ενισχύεται.  

 Ένα τυπικό σύστηµα αξιολόγησης της επίδοσης περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα στάδια (∆ερβιτσιώτης, 2005):  

 

1. Περιγραφή της θέσης εργασίας και των καθηκόντων της και 

προσδιορισµός των στόχων των διαφόρων τµηµάτων.  

2. Καθορισµός των ατοµικών στόχων και επιδιώξεων που ορίζονται 

ύστερα από συνεννόηση του αξιολογητή µε τον αξιολογούµενο. Οι 

στόχοι αυτοί είναι αυστηρά προσδιορισµένοι, µετρήσιµοι, πιέζουν τον 

εργαζόµενο να εργαστεί και συµφωνούν µε τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις της επιχείρησης. Πάνω απ 'όλα όµως είναι συγκεκριµένοι, 

µετρήσιµοι, κατάλληλοι, σχετικοί και χρονικά προγραµµατισµένοι -

SMART (Specific, Measurable, Appropriate, Relevant, Timed).  

3. Κατάρτιση αναπτυξιακού πλάνου στο οποίο περιγράφεται λεπτοµερώς 

ο τρόπος που το άτοµο θα επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην υποστήριξή του και την καθοδήγηση από 

τη διοίκηση.  



17 

 

 

4. Εκτίµηση των στόχων µέσω επιθεωρήσεων και αναθεωρήσεων σε 

διαρκή βάση, µε στόχο την υποκίνηση του αξιολογούµενου.  

 Ευρέως γνωστό και αποδεκτό σύστηµα  αξιολόγησης της επίδοσης 

είναι η αξιολόγηση βάσει σκοπών-Μanagement ΒΥ Objectives (ΜΒΟ). Στο 

σύστηµα αυτό η επίδοση των εργαζοµένων µετριέται ανάλογα µε τους 

προσυµφωνηµένους στόχους που κατάφεραν να επιτύχουν στο τέλος της 

χρήσης. Εξίσου σηµαντικό είναι και το σύστηµα αξιολόγησης βάσει ατοµικών 

χαρακτηριστικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων (competencies).  

Εδώ αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά εκείνα που η επιχείρηση θεωρεί 

ότι πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη της απαραίτητα για να επιτύχουν τους 

στόχους της. Τα χαρακτηριστικά αναπτύσσονται καθηµερινά µέσα από την 

πορεία του εργαζόµενου στην επιχείρηση και την εργασία. Σύστηµα αποτελεί 

και η αξιολόγηση 360 µοιρών όπου τον εργαζόµενο αξιολογούν όλοι όσοι 

έρχονται σε επαφή µε εκείνον και συνεργάζονται µαζί του, όπως για 

παράδειγµα, οι προϊστάµενοι, οι υφιστάµενοι, οι συνάδελφοι, οι πελάτες κ.λπ. 

(Imano and Sato 2002).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ                 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

 Οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις µεταποίησης, ιδιαίτερα κατασκευαστές 

αυτοκινήτων, κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών, κατασκευαστές 

ηλεκτρικού εξοπλισµού, και βιοµηχανίες µηχανηµάτων ακριβείας απόλαυσαν 

ένα παγκόσµιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τρεις δεκαετίες  από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1960 µέχρι τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, µετά το σκάσιµο 

της «οικονοµικής φούσκας» του εθνικού πληθωρισµού ενεργητικού στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990, οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις  έχασαν την 

ανταγωνιστικότητά τους. Σε σύµπτωση µε την φούσκα κατάρρευσης της 

ιαπωνικής οικονοµίας, το Ιαπωνικό στυλ διοίκησης ότι οι ξένοι διαχειριστές ή 

οι ερευνητές είχαν χάσει αξιοσηµείωτη δηµοτικότητα. Συνεπώς, οι Ιαπωνικές 

εταιρείες αγωνίζονται να δηµιουργήσουν ξανά τα συστήµατα ∆Α∆ τους 

(Abegglen ans Stak 1985). 

 

2.1 ΔΑΔ κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1960  μέχρι  τη 

δεκαετία του 1980 

 Ένα χαρακτηριστικό των ιαπωνικών εταιρειών  κατά τη διάρκεια των 

επιτυχηµένων τριών δεκαετιών (1960-1980) ήταν τα συστήµατα ∆Α∆ 

(∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού) να έχουν 

«ανθρώπινο προσανατολισµό». Το πλαίσιο αυτό έδινε έµφαση στις 

ικανότητες των εργαζοµένων. Οι εργοδότες προσελάµβαναν άτοµα για µια 

σχετικά παρατεταµένη χρονική περίοδο και παρείχαν στους εργαζόµενους µε 
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τα κίνητρα να εργαστούν µε ζήλο. Οι Ιάπωνες είναι εκπαιδευµένοι 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα έξι-τρία-τρία , το οποίο αρχίζει τον Απρίλιο και 

τελειώνει τον Μάρτιο. Μετά την αποφοίτησή από το Λύκειο, έχουν 

πανεπιστηµιακή µόρφωση για τέσσερα χρόνια. Στις επιτυχείς τρεις δεκαετίες, 

περίπου ένας στους τρεις ή τέσσερις αποφοίτους 

λυκείου αποφοίτων συνέχιζαν να σπουδάζουν σε πανεπιστήµιο (Aoki et al, 

2007).  

 Οι Ιάπωνες εργοδότες προσλάµβαναν απόφοιτους Λυκείου 

και απόφοιτους Πανεπιστηµίου όλους µαζί τον Απρίλιο. Τόσο οι 

εργοδότες όσο και οι εργαζόµενοι σιωπηρά καταλάβαιναν ότι οι συµβάσεις 

εργασίας έπρεπε να είναι µακροπρόθεσµες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι, δεν 

ήταν ο κανόνας για τους Ιάπωνες εργοδότες εκείνη την εποχή για 

να προσλαµβάνουν προσωπικό µε επαγγελµατική εµπειρία σε άλλες 

εταιρείες. 

Οι εργοδότες επένδυαν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των 

εργαζοµένων. Οι εργοδότες προτιµούσαν αποφοίτους που ήταν πρόθυµοι 

να εργαστούν για τις επιχειρήσεις µε έµφαση στην απασχόληση των 

καθιερωµένων πτυχιούχων πανεπιστηµίου που 

κατείχαν συµµετοχή σε οµάδες αθλητικών σωµατείων. Οι εργοδότες 

θεωρούσαν ότι αυτοί οι πτυχιούχοι ήταν έξυπνοι κατά γενικό τρόπο, καθώς 

και καλά εκπαιδευµένοι σε κάθετες προσωπικές σχέσεις (προτεραιότητα). 

Οι εργοδότες προσέφεραν διάφορα είδη οφελών «κόκκινου χαλιού»  για 

τους εργαζόµενους αυτούς. Πολλοί εργοδότες παρείχαν στους εργαζόµενους 

στέγαση της εταιρείας και τους παρείχαν εκδροµές σε θέσεις θέρετρου 

εσωτερικού ή εξωτερικού, πάρτυ και αθλητικές εκδηλώσεις (π.χ., εκδροµές 
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γκολφ ή επαγγελµατικά ταξίδια). Τα έξοδα που επενδύονταν στην ευηµερία 

των εργαζοµένων θεωρούνταν εταιρική δαπάνη στα λογιστικά συστήµατα 

φορολογίας. Στην πράξη, όχι µόνο ανώτερα στελέχη, αλλά και µεσαία στελέχη 

απολάµβαναν ψυχαγωγία (π.χ., νυχτερινά κέντρα), η οποία χρεωνόταν ως 

έξοδα διασκέδασης της εταιρείας. Στην πραγµατικότητα, πολλοί 

εργαζόµενοι στόλιζαν την  ιδιωτική τους ζωή, µε άφθονα χρήµατα 

διασκέδασης της εταιρείας. Μερικοί κριτικοί αναφέρονται σε έναν Ιάπωνα 

µισθωτό ως «οικόσιτο ζώο µιας επιχείρησης» (Chen et al., 1995).  

 Οι εργαζόµενοι πληρώνονταν  και προωθούνταν µε βάση την 

παλαιότητα. Ένας τυπικός Ιάπωνας εργαζόµενος πληρωνόταν συνήθως 

µηνιαία και του δινόταν η πρόσθετη κατ' αποκοπή πληρωµή δύο φορές το 

χρόνο (Ιούνιο και ∆εκέµβριο), στην οποία οι Ιάπωνες αναφέρονται ως 

επίδοµα (που ισοδυναµεί µε καταβολή βάση πολλών µηνών). Η κανονική 

µηνιαία δόση αποτελούνταν από ένα βασικό µισθό και διάφορα είδη  

δικαιωµάτων, όπως η πληρωµή µε βάση την οικογένεια, τα επιδόµατα 

στέγασης, τα ασφάλιστρα των υπερωριών για τους µη απαλλασσόµενους  

υπαλλήλους και τα επιδόµατα  διευθυντικής  θέσης για τους 

απαλλασσόµενους εργαζόµενους. Εφόσον ένα διακριτό σύστηµα εργασίας 

(σύστηµα  δωρεάν χρόνου) δεν ήταν  κοινός κανόνας σε µη διευθυντές 

εργαζόµενους µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι απλοί εργαζόµενοι οι 

οποίοι δεν ήταν υπεύθυνοι για εποπτικές θέσεις πληρώνονταν κατά κύριο 

λόγο ασφάλιστρα υπερωριών. Αν και  στις επιτυχηµένες τρεις 

δεκαετίες πολλές Ιαπωνικές επιχειρήσεις  πλήρωναν διάφορα 

είδη αντιπαροχών σε είδος, κατά κύριο λόγο ένας Ιάπωνας εργαζόµενος 

πληρωνόταν ένα βασικό µισθό. 
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 Οι περισσότεροι Ιάπωνες εργοδότες πλήρωναν ένα βασικό µισθό που 

βασίζεται στην ικανότητα των εργαζοµένων τους να εκτελούν εργασίες. Το 

σύστηµα αξιολόγησης που εφαρµοζόταν σε µια αξιολόγηση 

των ικανοτήτων των εργαζοµένων λεγόταν το σύστηµα βαθµών βασισµένο 

στην ικανότητα. Οι εργοδότες  αντλούσαν τις ικανότητες για την εκτέλεση των 

εργασιών στις επιχειρήσεις, και βαθµολογούσαν και κατέτασσαν αυτές τις 

ικανότητες, και, κατά συνέπεια, το ποσό του βασικού µισθού καθοριζόταν 

ανάλογα µε κάθε βαθµό. Κάθε εργαζόµενος σε µια εταιρεία που το σύστηµα 

βαθµών βασισµένο στην ικανότητα τοποθετούνταν σε µια κατάταξη, και 

σύµφωνα µε αυτό του δινόταν ένας βασικός µισθός. Όλοι οι υπάλληλο σε µια 

εταιρεία που είχε εγκατεστηµένο αυτό το σύστηµα βαθµών συστήµατος 

αξιολογούνταν και κατατάσσονταν κάθε χρόνο. (Dalton  and Benson 2002). 

 Το σύστηµα κινήτρων  των Ιαπωνικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 

αυτή (1960 µε 1980) είχε την εµφάνιση ενός συστήµατος δυνατότητας 

προσανατολισµού.  Ωστόσο, το σύστηµα στηριζόταν ουσιαστικά στην 

παλαιότητα. Στην πραγµατικότητα, οι Ιάπωνες εργαζόµενοι κατατάσσονταν 

προς τα πάνω και τους δινόταν αυτόµατα  µια αύξηση κάθε Απρίλιο. Με 

άλλα λόγια, οι Ιάπωνες εργοδότες εισήγαγαν επισήµως το σύστηµα κινήτρων 

µε βάση την ικανότητα και λειτούργησαν το σύστηµα µε βάση την παλαιότητα 

Το να συνεχίσουν να πληρώνουν στους εργαζόµενους µε βάση την 

παλαιότητα απαιτούσε την επέκταση των κεφαλαίων της εταιρείας   να 

διανεµηθούν στους εργαζόµενους, καθώς µεγάλωναν σε παλαιότητα, και ως 

εκ τούτου, πληρώνονταν περισσότερο, σε διαδοχικά έτη. Το ευνοϊκό 

οικονοµικό περιβάλλον της περιόδου επέτρεψε στους Ιάπωνες εργοδότες να 

πληρώνουν τόσο γενναιόδωρα.  
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 Ένα σηµαντικό αποτέλεσµα του συστήµατος ήταν η προσέλκυση της 

σύνδεσης ενός υπαλλήλου µε την οργάνωσή τους. Οι περισσότερο Ιάπωνες 

σε αυτή την περίοδο αναγνώρισαν ότι η παλαιότητα ήταν ένα δίκαιο πρότυπο 

βάσει του οποίου έπρεπε να αντιµετωπίζονται, και σιωπηρά κατανοούσαν ότι 

οι εργαζόµενοι θα µπορούσαν να έχουν οφέλη από 

µια µεγαλύτερη υπηρεσία για την εταιρεία. Το σύστηµα ∆Α∆ που επιδοκίµαζε 

 µια µακροπρόθεσµη απασχόληση και πληρωµή µε βάση την 

παλαιότητα λειτούργησε καλά στο να ενθαρρυνθούν 

περισσότεροι εργαζόµενοι να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας 

τους, αλλά αυτό το ύφος της διαχείρισης είχε ένα 

πρόβληµα στο ότι δεν ενθάρρυνε τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

εργαζοµένων, καθώς διαχειριζόταν τους εργαζοµένους ισότιµα και η 

προώθηση του ανταγωνισµού µεταξύ των τους ήταν αντίθετη 

σε κάθε στρατηγική ∆Α∆.  

Ως εκ τούτου, οι Ιάπωνες εργοδότες επινόησαν άλλους µηχανισµών για την 

προώθηση των ανταγωνιστικών πιέσεων για να ενθαρρύνουν τους 

ανθρώπους να εργαστούν σκληρότερα και να ανεβούν την εταιρική σκάλα. Για 

παράδειγµα, οι Ιάπωνες εργοδότες διόριζαν τους εργαζόµενους σε 

διευθυντικές θέσεις µε βάση την απόδοση της εργασίας τους, αντί της 

παλαιότητας τους. Στις επιτυχηµένες τρεις δεκαετίες, οι περισσότεροι 

διευθυντές σε Ιαπωνικές επιχειρήσεις είχαν προωθηθεί στο εσωτερικό 

της µετά από δέκα χρόνια υπηρεσίας. Καθώς οι έξυπνοι εργοδότες δεν 

έλεγαν ποιος θα µπορούσε να προωθηθεί (για την περίοδο αυτή), σχεδόν 

κάθε  εργαζόµενος πίστευε ότι αυτός (ή πολύ σπάνια αυτή) θα έχουν την 
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ευκαιρία να επιλεγούν σε υψηλότερες θέσεις, και έτσι (οι ίδιοι), κατέβαλαν 

µεγάλες προσπάθειες (Garten 1993). 

 Το σύστηµα απασχόλησης διάρκειας ζωής ήταν ένας άλλος µηχανισµός 

για να πάρει περισσότερους εργαζόµενους δεσµευµένους στο έργο τους. Οι 

εργοδότες, ωστόσο, δεν θα µπορούσαν να παρέχουν σε όλους διευθυντικές 

θέσεις, επειδή ο αριθµός των διευθυντικών θέσεων σε µια επιχείρηση ήταν 

περιορισµένος. Έτσι, τα µη διευθυντικό προσωπικό, µε µακρά υπηρεσία, είχε 

την τάση να χάνει  τον ενθουσιασµό του για τις δουλειές. Για να 

αντιµετωπίσουν αυτό το αποτέλεσµα οι εργοδότες ίδρυσαν 

ορισµένες θυγατρικές εταιρείες και µετέφεραν τους εργαζόµενους στις 

θυγατρικές εταιρείες ως διαχειριστές. Με άλλα λόγια, το σύστηµα 

απασχόλησης διάρκειας ζωής σε Ιαπωνικές επιχειρήσεις ήταν ένα σύστηµα 

ασφάλειας για την απασχόληση στο πλαίσιο ενός οµίλου συνδεδεµένων 

εταιρειών (Ballon, 2006). Οι περισσότερες Ιαπωνικές µεγάλες εταιρείες 

είχαν (και εξακολουθούν να έχουν) αρκετές δεκάδες, ή µερικές φορές αρκετές 

εκατοντάδες συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών. Ορισµένες µεγάλες εταιρείες 

µετέφεραν έναν εργαζόµενο στην ηλικία των σαράντα του / της (δηλαδή, για 

όσους δεν έχουν επιλεγεί ως ανώτερα διοικητικά στελέχη της µητρικής 

εταιρείας) σε θυγατρική εταιρεία. 
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2.2 ΔΑΔ Ιαπωνικών εταιρειών στην Εποχή Παγκόσμιου 

Ανταγωνισμού της δεκαετίας του 1990 

 Ο έντονος παγκόσµιος οικονοµικός ανταγωνισµός της δεκαετίας του 

1990 διάβρωσε ουσιαστικά τα κέρδη των ιαπωνικών επιχειρήσεων και τις 

υποχρέωσε να δηµιουργήσουν ξανά τα ∆Α∆  συστήµατα τους ώστε να γίνουν 

πιο ανταγωνιστικές. Μερικές εξέχουσες Ιαπωνικές εταιρείες άρχισαν να 

εισάγουν «∆Α∆ προσανατολισµένη στην απόδοση» στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, η οποία παρείχε το θεµέλιο για περισσότερες ιαπωνικές εταιρείες να 

υιοθετήσουν αυτό το ύφος της ∆Α∆ στη δεκαετία του 2000. Ο όρος ∆Α∆ 

προσανατολισµένη στην απόδοση έχει γίνει µια λέξη κόµβος στον σύγχρονο 

Ιαπωνικό επιχειρηµατικό κόσµο (Ballon, 2002). 

 Μια συνέπεια της κατάρρευσης της «οικονοµίας φούσκας» ήταν ο 

πλεονασµός στο εργατικό δυναµικό. Παρά τη µείωση της 

πρόσληψης των καινούριων, εξακολουθούσε να υπάρχει υπερβολικό επίπεδο 

εργατικού δυναµικού, το οποίο ενθάρρυνε τους εργοδότες να εγκαταλείψουν 

την σιωπηρή σύµβαση εργασίας διάρκειας ζωής. Στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, η µείωση του εργατικού δυναµικού µέσα από τριβή και πρόωρη 

συνταξιοδότηση ήταν ανεπαρκής, έτσι µέχρι το τέλος της δεκαετίας οι 

εργοδότες υποχρεώθηκαν να µειώσουν τον αριθµό των τακτικών υπαλλήλων.  

 Μια στρατηγική που χρησιµοποιούνταν από ορισµένους εργοδότες  

ήταν να αναθέσουν το εργατικό δυναµικό σε επιχειρήσεις 

προµήθειας εργατικού δυναµικού, γεγονός που επέτρεψε στους 

Ιάπωνες εργοδότες να ελέγχουν το επίπεδο του εργατικού δυναµικού τους 

µέσω της αγοράς εργασίας (Evans et al, 2002). 
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 Μια πιεστική  αναγκαιότητα για την επιβίωση των Ιαπωνικών 

εταιρειών µε µειωµένη ανταγωνιστικότητα ήταν να µειώσουν το κόστος. Οι 

περισσότερες από τις µεγαλύτερες Ιαπωνικές εταιρείες, που παρείχαν στους 

εργαζόµενους στέγαση της εταιρείας και οφέλη θέρετρου συγκυριαρχίας, 

ξεπούλησαν αυτές τις εγκαταστάσεις για την αύξηση των ταµειακών 

αποθεµάτων της εταιρείας. Οι αποζηµιώσεις για επαγγελµατικά γεύµατα και τα 

έξοδα για µεταφορά ήταν εξαιρετικά µειωµένα. Πολλοί εργαζόµενοι των 

επιχειρήσεων άρχισαν να παίρνουν µετρό και λεωφορεία, αντί των ταξί, και 

ακόµη και τα στελέχη που συνήθιζαν να 

παίρνουν άνετα καθίσµατα πρώτης κατηγορίας όφειλαν να πάρουν τα 

λιγότερο άνετα καθίσµατα στην οικονοµική θέση. 

 Η κατάρρευση της «οικονοµίας φούσκας» άλλαξε ριζικά το σύστηµα 

κινήτρων. Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, µερικές από τις 

µεγαλύτερες Ιαπωνικές επιχειρήσεις άρχισαν να πληρώνουν περισσότερα 

για καλές επιδόσεις και λιγότερο για  φτωχές επιδόσεις κατά την εκταµίευσή 

των επιδοµάτων. Η Fujitsu Company Limited, για παράδειγµα, µια από 

τις κορυφαίες εταιρείες στις  ηλεκτρικές συσκευές στην Ιαπωνία, εισήγαγε το 

σύστηµα µπόνους για να πληρώσει 10 φορές περισσότερο σε έναν µε άριστη 

επίδοση από έναν µε φτωχή επίδοση. Επιπλέον, η Nikko Securities Company 

εισήγαγε ένα σύστηµα αµοιβών στο οποίο η εταιρεία υποσχέθηκε να 

καταβάλλει σε όλους τους µη διευθυντικούς υπαλλήλους 

οµοιόµορφα ¥300.000 το µήνα, και ένα µεταβλητό επίδοµα αναλογικά µε βάση 

την απόδοση των ολοκληρωµένων εργασιών τους. Ενώ η εταιρεία 

υποσχέθηκε να καταβάλει σε κάποιον µε άριστη επίδοση 48 µηνιαίους 

 µισθούς (ως µπόνους), υπήρχε µια συµπληρωµατική δήλωση για πληρωµή 
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ενός µε φτωχή επίδοση µόνο ένα µισό µηνιαίο µισθό ως ετήσιο επίδοµα του. 

Θεωρητικά, ένας µε καλύτερη επίδοση είχε την ευκαιρία να είναι σε θέση 

να κερδίζει περίπου πέντε φορές περισσότερο το χρόνο από ό, τι ένας µε 

φτωχή επίδοση (Japan Management Association 2005). 

 Η Ιαπωνική νοµοθεσία προώθησε, επίσης, την τάση στην ∆Α∆ 

προσανατολισµένη στην επίδοση. Η τροποποίηση του προτύπου εργατικού 

δικαίου το 2000 βοήθησε τους εργαζόµενους µε άσπρο γιακά στην έδρα της 

εταιρείας να εργαστούν µε διακριτικότητα, πράγµα που σήµαινε ότι θα 

µπορούσαν να αποφασίσουν τον τρόπο και το χρόνο να κάνουν την 

εργασία. Παρά τις τροπολογίες αυτές που φαίνεται ότι ήταν καλές για τους 

εργαζοµένους, (επειδή είχαν εξουσία να αποφασίζουν για τις 

λεπτοµέρειες σχετικά µε το έργο τους), οι πραγµατικές επιπτώσεις της 

τροποποίησης αυτής ήταν να περιορίσουν τις αµοιβές των εργοδοτών. 

Στην πράξη, τα προνόµια για υπερωρίες δεν καταβάλλονταν στο προσωπικό  

στο διακριτό σύστηµα εργασίας. Με άλλα λόγια, οι υπάλληλοι αυτοί είχαν 

πληρωθεί για τις εργασίες που έκαναν, αντί του χρόνου που εργάστηκαν, το 

οποία αναφέρεται ως πληρωµή µε το κοµµάτι. 

 

2.3 Συνέπειες της Μετατόπισης στη ΔΑΔ από τον 

Προσανατολισμό στον Άνθρωπο στην Επίδοση 

 Πρόσφατα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις  έχουν εισαγάγει 

την ∆Α∆ προσανατολισµένη στην επίδοση. Όταν ο Ιαπωνικός Σύνδεσµος 
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∆ιαχείρισης (Japan Management Association, JMA), απέστειλε 

ερωτηµατολόγια σχετικά µε την ∆Α∆ προσανατολισµένη στην επίδοση σε 

περίπου επτά χιλιάδες  µεγάλες επιχειρήσεις το 2004, πήραν απαντήσεις από 

χίλιες ενενήντα οκτώ εταιρείες (JMA 2005).  

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι, παρόλο που το 80 

τοις εκατό των εταιρειών που απάντησαν είχαν εισάγει το σύστηµα ∆Α∆ 

προσανατολισµένο στην επίδοση, η πλειοψηφία δεν ήταν σε θέση να πάρει 

 τα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε την έρευνα, περισσότερο 

από το 70 τοις εκατό των εταιρειών που εισήγαγαν το σύστηµα στην 

πραγµατικότητα εξέταζαν το σύστηµα για να διαπιστώσουν για ποιο 

λόγο η ∆Α∆ προσανατολισµένη στην επίδοση δεν λειτούργησε καλά. Τα 

πορίσµατα της έρευνας αποκάλυψαν ότι το σύστηµα ∆Α∆ 

προσανατολισµένο στην επίδοση είχε τέσσερα σηµαντικά προβλήµατα. 

 Το πιο σοβαρό πρόβληµα ήταν ότι τα ανώτατα στελέχη δεν εξήγησαν 

επαρκώς το σκοπό της εισαγωγής του συστήµατος.  Στην πραγµατικότητα, 

αυτό που οι εργοδότες δηλώσαν δηµοσίως ήταν τελείως διαφορετικό 

από αυτό που σκόπευαν. ∆ηλώσαν δηµοσίως  ότι το σύστηµα εισήχθη για την 

οργανωτική  ανταγωνιστικότητα, καθώς και ότι ο εργαζόµενος που εργάστηκε 

σκληρά έπρεπε να ανταµείβεται µε βάση τις επιδόσεις του ή την εργασία του / 

της. Αυτό που οι εργαζόµενοι όντως είχαν πρόθεση, όµως, ήταν να αλλάξουν 

το κόστος προσωπικού από σταθερά κόστη σε µεταβλητά κόστη. Με 

άλλα λόγια, οι εργοδότες δεν ήταν ανοικτοί για τον δηµόσιο σκοπό για την 

εισαγωγή του νέου συστήµατος ∆Α∆ προσανατολισµένου στην επίδοση 

(Japan Management Association, 2005). 
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 ∆εύτερον, το σύστηµα ∆ιαχείρισης  Ανά Στόχο (∆ΑΣ) είχε εγγενή 

συστηµατικά προβλήµατα. Στην καρδιά του συστήµατος ∆ΑΣ είναι ένα πλαίσιο 

αξιολόγησης της επίδοσης κατά την οποία ένας 

εργαζόµενος έχει αξιολογηθεί µε βάση το πόσο αυτός ή αυτή έχει επιτύχει 

όσον αφορά τα αντικειµενικά κριτήρια που έχουν καθιερωθεί στην αρχή της 

περιόδου αξιολόγησης, αλλά τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν δεν είχαν 

απαραίτητα σχέση µε τα επιτεύγµατα της εταιρείας µε προστιθέµενη αξία.  

 Στην πραγµατικότητα, το προσωπικό ενός τµήµατος λογιστικής µπορεί 

να κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν µπορεί να κερδίσει 

οποιαδήποτε προστιθέµενη αξία στις αγορές, καθώς το ποσό της 

προστιθέµενης αξίας που παράγεται καθορίζεται από τα άτοµα που 

εξυπηρετούν στις αγορές στις οποίες διαπραγµατεύονται τα εν λόγω προϊόντα 

ή υπηρεσίες. Το χρηµατικό ποσό της προστιθέµενης αξίας που 

πραγµατοποιήθηκε στην αγορά, είναι ισοδύναµη µε το ποσό που αποµένει 

όταν αφαιρεθεί η αξία των εισροών από την τιµή των αγαθών ή 

υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκε στις αγορές.  Η τιµή των αγαθών ή των 

υπηρεσιών  καθορίζεται ανάλογα µε την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, 

και δεν   συνδέεται απαραίτητα άµεσα µε την τελειότητα των εργασιών που 

έχουν κάνει οι εργαζόµενοι (Ouchi,  1981). 

 Κάποια άλλα προβλήµατα στο σύστηµα ∆ΑΣ είναι προφανή. Καταρχήν, 

όταν ένας στόχος έχει ανατεθεί σε κάθε εργαζόµενο, το περιεχόµενο της 

κάθε εργασίας καθορίζεται παραφράζοντας έναν οργανωτικό στόχο βήµα 

προς βήµα. Είναι ένα δύσκολο έργο, ωστόσο, να κατανεµηθεί ο οργανωτικός 

στόχος στο επίπεδο του εργαζοµένου χωρίς να θίγει την αντιστοιχία µεταξύ 

τους. Επιπλέον, δοθέντος συγκεκριµένου στόχου, ένας εργαζόµενος έχει την 
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τάση να µην κάνει επιπλέον δραστηριότητες από αυτές που 

περιγράφονται στον συγκεκριµένο στόχο. Επιπλέον, οι άνθρωποι 

ήταν διστακτικοί να βοηθήσουν τους άλλους, δεδοµένου ότι η 

αξιολόγηση ενός υπαλλήλου εξαρτάται από τις ατοµικές επιδόσεις του / της. 

Ως αποτέλεσµα, τα προβλήµατα αυτά στο σύστηµα ∆ΑΣ µείωσε το ηθικό της 

οµάδας εργασίας. 

 Το τρίτο πρόβληµα σε ένα σύστηµα ∆ΑΣ προσανατολισµένο στην 

επίδοση υπήρχε στη διαδικασία αξιολόγησης. Τα πιο σηµαντικά πράγµατα σε 

µια διαδικασία αξιολόγησης είναι η αµεροληψία και η συναίνεση  των 

εργαζοµένων που πρέπει να αξιολογηθούν. Μια απόλυτη αξιολόγηση, αντί 

µιας σχετικής αξιολόγησης, είναι απαραίτητο να αξιολογεί τους υπαλλήλους 

δίκαια, να λάβει τη συγκατάθεσή τους και να τους κρατήσει δεσµευµένους 

στον οργανισµό. Οι εργοδότες, ωστόσο, αξιολογούσαν τους εργαζόµενους 

σχετικά. Οι Ιάπωνες εργοδότες γενικά δηµιούργησαν περίπου τέσσερις ή 

πέντε βαθµίδες στην αξιολόγηση και προσδιόριζαν την αναλογία σε κάθε 

επίπεδο εκ των προτέρων. Έτσι, οι εργοδότες αξιολογούσαν το προσωπικό 

σύµφωνα µε τις εν λόγω προκαθορισµένες αναλογίες. Ο λόγος για τον οποίο 

οι εργοδότες προκαθόριζαν τις αναλογίες και αξιολογούσαν τους 

εργαζόµενους σχετικά ήταν ότι τα κεφάλαια που θα διανέµονταν  σε αυτούς 

υπόκειντο στις φτωχές επιδόσεις της επιχείρησης.  

 Ως αποτέλεσµα ορισµένοι εργαζόµενοι δεν θα µπορούσαν να πάρουν 

αποδεκτές εκτιµήσεις για την καλή απόδοση εργασίας και ως εκ τούτου, δεν 

πληρώνονταν αρκετά και, κατά συνέπεια, οι εν λόγω εργαζόµενοι έχασαν τον 

ενθουσιασµό τους για την εργασία τους και εξέφρασαν χαµηλότερη αφοσίωση 

προς την εταιρεία. Ένα άλλο πρόβληµα, που σχετιζόταν µε τη διαδικασία 
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αξιολόγησης, ήταν ότι ορισµένοι άνθρωποι της διεύθυνσης δεν µπορούσαν να 

αξιολογήσουν τους υφισταµένους τους κατάλληλα λόγω της ελλιπούς 

εµπειρίας αξιολόγησης (Imano, 1998). 

 Το τέταρτο πρόβληµα στη ∆Α∆ µε προσανατολισµό στην επίδοση ήταν 

η απόσβεση των άτυπων ευκαιριών για εκπαίδευση και κατάρτιση. Στις 

επιτυχείς τρεις δεκαετίες, όταν οι ανθρώπινοι πόροι διαχειρίζονταν µε βάση 

την παλαιότητα, οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι εκπαίδευαν και κατάρτιζαν τους 

νεότερους στην εργασία. Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι δεν είχαν να ανησυχούν 

για το γεγονός ότι οι νεότεροι συνάδελφοί τους θα  τους αντικαταστήσουν 

αργότερα.  

 ∆εδοµένου ότι η µεταχείριση των ανθρώπων στις επιχειρήσεις άρχισε 

να βασίζεται στις επιδόσεις των εργασιών τους, οι περισσότερο  

ηλικιωµένοι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι οι νεότεροι υπάλληλοι  

της ίδιας εταιρείας ήταν ανταγωνιστές µε τους οποίους θα 

ανταγωνίζονταν, καθώς το  νεότερο προσωπικό είχε τη δυνατότητα 

να πληρωθεί περισσότερο και να τους αντικαταστήσει κάποια µέρα. Οι εν 

λόγω ανησυχίες απέτρεπαν τα ηλικιωµένα άτοµα από το να εκπαιδεύσουν και 

να καταρτίσουν νεότερους ανθρώπους  Ως αποτέλεσµα, η µεταβίβαση της 

εσωτερικής γνώσης, της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας ,ειδικά για την 

εταιρεία, ήταν περιορισµένη (Dore 2000). 
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2.4 Ιαπωνικά μοντέλα και η συμβολή τους στη διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων 

     Οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να ανταγωνιστούν στις 

διεθνείς αγορές. Σοβαρός ανταγωνισµός στην παγκόσµια αγορά σηµαίνει ότι 

οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να δεχθούν το χαµηλό ποσοστό στην 

αγορά των αποδόσεων και τους υψηλούς κινδύνους της ανάπτυξης των 

αγορών. Το ζήτηµα του τρόπου διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 

στην εποχή του παγκόσµιου ανταγωνισµού αποτελεί εξέχουσα πρόκληση για 

την Ιαπωνική διαχείριση και από την άλλη η διοίκηση ολικής ποιότητας 

οριοθετεί τον τρόπο αυτό. 

   Στην επιτυχή τρεις δεκαετίες,  η εγχώρια και ξένη αγορά είχε διαρκή 

ανάπτυξη. Κατά την περίοδο αυτή, οι Ιάπωνες  εργοδότες παρείχαν 

µακροπρόθεσµη απασχόληση και πλήρωναν τους µισθωτούς µε βάση 

την παλαιότητα, γεγονός που οδήγησε τους εργαζόµενους να εργαστούν 

σκληρά. Οι αναπτυσσόµενες αγορές επέτρεπαν στους εργοδότες να κάνουν 

έναν καλοπροαίρετο κύκλο στον οποίο η αυξηµένη πληρωµή µε βάση τις 

καλές οικονοµικές επιδόσεις των επιχειρήσεων οδήγησε σε αύξηση των 

υποχρεώσεων των εργαζοµένων, και µε τη σειρά τους, αυτές οι υψηλές 

υποχρεώσεις οδήγησαν σε µεγαλύτερη πληρωµή µε βάση τις καλές 

επιδόσεις των επιχειρήσεων. Στην πραγµατικότητα, αυτός 

ο καλοπροαίρετος κύκλος, ωστόσο, απλά εξαρτιόνταν από την συνεχή 

επέκταση των αγορών.  

   Η εξαφάνιση της σταθερά αναπτυσσόµενης αγοράς σήµαινε µια 

εξάντληση των διαθέσιµων κονδυλίων για διανοµή.  Κατά συνέπεια, οι 
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Ιάπωνες εργοδότες εισήγαγαν το σύστηµα ∆Α∆ µε προσανατολισµό στην 

επίδοση στο οποίο πλήρωναν περισσότερα χρήµατα σε αυτούς 

που συνεισέφεραν  περισσότερο στις επιχειρήσεις και πλήρωναν λιγότερα σε 

εκείνους που έκαναν λιγότερα (Ballon 2002).  

   Οι Ιάπωνες εργοδότες αφελώς πίστευαν ότι η αρχή  να πληρώσουν 

περισσότερο για µια καλή δουλειά και λιγότερο για µια φτωχή δουλειά θα 

λειτουργούσε  καλά για να παρέχει κίνητρα στους υπαλλήλους. Η προσδοκία 

τους, ωστόσο, ήταν εντελώς αβάσιµη. Το ζήτηµα που θα έπρεπε να είχαν 

µάθει από τα προηγούµενα δεκαπέντε χρόνια εµπειρίας στο χώρο εργασίας 

δεν έγινε κατανοητό. Πράγµατι,  η πλειοψηφία των Ιαπώνων εργαζοµένων 

εργάστηκε σκληρά και έκανε καλά τη δουλειά τους, αλλά οι περισσότεροι από 

αυτούς δεν αξιολογήθηκαν σωστά και δεν πληρώθηκαν ανάλογα µε την 

επίδοση τους, επειδή ο αριθµός των εργαζοµένων που πρέπει 

να βαθµολογηθεί άριστα ήταν περιορισµένος. Ως αποτέλεσµα, το µεγαλύτερο 

µέρος των υπαλλήλων έχασαν τον ενθουσιασµό τους για την εργασία 

τους και οι επιδόσεις της εταιρείας επιδεινώθηκαν. Με άλλα λόγια, ο 

καλοκάγαθος κύκλος στις επιτυχηµένες προηγούµενες τρεις 

δεκαετίες, µετατράπηκε σε έναν φαύλο κύκλο στα παρακάτω δεκαπέντε 

χρόνια. 

   Η σχετική αξιολόγηση για τους εργαζόµενους ήταν σίγουρα ένας από 

τους παράγοντες που απέτρεψαν την ∆Α∆ προσανατολισµένη στην 

επίδοση από το να δηµιουργήσει έναν ακόµα καλοπροαίρετο κύκλο.  Παρόλα 

αυτά, ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο το σύστηµα ∆Α∆ 

προσανατολισµένης στην επίδοση είχε µια λειτουργική αστοχία ήταν ότι οι 

εργοδότες µετέφεραν τον κίνδυνο  αγοράς στους εργαζόµενους. Πολλοί 
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εργοδότες συνέδεαν τα κεφάλαια για να καταβάλουν στους εργαζόµενους 

επιδόµατα (εφάπαξ πληρωµή) µε την απόδοση των επιχειρήσεων.  

   Στην πραγµατικότητα, ορισµένοι εργοδότες άλλαξαν το ποσοστό των 

άριστων εργαζοµένων σύµφωνα µε τις επιδόσεις της επιχείρησης, καθώς 

και άλλοι εργοδότες πλήρωναν απευθείας το προσωπικό µε βάση τη 

συµβολή τους στις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Η σύνδεση µεταξύ της 

επίδοσης της επιχείρησης και του µισθού του εργαζόµενου σήµαινε ότι οι 

εργαζόµενοι, καθώς και οι µέτοχοι και οι εταιρικοί  διαχειριστές έπρεπε να 

αναλάβουν το µερίδιο κινδύνου των επιδόσεων µιας επιχείρησης. Ωστόσο, η 

θεωρία εκπροσώπησης εξηγεί ότι ένας εργαζόµενος, ο 

οποίος συνήθως είναι απρόθυµος να αναλάβει κινδύνους, δεν θα αναλάβει το 

µερίδιο του κινδύνου γιατί ένα αποτρέπων του κινδύνου ασκεί λιγότερη 

προσπάθεια και έχει µικρότερη επίδοση στην περίπτωση που οι 

κίνδυνοι έχουν επιβληθεί στον κάτοχό της (Milgrom & Roberts 1992). 

   Επιπλέον, οι Ιάπωνες εργοδότες συρρίκνωσαν το πλεόνασµα 

εργατικού δυναµικού ταυτόχρονα µε την εισαγωγή ενός συστήµατος αµοιβής 

για τις επιδόσεις. Ορισµένοι εργοδότες απέλυσαν ανθρώπους µε βάση την 

απόδοση της δουλειάς τους. Ως αποτέλεσµα, οι εργαζόµενοι 

είχαν εκτεθεί σε δύο ειδών κινδύνους: τον κίνδυνο µεταβλητού εισοδήµατος 

και τον κίνδυνο της ανεργίας. Οι εργαζόµενοι αναγκάστηκαν να εργαστούν 

σκληρά για το φόβο ότι θα µπορούσαν να πληρωθούν λιγότερο την επόµενη 

φορά, ή µπορεί και να απολύονταν κάποια µέρα. Οι εργαζόµενοι που έµειναν 

στις στις εταιρείες που επέζησαν ευτυχώς από τη συρρίκνωση δεν θα 

µπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά να αναλάβουν το 

έργο των άλλων που εγκατέλειπαν τη θέση τους.  
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   Επί του παρόντος  πολλοί καταπονηµένοι Ιάπωνες εργαζόµενοι είναι 

εξαντληµένοι  και µισούν το σύστηµα ∆Α∆ προσανατολισµένο στην επίδοση. 

Οι περισσότεροι εργαζόµενοι δεν µπορούν να εργαστούν άνετα,  

αποτελεσµατικά και αποδοτικά στο πλαίσιο του φόβου της ανεργίας και της 

αιφνίδιας µείωση των µισθών. 

   Προτείνονται δύο ενδεχόµενα. Πρώτον, οι Ιάπωνες εργοδότες που 

υιοθετούν ένα νέο τύπο πρωτοβουλίας Ανθρώπινων Πόρων  µε την 

προσδοκία ότι αυτά τα πλαίσια θα οδηγήσουν σε πιο ευνοϊκά αποτελέσµατα. 

∆εύτερον, η απόφασή τους να αλλάξουν  το ∆Α∆ από προσανατολισµένο 

στους ανθρώπους σε προσανατολισµένο στην επίδοση θεωρητικά ήταν 

δικαιολογηµένη, αλλά λειτούργησε φτωχά. Κρίνοντας από τις παρατηρήσεις 

και αναλύσεις µέχρι στιγµής, ένα λογικό συµπέρασµα είναι ότι οι 

Ιάπωνες εργοδότες αγκάλιασαν ένα σύστηµα που δεν είχε 

πραγµατοποιήσει τους επιθυµητούς στόχους τους (Aoki, 2007). 

   Ένα σύστηµα ∆Α∆ προσανατολισµένο στην επίδοση ήταν 

λιγότερο συµβατό µε τον Ιαπωνικό λαό ή ένα Ιαπωνικό οργανισµό. Η 

εισαγόµενη ∆Α∆ προσανατολισµένη στην επίδοση  απειλούσε τους 

εργαζόµενους σε σκληρή δουλειά µε την έκθεση στους κινδύνους της ανεργίας 

και της απότοµης µείωσης του µισθού. Ένα σύστηµα σαν αυτό είναι απίθανο 

είτε να προωθήσει τη θεσµική συνοχή της οµάδας ή να αναπτύξει 

τις οργανωτικές δεξιότητες. Εποµένως, οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις είναι πιθανό 

να εξετάσουν την αλλαγή της ∆Α∆ από προσανατολισµένη στους ανθρώπους 

σε προσανατολισµένη στην εργασία στο µέλλον, αν και αυτή η αλλαγή µπορεί 

να είναι το αποτέλεσµα της κατάργησης ενός µη δηµοφιλούς καθεστώτος, 

υπάρχουν λόγοι που είναι πιο θετικοί. Ένας λόγος για τον οποίο η Ιαπωνική 
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διαχείριση µπορεί να αλλάξει αναπόφευκτα το σύστηµα ∆Α∆ σε 

προσανατολισµένο  στην εργασία είναι ότι µια τέτοια ρύθµιση έχει τη 

δυνατότητα να παρέχει πιο δίκαιο και πιο σαφείς κριτήριο για τη ∆Α∆ στην 

παγκόσµια αγορά εργασίας. 

   Η παροχή κινήτρων στους εργαζοµένους αποτελεί σηµαντική 

πρόκληση για τους σύγχρονους Ιάπωνες διευθυντές. Οι Ιάπωνες εργαζόµενοι 

τώρα φοβούνται από την έκθεση σε συστήµατα ∆Α∆ µε υψηλό κίνδυνο 

απόλυσης και κατευθύνσεις για το κλάδεµα της µισθοδοσίας. Επιπλέον, κατά 

το τρέχον Ιαπωνικό οικονοµικό κλίµα η ασφάλεια της εργασίας είναι 

εξαιρετικής αξίας. Αν οι εργοδότες υπόσχονται να εξασφαλίσουν την 

απασχόληση, οι περισσότεροι εργαζόµενοι είναι πιθανό να εργαστούν πολύ 

σκληρά για την εταιρεία. Ενώ η ασφάλεια της εργασίας µπορεί να είναι ένα 

µεγάλο κίνητρο για να κάνει µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων να 

αφοσιωθούν στο έργο τους, τι µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την 

ενθάρρυνση µερικών µε εκπληκτική επίδοση;  

   Παρά το γεγονός ότι τα χρήµατα µπορούν να αποτελέσουν κίνητρο, 

είναι µόνο µία απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν είναι επαρκής λόγος για να 

καταστούν οι εργαζόµενοι αφοσιωµένοι στο έργο τους. Οι περισσότεροι 

εργαζόµενοι χρειάζονται και εκτιµούν τα χρήµατα, αλλά δεν θα εργαστούν 

µόνο για τα χρήµατα. Πολλοί εργαζόµενοι, κυρίως νεότεροι εργαζόµενοι που 

θα σφυρηλατήσουν το µέλλον των επιχειρήσεων, αναµένεται να πάρουν ένα 

συναίσθηµα ολοκλήρωσης ή εκπλήρωσης µέσω της καλής δουλειάς. Τέτοια 

οργανωτικά µέλη περιµένουν για µια σταθερή εργασία, µέσω της οποίας 

µπορούν να αναπτυχθούν οι ίδιοι. Ως εκ τούτου, η ελευθερία ή η δύναµη να 
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επιλέξουν µια δουλειά που θέλουν να κάνουν µπορεί να είναι ένα µεγαλύτερο 

κίνητρο για όσους ασκούν µια εξαιρετική δουλειά (Ballon, 2006).  

   Παραδοσιακά, πολλοί Ιάπωνες άνθρωποι εργάζονται για να πάρουν µια 

εγγενή αξία του έργου καθώς και χρήµατα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι πολύ 

ευτυχείς να εργαστούν µε ενθουσιασµό, αν µπορούν οι ίδιοι να εκπληρωθούν 

µέσω της εργασίας, ακόµη και αν η αµοιβή τους είναι µικρή. Η επικείµενη 

πρόκληση για τους Ιάπωνες διευθυντές είναι πώς να υπερασπιστούν τη δίκαιη 

κατανοµή των προσδοκιών του εργοδότη µε τις οργανωτικές απολύτου 

ανάγκης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΑΔ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Η έννοια της ΔΟΠ γενικά 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας εξελίχθηκε ως µία προσέγγιση της 

ποιότητας όπου τώρα χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωµένη, συστηµατική, δια –  

επιχειρησιακή στρατηγική για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών 

(Dean και Bowen, 1994). Μία θεµελιώδης προσέγγιση της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως 

συστήµατα από εσωτερικά συνδεδεµένες διαδικασίες. Ο Deming (1986) 

θεµελίωσε την περίπτωση όπου η επιχείρηση αντιµετωπίζεται ως ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα και απέδωσε τις διακυµάνσεις της απόδοσης της 

ποιότητας στην ικανότητα αυτού του συστήµατος. Υποστήριξε ότι 

µεµονωµένοι παράγοντες που επηρεάζουν ατοµικά τους εργαζοµένους ή 

παράγοντες που αφορούν την τεχνολογία έχουν πολύ µικρή επίδραση στην 

διακύµανση της απόδοσης της ποιότητας και οι παρατηρούµενες 

διακυµάνσεις οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά σε παράγοντες του 

συστήµατος. Παρατηρώντας κάτω από τα συστήµατα βελτίωσης της 

ποιότητας, υπάρχει η αντίληψη ότι οι υπάλληλοι εργάζονται σε ένα σύστηµα 

και ότι η ατοµική και συλλογική συµπεριφορά τους µπορεί να προσαρµοστεί 

µέσω αλλαγών στα στοιχεία του συστήµατος (Γαβριλάκης, 2005). 

Ένα Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας είναι µία οργανωτική δοµή ευθυνών, 

δραστηριοτήτων, πόρων και γεγονότων, τα οποία στο σύνολό τους παρέχουν 
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διαδικασίες και µεθόδους που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων 

ποιότητας του οργανισµού. 

Η υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και κυρίαρχα µοντέλα 

είναι το µοντέλο της Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) και το 

µοντέλο διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000. Το µοντέλο της 

∆ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) έχει τη καταγωγή του στις ιδέες και 

πρακτικές του Edward Deming να χρησιµοποιήσει στατιστικές τεχνικές µαζί µε 

τις παραδοσιακές µεθόδους διοίκησης για τον έλεγχο της βιοµηχανικής 

παραγωγής και που υιοθετήθηκε και διαδόθηκε ευρέως από τις Ιαπωνικές 

επιχειρήσεις την µεταπολεµική περίοδο (Brewster and Holt 1993). 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ( Ζαβλάνος, 2007) 

α. προϋποθέτει 

ότι οι αρχές της θα εφαρµοσθούν σε κάθε επίπεδο του οργανισµού. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας θα χρησιµοποιούνται σε κάθε 

δραστηριότητα, έστω και µη παραγωγική, όπως οι πωλήσεις, οι οικονοµικές 

υπηρεσίες και η διοίκηση προσωπικού.  

β. απαιτεί 

εφαρµογή τεχνικών που διασφαλίζουν και µεγιστοποιούν τη συµµετοχή του 

ανθρώπινου δυναµικού. Στην όλη διαδικασία επιδίωξης της ποιότητας 

συµµετέχουν σε αρµονική συνεργασία, όλοι σε µια ατέλειωτη αλυσίδα όπου ο 

προµηθευτής του ενός είναι ο πελάτης του προηγούµενου. 

γ. πιστεύει 

Το «πιστεύω» των οργανισµών που εφαρµόζουν Ολική Ποιότητα είναι το 

ακόλουθο: «όλοι έχουν πελάτες και ο πελάτης ου καθενός αξίζει την 
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υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών». Σε έναν οργανισµό µε 

ανεπτυγµένη κουλτούρα ποιότητας, η ποιότητα είναι τρόπος ζωής. 

 Η ∆ΟΠ διέπεται από κάποιες αρχές οι οποίες είναι ( ∆ερβιτσιώτης, 

2005):  

α) ∆έσµευση της ηγεσίας  

β) Έχει ως στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας αλλά και τη συνεχή βελτίωση 

της.  

γ) Εστιάζεται στις απαιτήσεις του πελάτη. Ικανοποίηση του πελάτη.  

δ) ∆ίνει έµφαση στην πρόληψη καλής ποιότητας  

ε) Η συµµετοχή των εργαζοµένων είναι συνολική και συστηµατική.  

στ) Υπευθυνότητα σε βάθος, ο κάθε εργαζόµενος ή ανώτερος πρέπει να είναι 

υπεύθυνος και πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του. 

 Η σύνδεση της ∆ΑΠ µε τη ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας είναι καίριας 

σηµασίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις που θέλουν να πετύχουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η ∆ΑΠ έχει στόχο την διαρκή βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω εξέτασης: 

(Σπανός Α., 1993)  των βελτιώσεων στην διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναµικού, των  βελτιώσεων στον προγραµµατισµό του ανθρώπινου 

δυναµικού, των βελτιώσεων στην επικοινωνία, της  χρήσης ερευνών για τη 

γνώµη του προσωπικού για την εταιρία στην οποία απασχολείται. 

 Η επιχείρηση διατηρεί και αναπτύσσει σηµαντικές ειδικότητες 

εργαζοµένων µε την στρατολόγηση, την εκπαίδευση και την εξέλιξη του 

προσωπικού της. Εξετάζεται πώς οι διευθυντές: 

1.      Προσδιορίζουν τις απαραίτητες ειδικότητες του προσωπικού σε 

σύγκριση µε τις απαιτήσεις και ανάγκες της επιχείρησης. 
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2.      Προγραµµατίζουν τη στρατολόγηση και επαγγελµατική εξέλιξη των 

στελεχών 

3.      καθιερώνουν και εφαρµόζουν εκπαιδευτικά προγράµµατα 

4.      ελέγχουν την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης 

5.      συνεχίζουν να αναπτύσσουν τους ανθρώπους τους  µετά την αρχική 

φάση εκπαίδευσης 

 Οι στόχοι και η επιθυµητή απόδοση της επιχείρησης προσδιορίζονται 

και αναθεωρούνται συνεχώς σε συνεργασία µε το προσωπικό, συγκεκριµένα 

εξετάζεται πώς οι διευθυντές: 

1.      αναθέτουν στόχους και ευθύνες στο προσωπικό τους 

2.      αξιολογούν το προσωπικό τους 

  Τέλος ο οργανισµός/ επιχείρηση προωθεί την εµπλοκή όλων των 

ανθρώπων της στην Ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση της, εξετάζοντας: 

1.      η χρήση προγραµµάτων συλλογής ιδεών 

2.      η χρήση εργαλείων ποιότητας, όπως κύκλοι ποιότητας και οµάδες 

βελτίωσης ποιότητας 

3.      συµβούλια συνέδρια και τακτικές συναντήσεις 

4.      ενίσχυση του ηθικού των στελεχών για τη µεγαλύτερη 

δραστηριοποίηση τους. 

 

3.2 Επιπτώσεις εφαρμογής ΔΟΠ στο ανθρώπινο δυναμικό 

 Η θεώρηση της ποιότητας σαν µιας νέας διοικητικής φιλοσοφίας 

προσέδωσε µια καινούργια διάσταση και περιεχόµενο στην διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναµικού.  Σύµφωνα µε τις αρχές της νέας αυτής φιλοσοφίας, η 
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βελτίωση της ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής µιας 

επιχείρησης, συµβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση 

της παραγωγικότητας και αποτελεί ίσως την µεγαλύτερη πρόκληση για την 

σύγχρονη επιχείρηση. Η υιοθέτηση ενός συγκεκριµένου πλαισίου για την 

µελέτη της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού  µέσα σε µια Φιλοσοφία ή 

θεωρητικό πλαίσιο ∆ΟΠ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντικειµενική 

και εις βάθος ανάλυση του θέµατος της ποιότητας (Βούζας, 2007) 

 Η αποτελεσµατική µετάβαση από τα συµβατικά οργανωτικά συστήµατα 

στο µάνατζµεντ ολικής ποιότητας απαιτεί µια σειρά αλλαγών στη νοοτροπία 

της διοίκησης σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης 

(Μπλέσιος, 2006). 

 Τρόπος αµοιβής στελεχών.  Μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών 

για τα οποία αξιολογούνται και ανταµείβονται τα διοικητικά στελέχη, κυρίαρχο 

ρόλο συχνά έχει η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, µε την έννοια του 

στελέχους-πυροσβέστη.  Σε µια επιχείρηση που επιδιώκει την ανάπτυξη και 

εφαρµογή του µάνατζµεντ ολικής ποιότητας η έµφαση δίνεται στις ικανότητες 

ενός στελέχους να δηµιουργήσει κλίµα ειρήνης, συνεργασίας και οµοψυχίας 

στους εργαζόµενους. 

 Τρόπος αµοιβής εργαζοµένων:  Η συµβολή και αναγνώριση της 

εργασίας, µέσα από τα ισχύοντα σήµερα συστήµατα αµοιβής τους, 

προσδιορίζεται από το είδος της ατοµικής εξειδίκευσης και επίδοσης του κάθε 

εργαζοµένου. Τούτο απορρέει από την κυρίαρχη φιλοσοφία για τον τρόπο 

οργάνωσης και διεκπεραίωσης του συνολικού έργου µε βάση τη λειτουργική 

δοµή. 
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 Για την αποτελεσµατική εφαρµογή του µάνατζµεντ ολικής ποιότητας, 

είναι απαραίτητο η αµοιβή κάθε εργαζοµένου να στηρίζεται στο εύρος των 

εξειδικεύσεων που έχει αποκτήσει και στις επιδόσεις της οµάδας εργασίας 

στην οποία ανήκει. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται κι επιβραβεύεται η 

αποκτούµενη από τον εργαζόµενο ευελιξία να απασχοληθεί σε διαφορετικές 

θέσεις εργασίας, ανάλογα µε τις µεταβολές στην πραγµατική ζήτηση της 

αγοράς για το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που πρέπει να 

ικανοποιήσει η επιχείρηση. 

 Η έµφαση στην αξιολόγηση της οµαδικής αντί της ατοµικής επίδοσης 

καθιστά σαφή στους εργαζόµενους την προτεραιότητα και σηµασία που 

πρέπει να δίνεται στο ρόλο της κάθε οµάδας εργασίας σε ότι αφορά θέµατα 

συνεργασίας, επικοινωνίας και συντονισµού για καλύτερη ποιότητα και 

αυξηµένη παραγωγικότητα. 

 Τρόπος αµοιβής εργαζοµένων. Σήµερα ο συνήθης τρόπος επιλογής 

εργαζοµένων στηρίζεται στις γνώσεις και στις δεξιότητες που διαθέτει ο 

υποψήφιος σε σχέση µε τις ανάγκες της θέσης στην οποία προβλέπεται να 

απασχοληθεί. Με την αυξανόµενη συνειδητοποίηση του ραγδαίου ρυθµού µε 

τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία και αλλάζει όχι µόνον τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τον τρόπο παραγωγής τους, κατά την 

επιλογή των εργαζοµένων επιβάλλεται να δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην 

ικανότητα για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και λιγότερο σε αυτές 

που διαθέτει κατά το χρόνο της αξιολόγησης για την πρόσληψή του. 
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3.3 Εκπαίδευση, κατάρτιση και Ανάπτυξη εργαζομένων σε 

Συστήματα Ποιότητας 

 Ένα από τα βασικότερα συστατικά των προσπαθειών των 

επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναµικό τους είναι ο 

σχεδιασµός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης ( Hunter, 2002). Έχοντας υπόψη ότι σήµερα οι επιχειρήσεις 

δίνουν περισσότερες πληροφορίες στους εργαζόµενους σχετικά µε την 

παραγωγή, τότε περισσότερη ειδίκευση και καινούργιες δεξιότητες χρειάζεται 

να δοθούν στους εργαζόµενους για να µπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις 

πληροφορίες για την ανακάλυψη και επίλυση προβληµάτων.  

. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα συµβάλουν στην προώθηση ενός 

αφοσιωµένου και παραγωγικού εργατικού δυναµικού, αυξάνουν  την 

επιχειρηµατική ελαστικότητα και ποιότητα, µειώνουν το κόστος και 

αναπτύσσουν µια γρήγορη και πρωτοποριακή αντίδραση στις αυξανόµενες 

αλλαγές του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (Βούζας, 2007). 

 Ενώ υπάρχει έντονη η ανάγκη για περισσότερη και συστηµατικότερη 

εκπαίδευση και επιµόρφωση, έρευνες έχουν δείξει ότι οι επιχειρήσεις ανά τον 

κόσµο αφιερώνουν ελάχιστες πηγές  σε θέµατα εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναµικού. (Bontis and Fitz-Enz, 2002). H έµφαση στην 

βελτίωση της ποιότητας έφερε τα θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στην 

ατζέντα των ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων, δίνοντας µια άλλη 

προσέγγιση , φιλοσοφία και πρακτική αντιµετώπιση του συγκεκριµένου 

θέµατος. Η επιτυχία ενός προγράµµατος ή συστήµατος βελτίωσης της 

ποιότητας προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στην κουλτούρα καθώς και στην 

συµπεριφορά των εργαζοµένων. Στόχος είναι η µεταστροφή της επιχείρησης 
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από «αντιδραστική» σε «προληπτική», και η εκπαίδευση και η επιµόρφωση 

είναι το βασικό εργαλείο για αυτή την µεταστροφή. 

 Οι θεωρητικοί της ποιότητας πιστεύουν ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο κάθε προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας. Ο Ishikawa 

(1985), αναφέρει ότι ο Ολικός Ποιοτικός Έλεγχος ξεκινά µε εκπαίδευση και 

τελειώνει µε εκπαίδευση. H εκπαίδευση και η επιµόρφωση σε θέµατα 

ποιότητος είναι µια συνεχής δραστηριότητα η οποία είναι µέρος του 

συστήµατος ποιότητας. Η εκπαίδευση αποτελεί για τον Deming (1988), ένα 

από τα δεκατέσσερα σηµεία για την βελτίωση της ποιότητας. Ο Crosby 

(1979), πιστεύει ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ουσιαστική, δηλαδή να 

µην είναι µόνο θεωρητική αλλά να στρέφεται στο προϊόν και στον πελάτη 

(Βούζας, 2007) 

 Υποστηρίχθηκε ότι η Ποιότητα αποτελεί κοµβικό σηµείο στην διοίκηση 

των επιχειρήσεων, η οποία απαιτεί την µεταστροφή του τρόπου σκέψης και 

συµπεριφοράς και την εγκαθίδρυση µιας κουλτούρας η οποία θα υποστηρίζει 

και θα στηρίζει τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Η εκπαίδευση και 

επιµόρφωση παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία καθώς και τις πρακτικές για 

αυτήν την αλλαγή ( Τερζίδης, 2004). 

 Στην πλειοψηφία λοιπόν των επιχειρήσεων η εκπαίδευση των 

εργαζοµένων σε νέες τεχνικές και µεθόδους αντιµετωπίζεται ως κόστος. Είναι 

φυσικό, συνεπώς, η εκπαίδευση των εργαζοµένων ως κόστος να περιορίζεται 

στο απολύτως απαραίτητο επίπεδο. 

 Η αναγνώριση στο σύγχρονο µάνατζµεντ ότι οι εργαζόµενοι αποτελούν 

το πιο πολύτιµο κι αποτελεσµατικό όπλο µιας επιχείρησης για να αναπτύξει 

και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της οδηγεί στην αντιµετώπιση της 
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εκπαίδευσης των εργαζοµένων ως επένδυσης. Συνεπώς, η διοίκηση που 

υιοθετεί το µάνατζµεντ ολικής ποιότητας θεωρεί τις δαπάνες για την 

εκπαίδευση όλων, ως την καλύτερη επένδυση που µπορεί να κάνει, τόσο για 

την αναβάθµιση των ικανοτήτων τους, όσο και για την προσωπική τους 

ανάπτυξη. 

 Οι περιοχές αξιολόγησης της ποιότητας εκπαίδευσης και επιµόρφωσης 

των στελεχών που εξετάζονται σε κάθε περίπτωση είναι:  

α) Αντίδραση (Reaction) – Τι πιστεύει ο εκπαιδευόµενος για την παρεχόµενη 

κατάρτιση  

β) Μάθηση (Learning) – Ποια γεγονότα, γνώσεις, ικανότητες έµαθε ο 

εκπαιδευόµενος 

γ) Συµπεριφορές (Behaviors)  - Ποιες ικανότητες ανέπτυξε ο 

εκπαιδευόµενος και πως τις χρησιµοποιεί στην εργασία του 

δ) Αποτελέσµατα και Αποδοτικότητα (Results or effectiveness) – Ποια τα 

αποτελέσµατα της κατάρτισης, και τι προέκυψε από την εφαρµογή των 

προγραµµάτων κατάρτισης στην υλοποίηση των στόχων της οργάνωσης 

(Βουζας, 2007). 

 

3.4 Προσεγγίσεις για καλύτερη αξιοποίηση εργαζομένων 

 Η αποτελεσµατική βελτίωση της ποιότητας προϋποθέτει την συµµετοχή 

όλων των τµηµάτων της επιχείρησης έχοντας σαν κοινό στόχο την πλήρη 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η ποιότητα δεν αρχίζει ούτε τελειώνει 

µε την χρήση στατιστικών µεθόδων και την συστηµατική τήρηση 
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προδιαγραφών στην παραγωγή. Η ποιότητα αποτελεί ευθύνη όλων και έχει 

ως άξονα τον παράγοντα άνθρωπο.  

 Η βελτίωση της ποιότητας έχει ένα εµφανές περιεχόµενο διοίκησης 

προσωπικού και δίνει στρατηγική σηµασία στις πολιτικές και στις διαδικασίες 

του τµήµατος προσωπικού ενώ συµβάλει στην ανάδειξη της ανθρώπινης 

πλευράς της ποιότητας σαν βασικό παράγοντα επιτυχίας των προγραµµάτων 

βελτίωσης της ποιότητας.  Η προσέγγιση για την βελτίωση της ποιότητας 

φαίνεται να επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό  τον ρόλο του τµήµατος προσωπικού 

στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Έρευνες έχουν δείξει ότι 

επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν και υλοποιούν µια προσέγγιση ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας φαίνεται να συνδυάζουν και να εφαρµόζουν  σε µεγαλύτερο 

βαθµό και  µε τον καλύτερο τρόπο τις βασικές αρχές, τις πρακτικές και τις 

µεθόδους της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, αναθεωρώντας και 

αναβαθµίζοντας παράλληλα την παραδοσιακή προσέγγιση στην διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναµικού. Η υιοθέτηση µιας φιλοσοφίας ∆ΟΠ  σηµατοδοτεί την 

µετάβαση από την παραδοσιακή ∆ιοίκηση Προσωπικού στην στρατηγική 

∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Βούζας, 2007). 

 Γνωρίζοντας ότι οι εργαζόµενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

απασχολούνται και συµβάλλουν σε επίπεδο πολύ χαµηλότερο των 

δυνατοτήτων τους, η αντιµετώπιση της  κρίσης που έχει δηµιουργηθεί από 

σφάλµατα και παραλείψεις του παρελθόντος απαιτεί τη διαµόρφωση µιας 

στρατηγικής για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, η οποία θα έχει 

την ένθερµη υποστήριξη της διοίκησης.  Το εγχείρηµα είναι δύσκολο, διότι η 

πρακτική δεκαετιών έχει δηµιουργήσει  στους εργαζόµενους Ένα αίσθηµα 

κυνισµού που θα χρειαστεί σκληρή προσπάθεια να ξεπεραστεί.  Υπάρχουν 
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όµως παραδείγµατα επιχειρήσεων και δηµοσίων οργανισµών που δοκίµασαν 

και πέτυχαν να αλλάξουν το αρνητικό κλίµα και να δηµιουργήσουν ένα 

αίσθηµα εµπιστοσύνης µεταξύ εργαζοµένων και διοίκησης, καθώς και την 

αποδοχή των στόχων της επιχειρηµατικής στρατηγικής.  Κάθε αλλαγή αυτού 

του είδους απαιτεί προσεκτική προετοιµασία και χρόνο.  Απαιτεί νέους 

τρόπους συµπεριφοράς, όχι µόνο των εργαζοµένων, αλλά και των διοικητικών 

στελεχών, και την καλλιέργεια µιας διαφορετικής νοοτροπίας, σύµφωνα µε την 

οποία τα οφέλη µιας κατηγορίας εργαζοµένων απορρέουν όχι από την 

επιδείνωση της κατάστασης άλλων, αλλά από γενικές βελτιώσεις για όλους 

(γνωστές ως “win-win” λύσεις) (Γαβριλάκης, 2005). 

 

Βασικοί  Μοχλοί Βελτιώσεων   

 Όπως έχει διαπιστωθεί εµπειρικά από τους Deming, Juran κ.α. τις 

µεγαλύτερες δυνατότητες και ευκαιρίες επιρροής στις εξελίξεις σε κάθε 

επιχείρηση έχει η διοίκηση.  Για το λόγο αυτό, µια στρατηγική βελτιώσεων 

στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού αποτελείται από ένα σύνολο 

προσαρµογών που ελέγχονται σε µεγάλο βαθµό από τη διοίκηση, για αυτό και 

λέγονται µοχλοί βελτίωσης της διοίκησης (Σπανός, 1993). 

 

Μοχλός βελτίωσης 1:  Εστίαση στην αποστολή και στις αξίες που 

στηρίζει η επιχείρηση.  Για να εµπνεύσει κανείς τους εργαζοµένους σε µια 

επιχείρηση να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους σε µια κοινή προσπάθεια, 

είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει µε σαφή τρόπο µαζί τους για το νόηµα της 

αποστολής της, δηλ. το λόγο ύπαρξης της επιχείρησης και τις αξίες που 
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διέπουν τη λειτουργία της.  Τούτο γίνεται µε ειδικές για το σκοπό αυτό 

συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων µε τους εργαζόµενους, στις οποίες 

διατυπώνονται ξεκάθαρα οι ανάγκες που καλείται να καλύψει η επιχείρηση µε 

τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες και οι βασικοί σκοποί της στην 

εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. 

 Είναι φυσικό µια επιχείρηση που έχει ως στόχους την παραγωγή 

προϊόντων ποιότητας µε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση πελατών και 

έντιµες συναλλαγές µε πελάτες, προµηθευτές και άλλους, να µπορεί να 

εµπνεύσει πιο εύκολα τους εργαζόµενους από µια άλλη, όπου η έµφαση 

δίνεται στο εύκολο και γρήγορο κέρδος εις βάρος της ποιότητας  των 

προϊόντων, της εξυπηρέτησης πελατών ή των συναλλαγών της µε τρίτους.  Η 

αποστολή της επιχείρησης και οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία της είναι 

σκόπιµο να υπάρχουν γραπτά και να τοποθετούνται σε διάφορα εµφανή 

σηµεία στους χώρους εργασίας, .ώστε να υπενθυµίζουν σε καθηµερινή βάση 

τους στόχους, τις δεσµεύσεις και τα δικαιώµατα όλων.  Είναι ευνόητο ότι τα 

παραπάνω πρέπει να εκφράζουν και να έχουν την υποστήριξη της διοίκησης, 

αλλά και των συνδικάτων που αντιπροσωπεύουν τους εργαζόµενους. 

 

Μοχλός βελτίωσης 2:  Έµφαση στις συνεχείς βελτιώσεις:  Ζούµε σε µια 

εποχή βελτίωσης κατά την οποία οι εξελίξεις στην τεχνολογία, στις 

επικοινωνίες και στη διεθνοποίηση της αγοράς µεταβάλλουν συνεχώς το 

περιβάλλον του ανταγωνισµού.  Ο µόνος τρόπος για να διατηρήσει µια 

επιχείρηση την ανταγωνιστικότητα της είναι οι συνεχείς βελτιώσεις σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλες τις δραστηριότητες.  Σηµαντικό ρόλο εδώ µπορούν να 

παίξουν οι εργαζόµενοι, οι  οποίοι γνωρίζουν συνήθως καλύτερα από κάθε 
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άλλον µε ποιους τρόπους είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ποιότητα των 

προϊόντων, η εξυπηρέτηση των πελατών, κ.α..  Είναι δύσκολο να εµπνεύσει 

κανείς τη διάθεση για συνεχείς βελτιώσεις στους εργαζόµενους, αν δεν 

υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον και προσπάθεια από τα στελέχη της 

διοίκησης. 

 

Μοχλός βελτίωσης 3:  Αύξηση συµµετοχής εργαζοµένων:  Χωρίς την 

ουσιαστική συµµετοχή των εργαζοµένων, είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο, να 

αξιοποιήσει κανείς τις γνώσεις και την πείρα τους στην προσπάθεια για 

συνεχείς βελτιώσεις.  Η συµµετοχή των εργαζοµένων µπορεί να γίνει µε 

διάφορα σχήµατα, π.χ. µε κύκλους ποιότητας, µε ειδικές οµάδες βελτίωσης 

κ.λ.π.  Αυτό που έχει σηµασία είναι η συµµετοχή να είναι ουσιαστική και, κατά 

προτίµηση, σε κανονική βάση αντί περιστασιακή. 

 

Μοχλός βελτίωσης 4:  Εξουδετέρωση εµποδίων ή φραγµών:   Στην 

επιδίωξη καλύτερης αξιοποίησης των εργαζοµένων η διοίκηση θα πρέπει να 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την άρση των εµποδίων ή φραγµών που 

περιορίζουν την απόδοση τους στο χώρο εργασίας.  Τα εµπόδια αυτά 

ποικίλλουν από περίπτωση σε περίπτωση, αλλά συνήθως ανήκουν σε µια 

από τις κατηγορίες που περιγράφονται στον πίνακα 4-5.  Τα εµπόδια αυτά 

καθιστούν δυσχερές να συµβάλλει ο εργαζόµενος στο βαθµό που µπορεί στην 

προσπάθεια αύξησης της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας. 

 Αποτελεί βασικό καθήκον της διοίκησης να καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια , σε συνεχή βάση, για την άρση των παραπάνω εµποδίων στην 
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εκτέλεση της εργασίας σε κάθε θέση και δραστηριότητα που επηρεάζει τους 

βασικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας.  Είναι τουλάχιστον παράλογο να 

επιδιώκει και να αναµένει η διοίκηση βελτίωση της ποιότητας ή της 

παραγωγικότητας, όταν οι εργαζόµενοι έχουν ελλιπείς γνώσεις ή δεξιότητες 

για την εκτέλεση των εργασιών τους, ή όταν δεν διατίθενται τα απαραίτητα 

κονδύλια για την εξασφάλιση και καλή συντήρηση του εξοπλισµού και των 

απαιτούµενων εργαλείων.  Είναι εξίσου παράλογο να αναµένει η διοίκηση την 

αφοσίωση των εργαζοµένων στους στόχους της επιχείρησης, όταν η ίδια δεν 

εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για την υγιεινή και ασφαλή 

απασχόληση τους. 

 Η άρση των εµποδίων που περιορίζουν την απόδοση των εργαζοµένων 

απαιτεί αµφίδροµη επικοινωνία.  Αυτή συµβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και 

στη σωστή ιεράρχηση τους.  Το πρόβληµα µπορεί να εντοπισθεί στην ανάγκη 

καλύτερης εκπαίδευσης ή ενηµέρωσης των εργαζοµένων, στην ανάγκη 

µελέτης των διαφόρων θέσεων εργασίας για τη σχεδίαση καλύτερων µεθόδων 

και διαδικασιών, στην καλύτερη συντήρηση του εξοπλισµού ή στην 

αντικατάσταση του.  Όσο πιο καλά συνειδητοποιεί ο εργαζόµενος ότι η 

διοίκηση ενδιαφέρεται να βοηθήσει, ώστε η απασχόληση του να εξελίσσεται 

µέσα σε συνθήκες που παρέχουν  ασφάλεια και την απαιτούµενη άνεση, τόσο 

πιο εύκολα υποκινείται να ενδιαφερθεί και αυτός για τους τρόπους µε τους 

οποίους µπορεί να συµβάλει περισσότερο στην ικανοποίηση των στόχων της 

επιχείρησης.  Μόνο έτσι πείθεται ότι αξίζει τον κόπο να κάνει κάτι περισσότερο 

από το ελάχιστο που απαιτείται για να κρατήσει τη δουλειά του (Ζαβλάνος 

2007).  
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Μοχλός βελτίωσης 5:  Μέτρηση αποτελεσµάτων και δίκαιη διανοµή 

ωφελειών:   

Η δυνατότητα αξιολόγησης των επιπτώσεων από τις βελτιώσεις 

προϋποθέτει ένα σύστηµα µέτρησης των αποτελεσµάτων.  Υπάρχουν µέθοδοι 

µε τις οποίες είναι δυνατόν να εντοπισθούν οι κατάλληλοι δείκτες απόδοσης 

που είναι δυνατόν να εντοπισθούν οι κατάλληλοι δείκτες απόδοσης που είναι 

αποδεκτοί στους εργαζόµενους και επιτρέπουν τη µέτρηση της απόδοσης 

τους.   Τυχόν ατέλειες στο σύστηµα µέτρησης δεν αποτελούν λόγο απόρριψης 

του, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι ευρείας αποδοχής από τους εργαζόµενους και τη 

διοίκηση και συνδέει ικανοποιητικά την απόδοση µε τους επιχειρηµατικούς 

στόχους για καλύτερη ποιότητα, καλύτερους χρόνους διεκπεραίωσης 

παραγγελιών, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών κ.λ.π. 

 

Μοχλός βελτίωσης 6:  Αναγνώριση και επιβράβευση καλών επιδόσεων:  

Για την επιτυχή συνέχιση της συµµετοχής και της συµβολής των εργαζοµένων 

στην επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων, είναι απαραίτητο η διοίκηση να 

καθιερώσει ένα σύστηµα µε βάση το οποίο θα αναγνωρίζει και θα επιβραβεύει 

τα άτοµα και τις οµάδες εκείνες που συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην 

προσπάθεια των συνεχών βελτιώσεων.  Ο τρόπος αναγνώρισης πρέπει να 

εξασφαλίζει την προβολή του είδους της συµβολής και συµπεριφοράς που 

επιδιώκει να καλλιεργήσει η διοίκηση στους εργαζοµένους κάθε βαθµίδας.  Η 

µορφή επιβράβευσης ποικίλλει από επιχείρηση σε επιχείρηση και µπορεί να 

είναι οικονοµικής φύσης µε κάποιο χρηµατικό βραβείο, ή άλλου είδους 

(ψυχολογική, κοινωνική) και θα δείχνει την εκτίµηση της επιχείρησης για την 

πραγµατοποιηθείσα συµβολή. 
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 Η αδιαφορία της διοίκησης για την αναγνώριση και επιβράβευση 

ιδιαίτερα καλών επιδόσεων είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος 

αποθάρρυνσης των εργαζοµένων να καταβάλλουν την επιπλέον προσπάθεια 

που υποτίθεται ότι επιδιώκει από αυτούς η επιχείρηση.  Τούτο οδηγεί  στην 

ανάπτυξη και διάδοση ενός αισθήµατος κυνισµού, που αποτελεί σήµερα την 

πιο διαβρωτική επιρροή στην εργασιακή συµπεριφορά.  

 

3.5 Το κόστος του Ανθρώπινου Δυναμικού και οι επιπτώσεις 

του στην επιχείρηση 

         Οι ανθρώπινοι πόροι συχνά αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κόστος για 

τις επιχειρήσεις. Τα εργατικά κόστη κυµαίνονται από 36% στις κεφαλαιουχικές  

επιχειρήσεις µέχρι 80% στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Το πόσο 

αποτελεσµατικά χειρίζεται µια επιχείρηση τους ανθρώπινους πόρους, της 

προσφέρει συγχρόνως το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον.  

 Μια επιχείρηση προκειµένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

και να µπορέσει να σταθεί στο χώρο θα πρέπει να δώσει έµφαση στους εξής 

παράγοντες:  

• Έλεγχος του κόστους. Ένας τρόπος προκειµένου να έχει µια 

επιχείρηση δυνατή παρουσία στον επιχειρησιακό χώρο είναι η 

διατήρηση του κόστους σε χαµηλά επίπεδα και η ύπαρξη αυξηµένων 

ταµειακών ροών. Ένα σύστηµα πληρωµών του προσωπικού που 

χρησιµοποιεί ένα καινοτόµο τρόπο αποζηµίωσης των εργαζοµένων 
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ώστε να ελέγχεται το εργατικό κόστος βοηθά χωρίς αµφιβολία στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα, έλεγχος του κόστους µπορεί 

να επιτευχθεί µε τη σωστή επιλογή ανθρωπίνων πόρων ώστε να µην 

χρειάζεται η συχνή αλλαγή τους, η αποτελεσµατική και όχι σπάταλη 

εκπαίδευση των εργαζοµένων και η καλή διαχείριση των θεµάτων 

ασφάλισης του προσωπικού.  

• Βελτίωση της ποιότητας. Πολλές επιχειρήσεις, εφαρµόζουν πρακτικές 

ολικής ποιότητας, δηλαδή πολιτικές που προσφέρουν ποιότητα σε όλες 

τις διαδικασίες της επιχείρησης µε τελικό στόχο την παροχή ποιοτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

• ∆ηµιουργία διαφοροποιηµένων ικανοτήτων. Συχνό είναι το 

φαινόµενο  όπου επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες 

των ανθρώπων τους µε σκοπό να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα.  

            Οι τελευταίες δύο δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από συγχωνεύσεις και 

εξαγορές αλλά και από πλήθος άλλων αναδιοργανώσεων. Οι εταιρείες που 

απαρτίζουν έναν κλάδο µειώνονται συνεχώς. Παράλληλα, οι αναδιοργανώσεις 

στις επιχειρήσεις συνεχώς επεκτείνονται έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητά τους, είτε µέσω της µείωσης ιεραρχικών επιπέδων στον 

οργανισµό, είτε αποκτώντας οικονοµίες κλίµακας µε το συνδυασµό 

δραστηριοτήτων (Glebbeek and  Bax 2002).  

 Είναι πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς πως αλλιώς θα µπορούσαν να 

ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στα νέα δεδοµένα από τις αναδιοργανώσεις 

που λαµβάνουν χώρα στις µέρες µας. Αυτές οι αναδιοργανώσεις επηρεάζουν 
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τα οργανωτικά επίπεδα της επιχείρησης και φυσικά τους εργαζοµένους. Οι 

εργαζόµενοι συχνά αναρωτιούνται τι ρόλο θα παίξουν στις νέες µορφές που 

έχουν οι επιχειρήσεις.  Οι εργαζόµενοι ως αποτέλεσµα των 

αναδιοργανώσεων θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τις εξής αλλαγές:  

• Απώλεια εργασίας, µισθού και πλεονεκτηµάτων.  

• Αλλαγές στην εργασία, νέοι ρόλοι και καθήκοντα.  

• Μεταφορά σε άλλη γεωγραφική περιοχή.  

• Αλλαγές σε αποδοχές και ανταµοιβές. 

• Αλλαγές στις προοπτικές καριέρας.  

• Αλλαγές στην οργανωτική δύναµη, στο status και στο prestige  

• Αλλαγές στο προσωπικό, νέοι συνάδελφοι, νέοι προϊστάµενοι  

• Αλλαγή στην εταιρική κουλτούρα και απώλεια της επιχειρησιακής 

ταυτότητας.  

 Υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα να µειωθούν οι ρυθµοί µε τους 

οποίους λαµβάνουν χώρα οι αναδιοργανώσεις. Όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις προβαίνουν σε αναδιοργανώσεις όπως σε συγχωνεύσεις, 

εξαγορές και µειώσεις προσωπικού.  

 Στις περισσότερες παραδοσιακές επιχειρήσεις οι αποφάσεις 

λαµβάνονται από την ανώτατη διοίκηση και εφαρµόζονται από τα κατώτερα 

στρώµατα. Συνήθως σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις παρατηρούνται 

πολλά ιεραρχικά επίπεδα και οι εργαζόµενοι µε την πάροδο του χρόνου και 

την απόκτηση εµπειρίας ανεβαίνουν ιεραρχικό επίπεδο και κατευθύνονται 

προς την κορυφή. Η µορφή αυτή της οργάνωσης συχνά γίνεται παρωχηµένη 
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τόσο επειδή είναι δαπανηρή για να εφαρµοστεί, όσο και γιατί συχνά είναι µη 

ευέλικτη. Το παλαιό είδος οργάνωσης αντικαθίσταται από το αποκεντρωτικό, 

όπου στη λήψη αποφάσεων συµβάλλουν όλοι οι εργαζόµενοι που έχουν 

σχέση µε το πρόβληµα (Σκουλάς, 1998).  

Μείωση του προσωπικού  

 Η µείωση του προσωπικού προκειµένου η επιχείρηση να αποκτήσει 

ευελιξία γίνεται ολοένα και πιο δηµοφιλής στις µέρες µας ακόµα και ανάµεσα 

σε επιχειρήσεις που οι πολιτικές τους τίθενται κατά των απολύσεων. Η µείωση 

του προσωπικού αποτελεί µια αληθινή πρόκληση για τις επιχειρήσεις µια και 

πρέπει να αντιµετωπισθούν όλα εκείνα τα προβλήµατα που απορρέουν από 

τις απολύσεις.  

Επιχειρησιακή κουλτούρα (Μπουραντάς, 1998) 

 Με τον όρο επιχειρησιακή κουλτούρα εννοούµε το σύνολο των 

πεποιθήσεων που µοιράζονται οι εργαζόµενοι µιας επιχείρησης. Τα βασικά 

στοιχεία της είναι τα εξής:  

1. Οι καθορισµός της συµπεριφοράς όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν 

όπως η γλώσσα που χρησιµοποιείται.  

2. Οι ηθικές αξίες που συναντώνται στις διάφορες οµάδες εργασίας.  

3. Οι κυρίαρχες αξίες για την επιχείρηση, όπως είναι το χαµηλό κόστος 

και η υψηλή ποιότητα.  

4. Η φιλοσοφία που συνοδεύει τη στάση της επιχείρησης απέναντι στους 

εργαζόµενους και τους πελάτες της.  

5. Οι κανόνες του παιχνιδιού προκειµένου ένας νεοεισερχόµενος 



56 

 

 

υπάλληλος να γίνει αποδεκτός στην επιχείρηση.  

6. Η ατµόσφαιρα και το εργασιακό  

 

3.6 Οι 2 διαστάσεις της ΔΟΠ και ΔΑΔ 

Μια άλλη προσέγγιση στη σχέση της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας µε την 

λειτουργία του τµήµατος προσωπικού είναι αυτή των ακαδηµαϊκών του UMIST 

Quality Management Center, Dale, Cooper και Wilkinson (Dale et.al,1997) . 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω η εργασία του τµήµατος ∆ΑΠ µπορεί να 

προσδιοριστεί µε βάση δύο διαστάσεις το επίπεδο (level) και το προφίλ 

(profile). Αναφορικά µε το επίπεδο δράσης του τµήµατος έχουν τοποθετήσει το 

τµήµα σε λειτουργικό (operational) και σε στρατηγικό (strategic). Ως 

στρατηγικό επίπεδο αναφέρετε ενδεικτικά η συµµετοχή του υπεύθυνου του 

τµήµατος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και προώθηση και   υλοποίηση πρακτικών 

∆ΑΠ από τα µεσαία και ανώτερα στελέχη. Από την άλλη πλευρά το τµήµα 

προσωπικού µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση τη δύναµη ή το προφίλ που 

διαθέτει µέσα στην οργάνωση και µπορεί να είναι εµφανές σε έννοιες όπως ο 

βαθµός παρέµβασης, οι καινοτοµίες σε εργασιακά θέµατα, η ικανότητα 

ενόρασης και η δηµιουργικότητα. Επίσης µπορεί να πάρει την µορφή 

αναγνωρισιµότητας από τα στελέχη γραµµής και  την ικανότητα του τµήµατος 

να προλαµβάνει (proactive) και να σχεδιάζει (plan). Με τον συνδυασµό αυτών 

των δύο διαστάσεων δηµιουργείται ένα διάγραµµα κελιού (cell diagram) το 

οποίο κατηγοριοποιεί το ρόλο του τµήµατος ∆ΑΠ σε τέσσερις κατηγορίες 

(βλέπε διάγραµµα 1):  

• Στρατηγικό / Υψηλό προφίλ 
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• Στρατηγικό / Χαµηλό προφίλ 

• Λειτουργικό / Υψηλό προφίλ 

• Λειτουργικό / Χαµηλό προφίλ (Βούζας, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Ο ρόλος της ομάδας στη ΔΟΠ 

 Η οµάδα αποτελεί τη βάση και ένα σηµείο – κλειδί για τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας. Αποτελεί επίσης έναν αποτελεσµατικό φορέα 

αλλαγής. Η διοίκηση πρέπει να γνωρίζει όλα τα σχετικά µε το σχηµατισµό, την 

ανάπτυξη, την απόδοση και τη λειτουργία των οµάδων, έτσι ώστε να µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για τη βελτίωση των διαδικασιών. Οι 

οµάδες µπορούν να βοηθήσουν και στην επίλυση των προβληµάτων. 

 Η οµάδα για να επιλύσει το πρόβληµα χρειάζεται να συγκεντρώσει και 

να αξιολογήσει τις πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος, 

Change Agent 

 Internal Contactor 

Coordinator 

Strategic Level 

High profile Low profile 

Facilitator 

Operational Level 
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τις εναλλακτικές λύσεις, καθώς επίσης και τα θετικά και τα αρνητικά ποιοτικά 

σηµεία των εναλλακτικών λύσεων.  

 Γενικά, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός και η διαφορετικότητα των 

προτεινόµενων εναλλακτικών λύσεων, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η 

ευκαιρία για την επιλογή της αποτελεσµατικότερης λύσης. Η διαφορετικότητα 

στη λύση όµως µπορεί να είναι ενάντια στην επιτυχή επίλυση του 

προβλήµατος στην περίπτωση που αυτή οδηγεί σε διαπροσωπικές 

συγκρούσεις ή σε καθυστέρηση της απόφασης λόγω έλλειψης οµοφωνίας. Η 

επιτυχία στην επίλυση του προβλήµατος απαιτεί από την οµάδα να έχει την 

ικανότητα να παίρνει αποφάσεις. Οι αποφάσεις δεν µπορούν να ληφθούν ή να 

βελτιωθούν χωρίς πληροφορίες. ∆υστυχώς υπάρχουν ερευνητές που 

πιστεύουν ότι µερικού µάνατζερς στερούνται των ικανοτήτων να 

συγκεντρώνουν, να επεξεργάζονται και να ερµηνεύουν πολύπλοκες 

πληροφορίες, διότι δεν έχουν αναπτύξει την αντιληπτική και επιλεκτική 

ικανότητά τους. Το πρόβληµα αυτό θα µπορέσουν να το ξεπεράσουν, όταν θα 

χρησιµοποιήσουν την οµάδα για τη λύση των προβληµάτων τους (Μπλέσιος 

2006). 

 Η σύγκρουση είναι µία φυσική συνέπεια σε οποιαδήποτε οµάδα που 

προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβληµα και να λάβει µια απόφαση. Τα άτοµα 

που συµµετέχουν στην οµάδα πρέπει να αντιληφθούν ότι η σύγκρουση έχει να 

κάνει µε τις καταστάσεις του προβλήµατος και όχι µε προσωπικά θέµατα. Αν 

τα άτοµα θεωρούν τη σύγκρουση ως προσωπική υπόθεση, τότε ο οργανισµός 

χάνει την αποτελεσµατικότητά του. 

 Υπάρχουν τέσσερις βασικές διαστάσεις οµαδικής σύγκρουσης, η 

Προσωπική, η Απρόσωπη, η Ανταγωνιστική και η Συνεργατική. Ο Pace 
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ισχυρίζεται ότι η καλύτερη απόφαση προκύπτει από την ανάµειξη των 

διαστάσεων απρόσωπη/συνεργατική και προσωπική/ανταγωνιστική, γιατί 

αυτές οι διαστάσεις επιτρέπουν στην οµάδα να χρησιµοποιήσει 

αποτελεσµατικά τη συγκεκριµένη γνώση των µελών της οµάδας. Αυτή η 

προσέγγιση προτείνεται επιτακτικά από τον Deming, ο οποίος γράφει. 

«Έχουµε µεγαλώσει σ’ ένα κλίµα ανταγωνισµού µεταξύ των ατόµων, των 

οµάδων, των τµηµάτων, των µαθητών, των σχολείων και των πανεπιστηµίων. 

Οι οικονοµολόγοι µας δίδαξαν ότι ο ανταγωνισµός θα επιλύσει τα προβλήµατά 

µας. Σήµερα όµως βλέπουµε ότι ο ανταγωνισµός µπορεί να είναι 

καταστρεπτικός.  

 Θα ήταν καλύτερα, αν ο καθένας µπορούσε να εργάζεται µέσα σ’ ένα 

σύστηµα, που όλοι θα έχουν τον ίδιο σκοπό και την ίδια πρόθεση να 

αποκτήσουν οφέλη. Αυτό που χρειάζεται είναι η συνεργασία και ο 

µετασχηµατισµός σ’ αυτό το στυλ του µάνατζµεντ (Βογιάτης, 2005). 

 Η οµάδα που θα επιλύσει το πρόβληµα πρέπει να έχει ένα σκοπό, ένα 

καθήκον. Η επιλογή του καθήκοντος της οµάδας είναι σπουδαίο θέµα. Η 

βελτίωση της ποιότητας µπορεί να επιτευχθεί µέσω της προσπάθειας της 

οµάδας, επιλέγοντας για το σκοπό αυτό συστηµατικά, συγκεκριµένα και 

καθορισµένα µε σαφήνεια έργα. Τα έργα αυτά στη συνέχεια αναθέτονται σε 

οµάδες των οποίων τα µέλη έχουν τη γνώση της διαδικασίας και τις 

απαραίτητες δεξιότητες, για να φθάσουν στο επιθυµητό και επιτυχηµένο 

αποτέλεσµα. 

 Έργα που περιλαµβάνονται στη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας είναι οι διαδικασίες διοίκησης, ο σχεδιασµός υπηρεσιών, ο 

σχεδιασµός νέων υπηρεσιών κ.λ.π. Στην αρχή, στα έργα περιλαµβάνονται 
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διαδικασίες που παρουσιάζουν χαµηλή απόδοση και στη συνέχεια διαδικασίες 

που µπορεί να έχουν υψηλή απόδοση. 

 Οι οµάδες που µελετούν τις διαδικασίες του οργανισµού αποτελούν 

κλειδί για την επιτυχία της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας (CQI). Τα µέλη 

των οµάδων αυτών πρέπει να είναι γνώστες του αντικειµένου, να έχουν στη 

διάθεσή τους αρκετές πηγές και πληροφορίες, ικανότητες και ακόµη ένα 

αποτελεσµατικό σύστηµα αµοιβών και αναγνώρισης. Τέλος, είναι στοιχειώδης 

υποχρέωση της ηγεσίας να υποστηρίζει την προσπάθεια της οµάδας (Σπανός, 

1993). 

 Μελέτες έδειξαν ότι οι αιτίες της αναποτελεσµατικότητας των οµάδων 

οφείλονται:  

i. στην έλλειψη αποτελεσµατικής εκπαίδευσης των µελών τους, 

ii. στην αναποτελεσµατική ηγεσία, 

iii. στην ασαφή διατύπωση των σκοπών, περιλαµβανοµένων, και στην 

έλλειψη προσδιορισµού µε σαφήνεια των πελατών, 

iv. στο µη υποστηρικτικό περιβάλλον ή σε ασταθή συστήµατα, 

v. στην έλλειψη αµοιβών και αναγνώρισης, 

vi. στην επιλογή της επιθυµητής λύσης, προτού µελετηθούν οι κύριες 

αιτίες, 

vii. στην επιλογή ενός συστήµατος και όχι µιας διαδικασίας για βελτίωση 

και  

viii. στην ανάρµοστη συµπεριφορά που εκδηλώνεται από τα µέλη µιας 

οµάδας (Παπάνης, 2005). 
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3.8 Στρατηγική κινήτρων για συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

 Η πιο σηµαντική ίσως προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή 

της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι η παροχή ισχυρών κινήτρων στα 

διοικητικά στελέχη και τους εργαζοµένους.  Η διαµόρφωση της στρατηγικής 

κινήτρων είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα.  Αρχικά έχουµε τη φάση 

προσδιορισµού των αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν και ακολουθεί η 

διαµόρφωση  των κινήτρων εκείνων που θα επιφέρουν τις επιθυµητές 

αλλαγές στη νοοτροπία και στη συµπεριφορά των εργαζοµένων, µε σκοπό την 

ικανοποίηση των νέων στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.  Στον πίνακα 4.3 

παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του προβλήµατος που  αντιµετωπίζει η 

διοίκηση. 

 Η Υιοθέτηση ενός νέου τρόπου µάνατζµεντ µε βάση τις αρχές της ∆ΟΠ 

είναι φυσικό να οδηγήσει σε µια  νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης.  Για την ικανοποίηση των στόχων που συνδέονται µε τη νέα αυτή 

στρατηγική απαιτείται επεξεργασία ενός συνόλου προγραµµάτων δράσης που 

θα υλοποιηθούν από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη σε συνεργασία µε τους 

εργαζοµένους. 

 Το κάθε διοικητικό στέλεχος, όπως και κάθε εργαζόµενος στην 

παραγωγή ή σε υπηρεσίες υποστήριξης (προµήθειες, λογιστήριο κ.λ.π), έχει 

ένα σύνολο αναγκών που διαφέρουν σε ποικιλία και σε προτεραιότητες.  Το 

σχήµα ιεράρχησης αναγκών του Maslow, αποτελεί ένα πρώτο σηµαντικό βήµα 

στην πιο συστηµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος (Τερζίδης, 2004). 

Είδη Κινήτρων 
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 Προκειµένου η διοίκηση να ενεργοποιήσει αποτελεσµατικά το 

ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης για την αποδοχή και επίτευξη των  

στρατηγικών στόχων, θα πρέπει παράλληλα να διαµορφώσει και να 

εφαρµόσει την κατάλληλη στρατηγική κινήτρων.   Στην διαµόρφωση της 

στρατηγικής αυτής, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τα εξής: 

Tο κάθε στέλεχος χρειάζεται διαφορετικό συνδυασµό κινήτρων που 

αντιστοιχεί στις συγκεκριµένες προσωπικές ανάγκες που επιδιώκει να 

ικανοποιήσει.  Για παράδειγµα, για στελέχη που έχουν ήδη φθάσει σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο αποδοχών, η προσπάθεια υποκίνησης του µε αύξηση 

µισθού ή άλλων οικονοµικών κινήτρων, δεν µπορεί  ν’ αποδώσει τόσο 

αποτελεσµατικά όσο άλλα κίνητρα που καλύπτουν τις ανάγκες εκείνες που δεν 

έχουν ακόµα ικανοποιηθεί. 

Για να είναι αποτελεσµατικά τα εξατοµικευµένα κίνητρα για κάθε στέλεχος ή 

εργαζόµενο, θα πρέπει να συµβάλλουν στην ικανοποίηση των προσωπικών 

αναγκών.  Αυτό σηµαίνει ότι τα παρεχόµενα κίνητρα θα πρέπει να στηρίζουν 

το προσωπικό στυλ µάνατζµεντ του κάθε στελέχους, όπως αυτό 

διαµορφώνεται από τις ανάγκες που αυτό επιδιώκει να καλύψει. 

Η στρατηγική για τα παρεχόµενα κίνητρα θα πρέπει να παρουσιάζει την 

απαραίτητη ευελιξία να τα προσαρµόζει στους στόχους της επιχείρησης, που 

µεταβάλλονται ανάλογα µε τις εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον (Χυτήρης, 

2001). 

 Τα κίνητρα που µπορεί να χρησιµοποιήσει η διοίκηση για την πιο 

αποτελεσµατική υποκίνηση των στελεχών και των εργαζοµένων µπορούµε να 

τα εντάξουµε σε τρεις κατηγορίες: 

Κατηγορία 1η:Υλικά ή οικονοµικά κίνητρα 
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  Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι αποδοχές, τα διάφορα πριµ, 

το µέγεθος και η ποιότητα γραφείων κι επίπλων, όπως επίσης και διάφορες 

πρόσθετες διευκολύνσεις, π.χ. πιστωτική κάρτα για διάφορα έξοδα, διάθεση 

αυτοκινήτου της εταιρείας για µετακινήσεις, κ.α., που µεταφράζονται σε 

οικονοµικά κυρίως οφέλη. 

Κατηγορία 2η: Κοινωνικά κίνητρα. 

 Στην κατηγορία αυτή διακρίνουµε κίνητρα που σχετίζονται µε τις 

διαπροσωπικές σχέσεις.  Ειδικότερα, τα κοινωνικά κίνητρα συνδέονται µε την 

αναγνώριση που έχει ένα άτοµα από συναδέλφους, από πελάτες, από 

ανταγωνιστές και άλλους, καθώς επίσης και µε τον βαθµό ταύτισής του µε την 

επιχείρηση. 

Κατηγορία 3η: Κίνητρα για επιθυµητές µορφές δραστηριότητας 

 Για πολλά στελέχη η δυνατότητα συµµετοχής σε δραστηριότητες που 

τους προσφέρουν την ικανοποίηση ν’ αντιµετωπίσουν επαγγελµατικές 

προκλήσεις π.χ. την εισαγωγή µιας νέας τεχνολογίας ή ενός νέου προϊόντος, 

που λειτουργεί πολύ αποτελεσµατικά στην υποκίνηση τους για την επίτευξη 

επιχειρησιακών στόχων.  Η ικανοποίηση αυτή δεν σχετίζεται πάντοτε µε το 

αποτέλεσµα της δραστηριότητας, αλλά καλύπτει την ανάγκη συµµετοχής σε 

κάτι που γι’ αυτούς έχει αξία.  Αυτό το είδος κινήτρου είναι επίσης ισχυρό για 

άτοµα µε έντονη την ανάγκη για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους µε 

τρόπους διαφορετικούς από τις καθιερωµένες δραστηριότητες που αναµένεται 

να συµµετέχουν. 

 



64 

 

 

3.9 Έλεγχος της λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού   

 Τέλος κοµβικό σηµείο της σχέσης ∆ΟΠ και αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναµικού είναι και ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του 

τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Ο σκοπός του ελέγχου της 

λειτουργίας του ανθρώπινου δυναµικού είναι να αξιολογηθεί η 

αποτελεσµατικότητα της και να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των στόχων της. Ο 

έλεγχος µπορεί να γίνει εσωτερικά αλλά και από εξωτερικούς συµβούλους. 

Επειδή ο εξωτερικός σύµβουλος έχει λιγότερες προκαταλήψεις για την 

οργάνωση και έχει το λιγότερο προσωπικό ενδιαφέρον για την έκβαση από 

έναν υπάλληλο της επιχείρησης, ο εξωτερικός σύµβουλος µπορεί να είναι 

αντικειµενικότερος. Αξιολογείται η αποστολή, το όραµα, η στρατηγική, και οι 

πολιτικές του τµήµατος  

 Για να επιτευχθεί το έργο της αξιολόγησης απαιτείται αξιόπιστη 

συλλογή στοιχείων που αφορούν τα παρακάτω.  

Στατιστικά στοιχεία για στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού  

Εναλλαγή προσωπικού  (employee turnover) 

Αµοιβές και φιλοσοφία αποδοχών  

Exit interview (Συνεντεύξεις εξόδου) 

Καταγγελίες υπαλλήλων (διάκριση, παρενόχληση, ασφάλεια, άλλη)    

Προαγωγές και ανάπτυξη προσωπικού  

Προϋπολογισµός και δαπάνες του ανθρώπινου δυναµικού    
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Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να γίνεται σύγκριση µε στοιχεία της αγοράς και 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων του κλάδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 –ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Κάθε αλλαγή και βελτίωση των διαδικασιών ώστε να εφαρµοσθεί η ∆ΟΠ 

πρέπει να αρχίζει µέσα στον οργανισµό. Όλα τα άτοµα είναι υπεύθυνα για τη 

βελτίωση του παραγόµενου προϊόντος ή των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στην 

πράξη η σωστή πορεία είναι να διατυπωθεί αρχικά ένας σαφής σκοπός 

σχετικά µε την αναµενόµενη και επιθυµητή βελτίωση και στη συνέχεια να γίνει 

προσπάθεια να µειωθούν οι διαφορές – µεταβολές ανάµεσα σ’ αυτό το οποίο 

έχουµε και σ’ αυτό που θα θέλαµε να έχουµε (πρότυπο). 

 Βελτίωση επιτυγχάνεται, όταν τα διοικητικά στελέχη του οργανισµού 

δίνουν µεγάλη σηµασία στην ανατροφοδότηση και όχι στην αξιολόγηση. 

Αξιολόγηση είναι αυτό που λέει ο διευθυντής, ενώ ανατροφοδότηση είναι αυτό 

που λέει ο πελάτης. Η αξιολόγηση πρέπει να στηριχθεί στην 

ανατροφοδότηση. Αυτή θα επιτευχθεί, όταν ο διευθυντής ακούει τους 

υπαλλήλους και τους πελάτες. Ο Deming υποστηρίζει πολύ την άποψη της 

χρησιµοποίησης του συστήµατος ανατροφοδότησης, γιατί, όπως έλεγε, µόνο 

µ’ αυτό µπορούµε να βελτιώσουµε το σύστηµα. Η ποιότητα  επιτυγχάνεται 

µόνο µε προγραµµατισµό και µε την ανάλογη συµβολή του ανθρώπινου 

δυναµικού (Ζαβλάνος, 2007). 
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4.1 ΚΑΙΖΕΝ και βελτίωση 

 Οι Ιάπωνες χρησιµοποιούν τον όρο kaizen για τη λέξη βελτίωση. Η 

λέξη είναι σύνθετη και προέρχεται από τη λέξη kai που σηµαίνει αλλαγή και 

zen που σηµαίνει καλή. Kaizen είναι µία φιλοσοφία, ένας τρόπος ζωής, ίσως η 

σπουδαιότερη έννοια για το ιαπωνικό µάνατζµεντ. Kaizen σηµαίνει ότι 

πραγµατοποιώ µικρές αλλαγές προς το καλύτερο και σε συνεχή βάση.  

 Το kaizen αναφέρεται σε αλλαγές τόσο στα άτοµα όσο και στις 

διαδικασίες. Το kaizen είναι διαφορετικό από την έννοια της καινοτοµίας. Η 

καινοτοµία αναφέρεται σε µεγάλες και ριζικές αλλαγές σε προϊόντα και 

διαδικασίες. Το kaizen, από την άλλη µέρα, αναφέρεται σε µικρές και 

βαθµιαίες βελτιώσεις. 

 

 Η έννοια kaizen είναι ένας τρόπος σκέψης προσανατολισµένος στη 

διαδικασία και όχι ένας τρόπος σκέψης προσανατολισµένος στα 

αποτελέσµατα ο οποίος χαρακτηρίζει το ∆υτικό τρόπο του µάνατζµεντ. Η 

βελτίωση της ποιότητας στη φιλοσοφία kaizen  σχετίζεται άµεσα µε την 

ποιότητα των ατόµων. Αν η ποιότητα των ατόµων βελτιωθεί, τότε θα βελτιωθεί 

αµέσως και η ποιότητα των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Αυτή η 

φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης πρέπει να υπάρχει µέσα στη στρατηγική 

του µάνατζµεντ των υψηλών κλιµακίων. Για την επιτυχία της βελτίωσης πρέπει 

να συµµετέχουν όλα τα άτοµα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συνεχής 

εκπαίδευση όλων των ατόµων τα οποία εργάζονται στον οργανισµό 

(∆ερβιτσιώτης, 2003). 

 Τα στοιχεία του Kaizen είναι: 
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• Η εστίαση της προσοχής στις ανάγκες του πελάτη, 

• Η οµαδική εργασία, 

• Η τεχνική «ακριβώς στο χρόνο» (JIT). 

• Ο κύκλος ποιότητας, 

• Η αυτοµατοποίηση, 

• Η συνεργασία και η συµµετοχική διοίκηση. 

 Ένα µέσο του µάνατζµεντ, το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως για τη 

µελέτη και στη συνέχεια για τη βελτίωση των διαδικασιών, είναι τα «πέντε Ws 

και το ένα H». 

∆ηλαδή, 

Who (ποιος) 

What (τι) 

Where (πού) 

When (πότε) 

Why (γιατί) και 

How (πώς) 

 

Για παράδειγµα, 

5) Ποιος κάνει αυτό το καθήκον; Ποιος θα έπρεπε να το κάνει; 

6) Τι κάνει;    Τι θα έπρεπε να κάνει; 

7) Πού το κάνει;    Πού θα έπρεπε να το κάνει; 
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8) Πότε το κάνει;   Πότε θα έπρεπε να το κάνει; 

9) Γιατί το κάνει;   Γιατί το κάνει µε αυτόν τον τρόπο; 

10) Πώς γίνεται;    Πώς θα έπρεπε να γίνεται; 

 Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα θα προσδιορίσουν τα σηµεία 

της διαδικασίας τα οποία χρειάζονται βελτιώσεις. 

4.2 Η βελτίωση ποιότητας και ο κύκλος PDCA 

 Ο Shewhart αντιλαµβάνεται τη βελτίωση της διαδικασίας ως µια συνεχή 

κυκλική προσπάθεια που αποτελείται από τρία βήµατα, τα οποία στη συνέχεια 

τροποποίησε ο Deming σε τέσσερα στάδια, το γνωστό κύκλο του Deming, 

PDCA. Η συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να εφαρµοσθεί και στη διοίκηση 

ανθρώπινου δυναµικού για την βελτίωση της ποιότητα στην επιχείρηση 

(∆ερβιτσιώτης, 2003). 

• Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στον προγραµµατισµό της αλλαγής (Plan) 

και  περιλαµβάνει: 

α. τον εντοπισµό και τον ορισµό του προβλήµατος, 

β. τη διερεύνηση και ανακάλυψη του προβλήµατος µε τη συγκέντρωση 

αξιόπιστων δεδοµένων από ένα δείγµα, 

γ. την ανάλυση των δεδοµένων για τον προσδιορισµό των αιτιών και των 

λύσεων και  

δ. την επιλογή της καταλληλότερης λύσης. 

• Στο δεύτερο στάδιο υλοποιούµε τη λύση σε µικρή κλίµακα (Do) 
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• Στο τρίτο στάδιο παρακολουθούµε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

από την εφαρµογή της λύσης, συγκεντρώνουµε τα δεδοµένα και 

µελετούµε τα αποτελέσµατα (Study). 

• Στο τέταρτο στάδιο χρησιµοποιούµε τα αποτελέσµατα από αυτή τη 

µελέτη µε στόχο να τροποποιήσουµε την τρέχουσα διαδικασία 

παραγωγής, έτσι ώστε µε τα νέα δεδοµένα να δηµιουργήσουµε το 

επόµενο πλάνο σε µεγαλύτερη κλίµακα (Act). 

 Η πραγµατοποίηση των σταδίων του κύκλου PDCA µπορεί να 

αναφέρεται σε µια ατοµική ή συλλογική προσπάθεια και µπορεί να αποτελέσει 

σηµείο αναφοράς στην εφαρµογή ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας από την 

επιχείρηση. 

 Τα άτοµα (υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί κ.λ.π.) µπορούν να ελέγξουν το 

µέλλον, εφόσον γνωρίζουν το παρελθόν και τις τρέχουσες διαδικασίες, καθώς 

επίσης και τα όρια ελέγχου. Η µελέτη του Shewhart  προτείνει ότι από µια 

µικρή ποσότητα έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών µπορούµε να 

συµπεραίνουµε προβλέψιµα αποτελέσµατα και πιθανόν και προβλέψιµες 

λύσεις (Μπλέσιος, 2006). 

 Ο κύκλος PDCA χρησιµοποιεί δεδοµένα, τα οποία ερµηνεύονται για να 

ελέγξουν τη διαδικασία. Λάθη παρατηρούνται, όταν τα άτοµα εφαρµόζουν 

λύσεις, χωρίς να γνωρίζουν επακριβώς το πρόβληµα ή γνωρίζουν τα 

συµπτώµατα, χωρίς να γνωρίζουν τις πραγµατικές αιτίες που το προκαλούν. 

 Ο Shewhart πιστεύει ότι η επαγωγική µέθοδος και η στατιστική λογική 

εξασφαλίζουν καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος. Απόφαση χωρίς 

δεδοµένα ή αντικειµενικές πληροφορίες για τη διαδικασία ή το πρόβληµα δεν 
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έχει νόηµα. Σήµερα υπάρχουν πολλές αιτίες που δηµιουργούν µεταβολές στις 

διάφορες διαδικασίες. Για να αποφύγουµε αυτές τις ανεπιθύµητες επεµβάσεις, 

ο Shewhart  εισήγαγε τη στατιστική επίλυση του προβλήµατος µε τη µορφή 

των διαγραµµάτων, του γραφήµατος και του ελέγχου. 

 Για να διαπιστώσουµε πόσο σπουδαίο είναι το πρόβληµα πρέπει να 

δώσουµε απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Α. Πόσο επηρεάζεται από το πρόβληµα ο πελάτης; Για το σκοπό αυτό 

συγκεντρώνουµε πληροφορίες από τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς 

πελάτες. 

Β. Πώς µπορεί να µετρηθεί το µέγεθος του προβλήµατος; 

Γ. Τι κόστος επιφέρει το πρόβληµα; Το κόστος µπορεί να µετρηθεί µε 

οικονοµικούς όρους, όπως χρόνος, απώλειες στην παραγωγή, µείωση της 

ικανοποίησης του πελάτη κ.λ.π. 

 Τέλος, για να βελτιώσουµε την ποιότητα, ενός προϊόντος ή µιας 

υπηρεσίας, είναι σκόπιµο να µετρήσουµε την ποιότητά του πριν και µετά την 

προσπάθεια βελτίωσης της. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε τα εργαλεία 

βελτίωσης της ποιότητας. Τα εργαλεία αυτά είναι ένα σύνολο στατιστικών 

µεθόδων οι οποίες χρησιµοποιούνται στην ανάλυση των διαδικασιών. 

 Παρακάτω εντάσσουµε τα διάφορα εργαλεία ποιότητας στα τέσσερα 

στάδια του κύκλου συνεχούς βελτίωσης του Deming. 

Α. Περιγραφή της διαδικασίας και προσδιορισµός των αιτίων που 

δηµιουργούν τις µεταβολές. 

• Τεχνική του καταιγισµού ιδεών 
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• ∆ιαγράµµατα ροής 

• ∆ιαγράµµατα αιτίας – αποτελέσµατος 

• Τεχνική της πολλαπλής ψήφου 

Β. Πραγµατοποίηση ανάλυσης σε βάθος, για να αποσαφηνιστεί η γνώση και 

να παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα. 

1. Φύλλο ελέγχου 

2. ∆ιάγραµµα Pareto 

3. Ιστόγραµµα 

4. Γράφηµα 

 

4.3  Η Θεωρία “Ζ” και “QWL” 

 Η θεωρία Ζ έχει τις φιλοσοφικές της ρίζες στα ιαπωνικά ήθη και έθιµα 

και είναι συλλογή πρακτικών τεχνικών µάνατζµεντ που περιστρέφονται γύρω 

από την έννοια της οµάδας εργασίας που σχετίζεται τόσο µε τη διοίκηση 

ανθρώπινου δυναµικού και φυσικά συµβάλει στην ποιότητα της επιχείρησης. 

 Η συγκεκριµένη προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι αποτελεσµατικότερες 

αποφάσεις λαµβάνονται από την οµάδα και όχι από µεµονωµένους µάνατζερ. 

Πρόκειται για συναινετική λήψη αποφάσεων που προϋποθέτει ότι η οµαδική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων καταλήγει σε καλύτερες αποφάσεις και 

αποτελέσµατα για την επιχείρηση και συνεπώς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού. 
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 Η θεωρία Ζ προβάλλει το ιδεώδες της ισόβιας απασχόλησης για την 

ανάπτυξη εµπιστοσύνης και την εξασφάλιση ενός εργατικού δυναµικού 

αφοσιωµένου στην επιχείρηση και την επίτευξη των στόχων της. Αυτή η 

µέθοδος διοίκησης υποστηρίζει τη µακροπρόθεσµη αξιοποίηση των 

ανθρώπινων πόρων και της ανάπτυξης στην επιχείρηση και δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στις αξιολογήσεις απόδοσης µε βάση την επίτευξη µακροπρόθεσµων 

αποτελεσµάτων (Ouchi, 1981).  

 Η κυριότερη εφαρµογή της θεωρίας Ζ στους χώρους εργασίας είναι οι 

κύκλοι ποιότητας (quality circles, QC). Πρόκειται για µικρές οµάδες 

εργαζοµένων και διευθυντών που συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

κατά τις ώρες εργασίας και προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα και να 

συµβάλλουν στη µείωση του κόστους. Οι εργαζόµενοι προσπαθούν να 

περιγράψουν το πρόβληµα µε βάση τις εµπειρίες και τις παρατηρήσεις τους ή 

από δεδοµένα που παρέχονται από τη διεύθυνση και κατόπιν διατυπώνουν 

πιθανές λύσεις. Αυτές οι λύσεις υποβάλλονται σε οµαδική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και κατόπιν προωθούνται ως τυπικές προτάσεις στην ανώτερη 

διοίκηση. Οι προτάσεις και τα σχέδια δράσης της διοίκησης επιστρέφουν, στη 

συνέχεια, στην οµάδα για να ενισχύσουν την αφοσίωσή της.  

 Αυτή η προσέγγιση απαιτεί πραγµατική υποστήριξη από τη διεύθυνση 

της επιχείρησης και είναι µία από τις τεχνικές της Προσέγγισης για ποιότητα 

στον εργασιακό βίο (Quality of worklife Approach, QWL). Ολόκληρη η 

προσέγγιση, γνωστότερη τεχνική της οποίας είναι οι κύκλοι ποιότητας, 

προβλέπει επίσης την µεγαλύτερη συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη 

αποφάσεων, συχνή επικοινωνία µεταξύ εργαζοµένων και διοίκησης και 

αυτοέλεγχο των εργαζοµένων στο χώρο της εργασίας.  
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 Η Ιαπωνική προσέγγιση που εκφράζεται µέσα από τη θεωρία Ζ στρέφει 

την προσοχή στην οµαδική συναίνεση και επίτευξη και ενσωµατώνεται σε δυο 

τεχνικές που µπορούν να εφαρµοσθούν στις επιχειρήσεις: την ποιότητα στον 

εργασιακό βίο και τους κύκλους ποιότητας (Κεφής, 2005).  

 

4.4 Συμμετοχή των εργαζομένων 

 Η συµµετοχή των εργαζοµένων όπως αναφέρεται στην Ιαπωνική 

προσέγγιση ή αλλιώς συµµετοχική διοίκηση όπως αναφέρεται σε πολλά βιβλία 

διοίκησης  έκανε την εµφάνιση της στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και 

συνδέθηκε µε τις προσπάθειες των διοικήσεων των επιχειρήσεων να βρουν 

καινούργιους τρόπους για την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας (Βογιάτης, 2005). 

 Η συµµετοχή ορίζεται σαν η εµπλοκή των εργαζοµένων στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και επίλυση προβληµάτων και η έµφαση των 

προγραµµάτων συµµετοχής ήταν στις επιπτώσεις από την εφαρµογή 

προγραµµάτων συµµετοχής των εργαζοµένων στην λήψη των αποφάσεων 

στην παραγωγική διαδικασία. Τα προγράµµατα συµµετοχής λειτουργούσαν σε 

εθελοντική και µη συστηµατική βάση και υπήρχε εµφανής η έλλειψη σύνδεσης 

των προγραµµάτων συµµετοχής µε στρατηγικούς και επιχειρηµατικούς 

στόχους.  

 Η σύγχρονη αντίληψη, όπως αυτή αναδεικνύεται και από τις Ιαπωνικές 

επιχειρήσεις,  για την συµµετοχή των εργαζοµένων στηρίζεται στην ιδέα ότι οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται από κάτω προς τα πάνω έτσι ώστε οι 

εργαζόµενοι να έχουν τον έλεγχο και να συµµετέχουν στην επιχειρηµατική ζωή 
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των οργανώσεων. Η συµµετοχή δεν παίρνει πλέον την µορφή ενός 

συγκεκριµένου προγράµµατος ,αλλά αποτελεί µια ολική προσέγγιση στην 

διοίκηση των επιχειρήσεων. Η παροχή εξουσιών, πληροφοριών, γνώσεων και 

αµοιβών είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική εφαρµογή της συµµετοχής 

των εργαζοµένων (Κεφής, 2005). 

 Η συµµετοχή φέρνει µια αυξηµένη ροή πληροφοριών και γνώσεων και 

συντελεί στην «διανοµή ευφυΐας» προς τα κάτω στρώµατα της επιχείρησης 

για την επίλυση προβληµάτων. Βελτιώνει έτσι την επεξεργασία 

πληροφόρησης και λήψη αποφάσεων και άρα την οργανωσιακή  

αποτελεσµατικότητα. 

 Η συσχέτιση της συµµετοχής των εργαζοµένων µε την ∆ΟΠ έγινε 

πραγµατικότητα στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις µετά το τέλος του ∆εύτερου 

Παγκοσµίου πολέµου. Η θεαµατική εξάπλωση και εφαρµογή του Ολικού 

Ποιοτικού Ελέγχου έδωσε την ώθηση για την συστηµατική συµµετοχή των 

εργαζοµένων στην βελτίωση της ποιότητας και στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Ο Ολικός Ποιοτικός Έλεγχος, όπως αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία 

προϋποθέτει την αφοσίωση και συµµετοχή όλων των εργαζοµένων και των 

λειτουργιών της επιχείρησης (Βούζας, 2007).  

 Στο ∆υτικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, η έµφαση στις επιστηµονική 

διοικητικές πρακτικές του Ταιηλορισµού απότρεψε την αλµατώδη ανάπτυξη 

της συµµετοχής των εργαζοµένων, κάτι το οποίο όµως δεν έγινε στην 

Ιαπωνική προσέγγιση.  Η συµµετοχή αποτελεί µια από τις βασικές αρχές 

πάνω στις οποίες στηρίζεται η ∆ΟΠ και αποτελεί το κλειδί για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της φιλοσοφίας της ∆ΟΠ.  
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 Η συµµετοχή των εργαζοµένων στην βελτίωση της ποιότητας έγινε 

αντικείµενο µελέτης από λίγους ερευνητές. Οι πιο πολλές έρευνες έδειξαν ότι 

πράγµατι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της ποιότητας και της συµµετοχής των 

εργαζοµένων (Aoki et al., 2007). Η συµµετοχή των εργαζοµένων αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της ∆ΟΠ και, οι αρχές της συµµετοχής εναρµονίζονται 

στη φιλοσοφία της ∆ΟΠ (έµφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του 

εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη). 

 Οι απόψεις των θεωρητικών της ποιότητας αναφορικά µε την σηµασία 

και την σχέση της συµµετοχής των εργαζοµένων στην βελτίωση της ποιότητας 

διίστανται. Ο Deming, ο Juran και ο Feigenbaum τονίζουν την αναγκαιότητα 

συµµετοχής των εργαζοµένων στην ποιότητα αλλά δεν προτείνουν 

συγκεκριµένες πρακτικές και βήµατα. Ο Ishikawa, είναι ο µόνος από τους 

θεωρητικούς της ποιότητας που θεωρεί την συµµετοχή των εργαζοµένων ως 

την θεµελιώδη αρχή του Ιαπωνικού Ολικού Ποιοτικού Ελέγχου. Είναι γνωστές 

οι απόψεις του για την λειτουργία των κύκλων ποιότητας και της δέσµευσης 

της διοίκησης όσον αφορά την συµµετοχή. Από την άλλη πλευρά ο Crosby και 

ο Taguchi αν και αναγνωρίζουν το ρόλο των εργαζοµένων στην ποιότητα, δεν 

θεωρούν την συµµετοχή απαραίτητη.  

 Έχοντας υπόψη ότι η ικανοποίηση του πελάτη είναι ο βασικός στόχος 

της ∆ΟΠ, η διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη προϋποθέτει 

την εµπλοκή όλων εκείνων που σχετίζονται άµεσα. Η  αρχή της ποιότητας 

προϋποθέτει γρήγορες και άµεσες αντιδράσεις σε προβλήµατα και θέµατα 

ποιότητας και στην µείωση του χρόνου µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

πελάτη.  
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 Από την άλλη πλευρά η ποιότητα άλλαξε την φύση της εκτέλεσης της 

εργασίας καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Νέοι µέθοδοι 

παραγωγής, και νέες µορφές οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας όπως 

Just-In-Time και Κanban συστήµατα παραγωγής, προϋποθέτουν περισσότερη 

συνεργασία, επικοινωνία, κοινούς στόχους, αφοσίωση. Η συµµετοχή είναι 

αυτή που συντελεί στην επιτυχή εφαρµογή αυτών των συστηµάτων γιατί δένει 

την τεχνική µε την ανθρώπινη πλευρά της ποιότητας. Στην ∆ΟΠ οι 

εργαζόµενοι αποτελούν βασικό σηµείο αναφοράς, αναλαµβάνουν την ευθύνη 

και λαµβάνουν αρµοδιότητες για την βελτίωση της ποιότητας, ενστερνίζονται 

την κουλτούρα της ποιότητας και βρίσκουν τρόπους να βελτιώσουν την 

εργασία τους. 

 Σε επιχειρήσεις που υιοθετούν την φιλοσοφία της ∆ΟΠ η συµµετοχή 

είναι ουσιαστική και αυθεντική, δηλαδή: 

- συµµετοχή όλων των εργαζοµένων και τµηµάτων της επιχείρησης στην 

βελτίωση της ποιότητας 

- η συµµετοχή δεν εξαντλείτε στην λήψη αποφάσεων και στην επίλυση 

προβληµάτων αλλά στην µεταβίβαση εξουσιών και αρµοδιοτήτων στα 

κατώτερα στρώµατα. 

- οι εργαζόµενοι επηρεάζουν και αλλάζουν το περιβάλλον και την φύση της 

εργασίας τους 

- η συµµετοχή έχει πέρα από τη επιχειρηµατική κατεύθυνση και καθαρά 

ανθρωπιστική λειτουργία , δηλαδή την αυτο-ολοκλήρωση και ανάπτυξη τω 

εργαζοµένων (Βούζας, 2007). 
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4.5 Κύκλοι ποιότητας 

 Στην Ιαπωνία, οι κύκλοι ποιότητας οργανώνονται µέσα σε τµήµατα ή 

περιοχές εργασίας (work areas) µε σκοπό τη µελέτη και την εξάλειψη των 

σχετικών µε την παραγωγή προβληµάτων. Είναι οµάδες επίλυσης 

προβληµάτων που χρησιµοποιούν απλές στατιστικές µεθόδους για να 

µελετήσουν και να αναλύσουν και να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται στον εργασιακό χώρο. Προς το παρόν, στην Ιαπωνία, η 

εστίαση των κύκλων ποιότητας είναι πέρα από τον τοµέα της κατασκευής και 

προσανατολίζεται στην βελτίωση ποιότητας και της αύξησης της 

παραγωγικότητας. Η ανάπτυξη των εργαζοµένων και η βελτίωση της 

επικοινωνίας και του ηθικού µεταξύ των συναδέλφων είναι επίσης σηµαντικές 

στην λειτουργία των κύκλων ποιότητας. Οι κύκλοι ποιότητας ως έννοια είναι το 

αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του αµερικανικού στατιστικού ποιοτικού 

ελέγχου και των ιαπωνικών οργανωτικών πρακτικών. ΟΙ κύκλοι ποιότητας 

στοχεύουν  περισσότερο στην αξιοποίηση του ανθρώπου και όχι στην χρήση 

του ανθρώπου(people-building vs people-using approach) 

 Οι Κύκλοι Ποιότητας  παρέχουν έναν επίσηµο, θεσµοποιηµένο 

µηχανισµό για την παραγωγική και συµµετοχική επίλυση προβληµάτων. 

Μικρές οµάδες εργαζοµένων συµµετέχουν σε µια συνεχή συµµετοχική 

διαδικασία µε σκοπό  να αποκαλύψουν και για να λύσουν τα σχετικά µε την 

εργασία προβλήµατα. Κάθε κύκλος ενεργεί επίσης ως µηχανισµός επιτήρησης 

που βοηθά την οργάνωση να προσαρµοστεί στο περιβάλλον της και στην 

αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.  Κάθε κύκλος ποιότητας 

«ανιχνεύει το περιβάλλον για τις ευκαιρίες, δεν περιµένει να ενεργοποιηθεί 

από ένα πρόβληµα, και δεν σταµατά τις δραστηριότητές του όταν βρεθεί ένα 
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πρόβληµα και λυθεί». Αναφέρεται επίσης ότι για το µέγιστο οργανωτικό 

όφελος, οι κύκλοι ποιότητας  πρέπει να λειτουργήσουν συνεχώς και να είναι 

ανεξάρτητοι από την διαδικασία παραγωγής. 

Οι κύκλοι ποιότητας είναι µικρές οµάδες εργαζοµένων, 5-15 ατόµων τα 

οποία εκτελούν όµοια ή παρόµοια µεταξύ τους εργασία, συναντιόνται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα για να διαπιστώσουν τις αιτίες των εργασιακών 

προβληµάτων που προκύπτουν στο χώρο εργασίας τους, προτείνουν λύσεις 

στο ανώτερο Μάνατζµεντ της επιχείρησης και αναλαµβάνουν την υλοποίηση 

των προτάσεων τους, αν τούτο είναι δυνατό.  

Κάθε κύκλος ποιότητας είναι τυπικά ανεξάρτητος αλλά µπορεί να 

συνεργαστεί µε άλλους κύκλους στην επιχείρηση για την αντιµετώπιση κοινών 

προβληµάτων. Σε κάθε συνάντηση των κύκλων ποιότητας, σε όλα τα µέλη 

µοιράζονται αρµοδιότητες και καθήκοντα που πρέπει να εκπληρωθούν σε 

χρόνο εργασίας ή µη. Αυτές οι αναθέσεις περιλαµβάνουν συνήθως την από 

πρώτο χέρι παρατήρηση συγκεκριµένων φαινοµένων στον εργασιακό χώρο 

και τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων. Σε κάθε συνάντηση 

χρησιµοποιείται η τεχνική του "brainstorming" και κάθε µέλος του κύκλου 

ενθαρρύνεται να συµµετέχει και να υποβάλει ιδέες (Βούζας, 2007).   

Τα προβλήµατα µε τα οποία ασχολούνται κυρίως τα µέλη ενός Κύκλου 

Ποιότητας είναι : α) ποιοτικής βελτίωσης των παραγοµένων προϊόντων, β) 

συνθηκών ασφαλείας, γ) µείωσης κόστους παραγωγής, δ) βελτίωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας αλλά και προβλήµατα γενικότερης βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής µέσα στον εργασιακό χώρο.  

Οι Κύκλοι Ποιότητας δεν αποτελούν στη φύση και την οργάνωση τους 

τυπικές οµάδες έργου, µε τη παραδοσιακή έννοια, µέσα στη συγκεκριµένη 
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δοµή της επιχείρησης. Λείπει σ' αυτούς η αρχή της εξουσίας, όπως 

εκφράζεται στις σχέσεις προϊσταµένου - υφισταµένων σε µια τυπική οµάδα 

έργου (Τµήµα, ∆ιεύθυνση κτλ.). Ένα άλλο κύριο στοιχείο που διακρίνει τους 

Κύκλους Ποιότητας από τις παραδοσιακές τυπικές οµάδες, είναι η αυτόβουλη 

συµµετοχή των µελών και η ελεύθερη αποχώρηση τους από την οµάδα, όταν 

το επιθυµούν. Οι Κύκλοι Ποιότητας λειτουργούν παράλληλα, αλλά ανεξάρτητα 

από την τυπική οργάνωση της επιχείρησης, για την επιτυχία των δικών τους 

στόχων, που στην ιδανική περίπτωση καθορίζονται από τη βάση (µέλη της 

οµάδας) (∆ερβιτσιώτης, 2003).  

Οι Κύκλοι Ποιότητας έχουν τη δική τους οργάνωση και διαφέρουν κατά 

πολύ από τις κλασικές οργανωτικές δοµές που λειτουργούν στις επιχειρήσεις 

της. ∆ύσης  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

       Η προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας  φαίνεται να σηµατοδοτεί και 

να καθορίζει τον βαθµό συµµετοχής  του τµήµατος  προσωπικού στις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και να αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού. Η συµµετοχή αποκτάει διπλό 

χαρακτήρα και συνίσταται στην ριζική  αλλαγή των πολιτικών και πρακτικών 

του τµήµατος για την υποστήριξη και στήριξη των προσπαθειών βελτίωσης 

της ποιότητας από την µια µεριά και από την άλλη στην υιοθέτηση των αρχών 

της ∆ΟΠ στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης  

     Η επιχείρηση µέσα από τον τρόπο λειτουργίας της θα πρέπει να έχει σαν 

σκοπό τόσο να βοηθήσει το προσωπικό της µε την  κατάρτιση του σε 

συγκεκριµένες εφαρµογές που αφορούν το αντικείµενο της εργασίας τους, 

όσο και  ενηµερώσει το προσωπικό πάνω σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις, 

υποκινώντας το έτσι να αποκτήσει νέες υπευθυνότητες και ρόλους και να 

συµβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη τους και συνεπώς στη 

βελτίωση της ολικής ποιότητας της επιχείρησης. 

       Η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει επίσης, στα πλαίσια της 

ολικής ποιότητας, ακολουθώντας αξιοκρατικά κριτήρια να προωθεί τους 

εργαζοµένους της. Ο εργαζόµενος που αξίζει, προσπαθεί και συνεχώς 

βελτιώνει την επίδοση του και συνεπώς θα αναρριχηθεί στα σκαλοπάτια της 

ιεραρχίας, δεν θα µείνει στάσιµος και θα ανταµειφθεί µε ποικίλους τρόπους 

τόσο χρηµατικά όσο και µε τρόπους που υποδεικνύει η σωστή διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων. 
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     Η οµαδικότητα που αναπτύσσεται στην εταιρεία και τα θετικά που 

απορρέουν από αυτή τόσο για τους εργαζοµένους όσο και για τη λειτουργία 

της επιχείρησης αποτελεί ένα ιδιαίτερο φαινόµενο, το οποίο µόνο θετικά 

αποτελέσµατα µπορεί να έχει στις επιχειρήσεις που συναντάται. Η σηµασία 

της οµάδας για τη διοίκηση των ανθρωπινών πόρων είναι κάτι που έχει 

ιδιαίτερη σηµασία και στην Ιαπωνική προσέγγιση διοίκησης.  

 Θετικά αποτελέσµατα στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 

µπορούν να έχουν και τα υπόλοιπα εργαλεία που προτείνονται από τις 

πρακτικές που εφαρµόζονται στις ιαπωνικές επιχειρήσεις.  

 Για παράδειγµα η πραγµατοποίηση των σταδίων του κύκλου PDCA 

που αναφέρεται σε µια ατοµική ή συλλογική προσπάθεια µπορεί να 

αποτελέσει σηµείο αναφοράς στην εφαρµογή ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας 

από την επιχείρηση και ειδικότερα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού. 

Επίσης η θεωρία Ζ µπορεί να χρησιµοποιηθεί γύρω από την έννοια της 

οµάδας εργασίας της επιχείρησης, που σχετίζεται τόσο µε τη διοίκηση 

ανθρώπινου δυναµικού και φυσικά συµβάλει στην ποιότητα της επιχείρησης. 

Τέλος το kaizen το οποίο αναφέρεται σε µικρές και βαθµιαίες βελτιώσεις, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού όσον αφορά 

τις αποφάσεις εκπαίδευσης, βελτίωσης προσωπικού αλλά και αξιολόγησης, 

εφόσον αναφέρεται σε αλλαγές τόσο στα άτοµα όσο και στις διαδικασίες. Το 

kaizen επειδή είναι διαφορετικό από την έννοια της καινοτοµίας και δεν 

αναφέρεται σε µεγάλες και ριζικές αλλαγές µπορεί να εφαρµοσθεί σε πολλές 

περιπτώσεις διοίκησης ποιότητας καθώς οι αλλαγές είναι µικρές και εύκολα 

µπορούν να γίνουν χωρίς να δηµιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήµατα, τα οποία 

προκαλούνται από τις αλλαγές. 
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