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Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να αντλήσει στοιχεία και να εμβαθύνει 

μέσα σε ένα θεωρητικό αντικείμενο το οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής διερευνηθεί 

σε μεγάλο βαθμό με βάση ένα Θεωρητικό Υπόδειγμα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Το υπόδειγμα στηρίζεται σε μια εκ βάθους ανάλυση της 

βιβλιογραφίας σε θέματα ποιότητας και χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την 

καλλίτερη και αποτελεσματικότερη μελέτη του φαινομένου της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στην Ελληνική Βιομηχανία. Προηγούμενες προσπάθειες για την 

μελέτη και ανάλυση της σχέσης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, και χωρίς μεγάλο βάθος, 

ερευνώντας και αναλύοντας ελάχιστες μεταβλητές και παράγοντες. 
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ερωτήματα που αφορούν την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τη διερεύνηση των 

σχέσεων που διέπουν βασικούς οργανωσιακούς προσδιοριστικούς παράγοντες 

βελτίωσης της ποιότητας με την Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και του 

συστήματος Επικοινωνίας στην Ελληνική Βιομηχανία. 

Πιστεύουμε οτι η εργασία αυτή θα συνεισφέρει σημαντικά τόσο στην κατανόηση 

του συγκεκριμένου θέματος της διατριβής εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας αλλά 

προσφέροντας ένα εργαλείο για τα στελέχη των επιχειρήσεων για την καλλίτερη 

και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελληνική 

Βιομηχανία. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του '80 μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης, ένα 

καινούργιο «παράδειγμα» (paradigm) για την βιομηχανία έκανε την εμφάνιση 

του. Η θεαματική εξέλιξη και ανάπτυξη της Ιαπωνικής Βιομηχανίας σε 

συνδυασμό με τους χαμηλούς δείκτες παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας, το υψηλό κόστος παραγωγής και την μείωση του 

μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων του Δυτικού Κόσμου έφερε την Ποιότητα 

στο επίκεντρο των συζητήσεων των ανωτέρων στελεχών μεγάλων 

επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τους Snell&Dean(1992) ,μία από τις βασικές αιτίες για την 

εμφάνιση των παραπάνω προβλημάτων και την συνειδητοποίηση της 

αναγκαιότητας μιας νέας φιλοσοφίας οργάνωσης και διοίκησης των 

επιχειρήσεων, ήταν το γεγονός ότι οι αλλαγές και οι ριζοσπαστικές τομές 

στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον έπαιρναν συνήθως την μορφή 

εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών με την ταυτόχρονη εντατική εφαρμογή 

νέων αυτοματοποιημένων συστημάτων και μεθόδων βελτίωσης της 

βιομηχανικής παραγωγής. Έμφαση φαινόταν να δίνεται στην «τελειοποίηση-

αυτοματοποίηση» των παραγωγικών διαδικασιών με την συστηματική χρήση 

στατιστικών μεθόδων, εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, 

υλοποίηση παροδικών και συνάμα παραδοσιακών «συνταγών» διοίκησης 

(management prescriptions, Lee, 1980) και μονόφθαλμη αντιμετώπιση του 

θέματος της αποτελεσματικότητας , παραγωγικότητας και των «καλών 

διοικητικών πρακτικών» (Aktouf,1992). Πολλοί ερευνητές παραδέχονται ότι η 

επανεξέταση των παλαιών μεθόδων, αρχών και συστημάτων διοίκησης και η 

αναζήτηση νέων μέσα από μια φιλοσοφία βελτίωσης της ποιότητας αποτελεί 

μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη βιομηχανία (Oakland,1988; 

Pfeffer, 1994). 
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Παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι η βελτίωση της ποιότητας συντελεί στην 

μείωση του κόστους, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος , και στην παραπέρα διεύρυνση των 

αγορών σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο (Garvin, 1989; GA0.1991; 

Powell, 1995, Chauvel,1994). Παρόλα αυτά οι προσπάθειες των 

επιχειρήσεων για βελτίωση της ποιότητας έτσι ώστε να ανταποκριθούν 

καλλίτερα στις αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών και φυσικά 

να ικανοποιήσουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του πελάτη, φαίνεται να 

επικεντρώθηκαν στην χρήση στατιστικών μεθόδων και εισαγωγή 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων 

(ΙΡΜ.1993; Wilkinson.et.al. 1991; Turtle, 1992). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο «τεχνικός» και «διαδικαστικός» χαρακτήρας των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας δεν εξασφαλίζει ούτε διασφαλίζει την 

ανοδική πορεία της επιχείρησης και δεν σηματοδοτεί την μετάβαση σε μια 

καινούργια φιλοσοφία οργάνωσης και διοίκησης όπου όλοι κατανοούν την 

σημασία της ποιότητας, συμμετέχουν ενεργά με σκοπό την ικανοποίηση των 

αναγκών του πελάτη. (ΙΡΜ,1993; Blackburn&Rosen,1992 

Marchington,et.al,1993). Αντίθετα το πέρασμα από ένα παραδοσιακό 

σύστημα ποιότητας σε μια καινούργια φιλοσοφία βελτίωσης η οποία 

συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την επιχείρηση και στην οποία όλοι είναι 

υπεύθυνοι για την ποιότητα συμβάλει στη ριζική μεταβολή της 

επιχειρηματικής κουλτούρας και βοηθά στην ανάπτυξη της επιχείρησης και 

στην εκπλήρωση των οργανωσιακών της στόχων. Αυτό είναι με λίγα λόγια το 

βασικό θεωρητικό πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Όπως προαναφέρθηκε μια από τις βασικές τομές της νέας αυτής 

φιλοσοφίας είναι η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας και σπουδαιότητας 

της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στις προσπάθειες βελτίωσης ' 

της ποιότητας Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια καθαρά 

ανθρωποκεντρική θεωρία οργάνωσης και διοίκησης (ΙΡΜ.1993; 

Ishikawa,1985; Pfeffer, 1994). Στηρίζεται στην αποτελεσματική αξιοποίηση 

και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εργαζομένων και προσφέρει τις 
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συνθήκες εκείνες μέσα στις οποίες το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να 

αναπτύξει και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες του και να αναπτυχθεί 

περαιτέρω. 

Σύμφωνα με τον Pfeffer(1994) το καινούργιο αυτό «κίνημα» για την βελτίωση 

της ποιότητας αναγνώρισε και προώθησε σε μεγάλο βαθμό το θεμελιακό 

ρόλο και την σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, και προσέφερε τη 

βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί μια καινούργια προοπτική και 

«ιδεολογία» για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την ταυτόχρονη 

αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Το κεντρικό θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι η συστηματική ανάλυση 

και μελέτη της Αξιοποίησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα 

στο καινούργιο «παράδειγμα» (paradigm) διοίκησης, τη νέα φιλοσοφία 

οργάνωσης την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Η βασική ερώτηση η οποία 

περιμένουμε να απαντηθεί από την συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή είναι 

αν οι βιομηχανικές επιχειρηματικές μονάδες που βρίσκονται σε ένα στάδιο 

βελτίωσης της ποιότητας εφαρμόζοντας συγκεκριμένες προσεγγίσεις, οι 

οποίες με την σειρά τους προσδιορίζουν τα Θεμελιώδη Στηρίγματα, τις 

Θεμελιώδης Αρχές, Πρακτικές και Μεθόδους βελτίωσης ποιότητας 

αξιοποιούν κατά τον καλλίτερο τρόπο το Ανθρώπινο Δυναμικό τους. Η 

ανάλυση του θέματος της διδακτορικής διατριβής θα στηριχθεί σε μια εκ 

βάθους ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας , 

των Οργανωσιακών Προσδιοριστικών της Παραγόντων, του περιβάλλοντος 

μέσα στο οποίο δρα και αναπτύσσεται καθώς και της σχέσης Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να αντλήσει στοιχεία και να εμβαθύνει 

μέσα σε ένα θεωρητικό αντικείμενο το οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής 

διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό με βάση ένα Θεωρητικό Υπόδειγμα Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Το υπόδειγμα στηρίζεται σε μια εκ βάθους ανάλυση της 

βιβλιογραφίας σε θέματα ποιότητας και χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την 

καλλίτερη και αποτελεσματικότερη μελέτη του φαινομένου της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας στην Ελληνική Βιομηχανία. 
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II. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η μελέτη της Αξιοποίησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας παρόλο που αποτέλεσε αντικείμενο εκτενών ερευνών σε Ευρώπη 

και Αμερική δεν κάλυψε πλήρως όλες εκείνες τις πτυχές της σχέσης 

ποιότητας και ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα η μεγάλη 

πλειοψηφία των ερευνών είναι περιγραφική και ελάχιστα εμπειρική (Xu, 

Qi.1994; Hill.1991). 

Οι περισσότερες έρευνες μελετούν κυρίως αποσπασματικά τις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 

(Tuttle,1992; Wilkinson.et.al.1991; Fowler,1993; ΙΡΜ,1993; 

Snell&Dean,1992). Ειδικότερα μια σύγχυση φαίνεται να υπάρχει όσον αφορά 

την συγκεκριμενοποίηση του θέματος που εξετάζεται. Έτσι εμφανίζονται 

συχνά έρευνες με θέμα την μελέτη της ανάπτυξης και αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού, ενώ στην ουσία το αντικείμενο της εμπειρικής 

έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου του τμήματος προσωπικού στις 

προσπάθειες των επιχειρήσεων για βελτίωση της ποιότητας. 

Μια μεγάλη μερίδα θεωρητικών πιστεύει ότι ανθρώπινος παράγοντας είναι ο 

πιο ευρύτατα παραμελημένος στην σύγχρονη διοικητική πρακτική. Οι μέχρι 

τώρα προσπάθειες ανάπτυξης του ανθρώπινου Δυναμικού επικεντρωνόταν 

στην εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Human 

Capital School), στην εισαγωγή «καινοτόμων» μορφών υποκίνησης 

(Behaviourists), τον επανασχεδιασμό του έργου (Job Redesign), στη 

βελτίωση της «ποιότητας της εργασιακής ζωής» (Quality of Work Life) και 

τέλος στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αποφυγή συγκρούσεων με τα 

εργατικά σωματεία (Industrial Relations School). Η εισαγωγή νέας 

τεχνολογίας στα τέλη της δεκαετίας του 70 και η αυτοματοποίηση στη 

δεκαετία του 1980 παραμέλησε και σε αρκετές 
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περιπτώσεις υποβάθμισε τον παράγοντα άνθρωπο (Snell&Dean,1993; 

Aktuf.1992). 

Από την άλλη πλευρά η εμφάνιση και εξάπλωση της Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για την διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων. Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι η εμφάνιση της 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σηματοδότησε το πέρασμα από την 

παραδοσιακή διοίκηση προσωπικού στη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (Blackburn&Rosen,1993; Wilkinson,et.al, 1991). Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας δίνει μια καινούργια προοπτική και ρόλο στη διοίκηση των 

ανθρώπινων πόρων αναβαθμίζοντας το ρόλο του τμήματος προσωπικού, 

εξασφαλίζοντας την συμμετοχή των εργαζομένων, προσφέροντας 

συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση και βελτιώνοντας τις εργασιακές 

σχέσεις. 

Η χρησιμότητα της μελέτης της σχέσης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της 

Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού τοποθετείται σε δύο επίπεδα και 

εξηγείται διεξοδικά παρακάτω. Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στην αξία της 

μελέτης της ποιότητας για τους ανθρώπους που κάνουν την σχέση πράξη, 

δηλαδή τα μεσαία και ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων. Το δεύτερο 

επίπεδο αναφέρεται στους ερευνητές και σπουδαστές της ποιότητας. 

Ειδικότερα: 

α. Χρησιμότητα για στελέχη επιχειρήσεων και πρακτικούς 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

1. Τα στελέχη των επιχειρήσεων θα μπορέσουν να κατανοήσουν και να 

αξιολογήσουν καλλίτερα τα συστατικά στοιχεία της καινούργιας αυτής 

φιλοσοφίας διοίκησης (θεμελιώδη στηρίγματα, αρχές, πρακτικές και 

μεθόδους) και θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τα σημεία εκείνα στα οποία η 

εισαγωγή και υλοποίηση επιμέρους στοιχείων θα είναι απαραίτητη και 

ουσιαστική. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της ΔΟΠ για την επίτευξη των 
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αντικειμενικών στόχων από την πλευρά των ανωτέρων στελεχών αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. 

2. Τα στελέχη των επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

υπόδειγμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σαν οδηγό αξιολόγησης της 

υπάρχουσας κατάστασης της επιχείρησης ως προς τις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας (βαθμός εφαρμογής των επιμέρους στοιχείων) και 

Αξιοποίησης του Ανθρώπινου δυναμικού. Τα στελέχη γνωρίζοντας τις 

αδυναμίες , τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της επιχείρησης 

θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν καλλίτερα τα προγράμματα και τις πρακτικές 

βελτίωσης της ποιότητας που ταιριάζουν στην επιχείρηση. 

3. Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή μπορεί να αποτελέσει εργαλείο 

στα χέρια των στελεχών για την διεξαγωγή συγκριτικών μελετών ως προς 

την ποιότητα και το ανθρώπινο δυναμικό και το σύστημα επικοινωνίας της 

επιχείρησης σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης. 

β. Για τους ερευνητές και σπουδαστές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

1. Με την διεξοδική ανάλυση της βιβλιογραφίας και την θεωρητική 

εξέταση και εμπειρική τεκμηρίωση του υποδείγματος μπορεί άνετα κάποιος 

ερευνητής να κατανοήσει καλλίτερα το φαινόμενο της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και να διαμορφώσει μια σαφέστερη αντίληψη για την σχέση 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

2. Ο ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα και ειδικότερα 

την μεθοδολογία της διατριβής έτσι ώστε να προχωρήσει στο χτίσιμο νέων 

σχέσεων και την διερεύνηση καινούργιων μεταβλητών, στον περαιτέρω 

εμπλουτισμό του υποδείγματος και τέλος στην σύνδεση της θεωρίας και 

εμπειρικής έρευνας. 
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3. Αν υποθέσουμε ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα 

καινούργιο «παράδειγμα» (paradigm) για την βιομηχανία, μια καινούργια 

φιλοσοφία διοίκησης τότε θεωρείται αυτονόητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης 

δομής η οποία θα πρέπει να καθοδηγήσει τις αλλαγές και θα εγγυηθεί 

πρόοδο στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα ή πρωτοβουλίες 

βελτίωσης ποιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας είναι ακόμη μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης η οποία δεν έχει 

πλήρως αποκρυσταλλωθεί, και ακόμη θεωρώντας ως αναμφισβήτητο 

γεγονός ότι ο παράγοντας άνθρωπος αποτελεί κεντρικό σημείο στη νέα αυτή 

φιλοσοφία πιστεύουμε ότι η παράθεση ερευνητικών προτάσεων γύρω από 

την διερεύνηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού είναι επιβεβλημένη. 

4. Το περιεχόμενο της γνώσης γύρω από την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

, η χρήση της γνώσης αλλά και η καταστάσεις κάτω από τις οποίες η γνώση 

για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και την σχέση Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και ΑΑΔ είναι βασικοί λόγοι για την διεξοδική μελέτη του θέματος 

της Διδακτορικής Διατριβής. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια 

σημαντική μερίδα ακαδημαϊκών και στελεχών που πιστεύουν ότι η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα ακόμη «management fad» ή μια ακόμη 

«good story»(Legge,1994). Η συγκεκριμένη διατριβή θα προσπαθήσει όχι 

να καταδείξει ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν είναι κάτι από τα 

παραπάνω αλλά θα προσπαθήσει να εξετάσει αν υπάρχουν τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά στοιχεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, σε ποιο βαθμό και 

αν όντως υπάρχει διαφοροποίηση στην Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

5. θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα δεν έχει γίνει καμία 

παρόμοια έρευνα γύρω από την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και την μελέτη 

της Σχέσης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Η Ελληνική βιομηχανία βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή, 

αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, ο ανταγωνισμός βρίσκεται σε υψηλά 

7 



Λιοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 

επίπεδα, και η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών βιομηχανικών 

επιχειρήσεων βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο ως αναφορά την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η 

επιλογή του θεωρητικού πλαισίου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με βάση ένα 

υπόδειγμα/εργαλείο για την καλλίτερη και αποτελεσματικότερη μελέτη τόσο 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και των οργανωσιακών προσδιοριστικών 

παραγόντων (προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας, χρόνος 

συστηματικής ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας, υπευθυνότητα 

για την βελτίωση της ποιότητας , ο ρόλος του τμήματος ποιοτικού ελέγχου 

και τέλος οι στόχοι ποιότητας) καθώς και της Αξιοποίησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού είναι μια καινοτομία για την Ελληνική Βιομηχανία , η οποία αρχίζει 

δειλά Va συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα και το ρόλο της ποιότητας στην 

επιχειρηματική ζωή. 

III. Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η επιλογή μιας συστημικής προσέγγισης για την μελέτη και ανάλυση του 

αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής θεωρήθηκε απαραίτητη 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο την περιπλοκότητα που παρουσιάζει το θέμα όσο 

και την προσπάθεια αποφυγής χρησιμοποίησης μιας "μονολιθικής και 

παράλληλα μηχανιστικής προσέγγισης" (\Λ/3ΐαιτΐ3Π,1994,σελ.513), η οποία 

θα αποτελούσε τροχοπέδη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση γύρω από 

την ανάλυση της σχέσης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Προηγούμενες προσπάθειες για την μελέτη και ανάλυση της σχέσης 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και χωρίς μεγάλο βάθος, 

ερευνώντας και αναλύοντας ελάχιστες μεταβλητές και παράγοντες. Η μελέτη 

της Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από μια φιλοσοφία ποιότητας 

προϋποθέτει την χρησιμοποίηση μιας προσέγγισης η οποία θα δίνει μια 
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ολοκληρωμένη εικόνα των παραγόντων που επηρεάζουν την συγκεκριμένη 

σχέση αλλά και αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών των 

παραγόντων. Η θεωρία των συστημάτων παρόλο που έχει τις ρίζες της στην 

βιολογία και την ηλεκτρική μηχανική, τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει 

επεκταθεί ραγδαία και στις κοινωνικές επιστήμες, αποτελώντας μια άλλη 

διαφορετική φιλοσοφία στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων και στο 

χτίσιμο νέων θεωριών.(Ashmos and Huber, 1987, σελ.608) Το σύστημα 

ορίζεται ως « ένα σύμπλεγμα στοιχείων με συγκεκριμένες σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων και μεταξύ των χαρακτηριστικών 

ιδιοτήτων των στοιχείων που το αποτελούν.(Hall.A.D and Fagen, R.E,1956) 

Οι Käst and Rosenzweig (1972, σελ,448) αναφέρουν ότι οι βασικές 

«ποιότητες» της οργανωσιακής θεωρίας όπως η εμπειρική έρευνα,, η 

αναγκαιότητα μιας θεωρητικο-αναλυτικής βάσης και η ολοκληρωτική της 

φύση, όλες αυτές οι «ποιότητες» βρίσκονται σε μια φιλοσοφία σύμφωνα με 

την οποία, ο μόνος τρόπος να μελετήσεις τις επιχειρήσεις είναι να τις 

μελετήσεις σαν ένα σύστημα. Με βάση την θεωρία των συστημάτων η ουσία 

της διοίκησης έγκειται στην κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων 

(configurations) τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα υπο-συστήματα 

και στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Ξουρή,(1977, σελ,144) «μια 

απαραίτητη συνθήκη για κάθε ζωντανό (έυψυχο) σύστημα είναι το 

περιβάλλον του. 

Με την χρησιμοποίηση της θεωρητικής προσέγγισης των συστημάτων 

(systems approach) προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις διάφορες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ και ανάμεσα στα υποσυστήματα και ακόμη ανάμεσα 

στην επιχείρηση και το περιβάλλον και ακόμη να καθορίσουμε τις σχέσεις 

μεταξύ των συγκεκριμένων μεταβλητών του συστήματος. Έμφαση ακόμη 

δίνεται στην εξέταση της περίπλοκης φύσης των επιχειρήσεων, στην 

προσπάθεια κατανόησης του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες και καταστάσεις, οι οποίες με την σειρά τους 

επηρεάζουν τα στοιχεία του συστήματος.(Τηοιηρ5οη,1967 σελ. 157) 
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Στην διδακτορική διατριβή υιοθετούμε μια συστημική προσέγγιση στην 

μελέτη της αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα σε μια φιλοσοφία 

και προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία της 

Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και η προσέγγιση για την 

βελτίωση της ποιότητας που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση εξαρτάται και 

επηρεάζεται όχι μόνο από τις «εσωτερικές» μεταβλητές και παράγοντες αλλά 

και από μεταβλητές του ευρύτερου περιβάλλοντος και φυσικά από 

ευκαιρίες, κινδύνους, περιορισμούς και ζητήσεις του συγκεκριμένου 

συστήματος. 

Σύμφωνα με την συστημική προσέγγιση , η αλλαγή παίρνει την μορφή 

"προσαρμογής" και εμφανίζεται σαν το προϊόν εξωγενών διαφοροποιήσεων 

και μεταβολών του περιβάλλοντος. Ένας "ζωντανός" οργανισμός θα πρέπει 

να εκλαμβάνει, να επεξεργάζεται και να απαντά σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να προσαρμόζεται, επαναπροσδιορίζοντας 

εσωτερικές οργανωσιακές δομές για την διασφάλιση της επιβίωσης ή της 

αποτελεσματικότητας. Η διεξοδική και σε βάθος μελέτη των προσδιοριστικών 

παραγόντων του συστήματος επικοινωνίας καθώς και των μεθόδων και 

τεχνικών επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την συλλογή, 

επεξεργασία και τυποποίηση πληροφοριών από το περιβάλλον για την λήψη 

αποφάσεων προσφέρει τη βάση για την αποτελεσματική μελέτη των 

επιπτώσεων των μεταβολών του περιβάλλοντος στην επιχείρηση ως 

σύνολο. 

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα προβλήματα της ποιότητας πηγάζουν από 

εξωτερικούς παράγοντες (Benson,et.al,1991) όπως οι απαιτήσεις των 

πελατών, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, οι νόμοι και οι κανονισμοί του 

κράτους, η συστημική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την 

συγκεκριμενοποίηση και κρυσταλοποίηση των θεμελιωδών στηριγμάτων, 

αρχών και πρακτικών και μεθόδων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.. 

Σύμφωνα με τους Benson,et.al(1991) ακολουθώντας την συστημική 

προσέγγιση, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια 
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διαδικασία τριών σταδίων (Σχήμα 1). Στο πρώτο στάδιο η επιχείρηση μέσω 

των στελεχών της αντιλαμβάνεται το οργανωσιακό περιεχόμενο της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας το οποίο αποτελείται από εξωτερικές 

ζητήσεις/πιέσεις για βελτίωση της ποιότητας, από προηγούμενους δείκτες 

απόδοσης των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας, την υπάρχουσα 

πολιτική και στρατηγική οργάνωσης και διοίκησης της ποιότητας. 

Ακόμη σε αυτό το στάδιο εξετάζονται οι επιδράσεις και οι επιρροές από το 

εξωτερικό περιβάλλον όπως ανταγωνιστικές πιέσεις και εισαγωγή νέων 

μεθόδων ή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Στο δεύτερο στάδιο, 

ανάλογα με το οργανωσιακό περιεχόμενο της ποιότητας, οι απόψεις και τα 

πιστεύω των στελεχών σχηματίζονται αναφορικά με την ποιότητα. Οι 

επιχειόήσεις θα πρέπει να εντοπίσουν τις περιοχές εκείνες οι οποίες χρίζουν 

επίλυσης και τα μέσα που χρειάζονται καθώς και τους απαραίτητους πόρους 

για την αντιμετώπιση τους 

Σχήμα 1. Η Συστημική Προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Στάδιο Ι Στάδιο II Στάδιο III 

ΟΡΓΑΝΏ ΣΙΛΚΟ 
Wl\,f Ι7ΧΪ/Λ 

ΙΙΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤ. 

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στο τρίτο στάδιο, γνωρίζοντας το περιεχόμενο και τις οργανωσιακές ανάγκες 

για αλλαγή, η επιχείρηση αντιδρά με την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων και 

προσεγγίσεων για την απόκτηση της επιδιωκόμενης απόδοσης της 

ποιότητας . Η ποιότητα σύμφωνα με τους θεωρητικούς η ποιότητα δεν είναι 

μόνο η επίτευξη ποιοτικών προϊόντων αλλά η εμφύτευση μιας φιλοσοφίας 
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συνεχούς βελτίωσης με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη 

(Juran,1988; Crosby,1979). 

IV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά το θέμα της διδακτορικής 

διατριβής και εξετάζεται η σημασία και η σπουδαιότητα μελέτης της 

Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τέλος στο Εισαγωγικό μέρος επιχειρείται μια 

διεξοδΙκή ανάλυση της θεωρίας των συστημάτων και θέτονται οι βάσεις για 

την ανάλυση του θέματος της διδακτορικής διατριβής με την συστημική 

προσέγγιση. 

Η διδακτορική διατριβή χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος της 

διδακτορικής διατριβής γίνεται μια διεξοδική και σε βάθος ανάλυση της 

βιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Ένα γίνεται βιβλιογραφική 

αναφορά στους διάφορους ορισμούς της ποιότητας, στους θεωρητικούς και 

τις προσεγγίσεις για την μενέτη της ποιότητας , ενώ τέλος εξετάζεται η 

εξελικτική πορεία της βελτίωσης της ποιότητας και τα κυριότερα θεωρητικά 

μοντέλα και βραβεία Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε Ευρώπη και Αμερική. Το 

δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις 

Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ στο τρίτο και το τέταρτο 

κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά το Ελληνικό Βιομηχανικό Περιβάλλον, το 

σύστημα επικοινωνίας και το Οργανωσιακό Επιχειρηματικό Περιβάλλον. 

Στο δεύτερο μέρος της διδακτορικής διατριβής και πιο συγκεκριμένα στο 

κεφάλαιο πέντε γίνεται η θεωρητική τεκμηρίωση του υποδείγματος Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας που θα χρησιμοποιηθεί για την μελέτη της Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας στην Ελληνική Βιομηχανία και για την μελέτη της σχέσης 

των προσδιοριστικών παραγόντων βελτίωσης της Ποιότητας και των 

στοιχείων του υποδείγματος. Στο κεφάλαιο έξι του δεύτερου μέρους 
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παρουσιάζονται και αναλύονται οι ερευνητικές υποθέσεις της διδακτορικές 

διατριβής και γίνεται τεκμηρίωση θεωρητική όλων των υποθέσεων προς 

διερεύνηση. 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση της μεθοδολογίας 

της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα στο 

κεφάλαιο επτά αναλύονται διεξοδικά θέματα δειγματοληψίας, συγκρότησης 

και ανάπτυξης του ερωτηματολογίου, διερευνώνται τα προβλήματα 

αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας και αναπτύσσεται η μεθοδολογία 

ανάλυσης των συναρτησιακών σχέσεων. Στο κεφάλαιο οκτώ και στο 

κεφάλαιο εννέα γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων και των 

συναρτησιακών σχέσεων, ενώ στο κεφάλαιο δέκα έχουμε τα συμπεράσματα 

της έρευνας και τις μελλοντικές κατευθύνσεις. 
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Μέρος Πρώτο - Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Κεφάλαιο 1ο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - θεωρητική τεκμηρίωση 

1.1 Εισαγωγή 
1.2 Εννοιολογική προσέγγιση - Ορισμός της Ποιότητας 
1.3 Θεωρητικές προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας 
1.4 Θεωρητικοί της ποιότητας 
1.5 Η εξελικτική πορεία της ποιότητας 
1.6 Σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων θεωρητικών υποδειγμάτων και 

βραβείων ΔΟΠ 

Κεφάλαιο 2ο Αξιοποίηση Ανθρώττινου Δυναμικού - Θεωρητική 
τεκμηρίωση 

2.1 Εισαγωγή 
2.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Αξιοποίηση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού 
2.3 Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης και μελέτης της Αξιοποίησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 

Κεφάλαιο 3ο Το Ελληνικό Βιομηχανικό Περιβάλλον 

3.1 Το υπόβαθρο του Ελληνικού Βιομηχανικού Χώρου 
3.2 Η σημερινή εικόνα της Ελληνικής Βιομηχανίας 
3.3 Ανάλυση προβλημάτων, αδυναμιών, εμποδίων, ευκαιριών στην 

Ελληνική Βιομηχανία 
3.4 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ελληνική Βιομηχανία 
3.5 Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ελληνική Βιομηχανία 

Κεφάλαιο 4ο Ανάλυση Οργανωσιακού Περιβάλλοντος και 
συστήματος Επικοινωνίας 

4.1 Εισαγωγή 
4.2 Παράγοντες του Οργανωσιακού Περιβάλλοντος της επιχείρησης 
4.3 Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης και μελέτης του Συστήματος 

Επικοινωνίας στην Ελληνική Βιομηχανία 
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Μέρος Πρώτο - Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Κεφάλαιο 1ο 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Θεωρητική τεκμηρίωση 

1.1 Εισαγωγή 

1.2 Εννοιολογική προσέγγιση - Ορισμός της Ποιότητας 

1.3 θεωρητικές προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας 

1.4 Θεωρητικοί της ποιότητας 

1.5 Η εξελικτική πορεία της ποιότητας 

1.6 Σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων θεωρητικών υποδειγμάτων 

KÜ\ βραβείων ΔΟΠ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Θεωρητική Τεκμηρίωση 

1.1 Εισαγωγή 

Η έννοια της ποιότητας δεν είναι καινούργια, υπάρχει από την εμφάνιση του 

ανθρώπινου είδους και συνδέθηκε άμεσα με τις εντυπωσιακές κατασκευές 

στην αρχαία Αίγυπτο των Φαραώ, στην αρχαία Ελλάδα της "χρυσής εποχής " 

του Περικλή, των Βασιλέων της Μεσοποταμίας αλλά και με την διάδοση της 

φιλοσοφικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Έχει ευρύτατα 

υποστηριχθεί ότι τα θεμέλια της ποιότητας καθώς και οι βασικές αρχές της 

τέθηκαν από ανθρώπους όπως ο Κινέζος συγγραφέας Sun-Tzu (480-211 π.χ), 

και οι Έλληνες φιλόσοφοι της Αρχαίας Αθήνας, ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης 

και ο Πλάτωνας (Brocka&Brocka,1992) 

Η αλματώδης πορεία και η εξέλιξη της έννοιας της ποιότητας τις τελευταίες 

δεκαετίες αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και βασικό 

παράγοντα ανάπτυξης και εξέλιξης στην σύγχρονη επιχειρηματική 

πραγματικότητα.. Η ποιότητα σήμερα ως έννοια έχει κυριολεκτικά ξεωύγει από 

την παραδοσιακή της μορφή και το καθαρά τεχνοκρατικό της περιεχόμενο, 

από έναν μηχανισμό ελέγχου και μιας ακόμη περιφερειακής λειτουργίας της 

επιχείρησης. Με το πέρασμα των χρόνων και με την επίδραση ριζικών 

αλλαγών στο υπάρχον κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό γίγνεσθαι, η έννοια της 

ποιότητας έχει εξελιχθεί και "μεταλλαχθεί" σε μια καινούργια φιλοσοφία 

διοίκησης η οποία καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση (Deming,1988; 

Crosby, 1978) έχει στρατηγικό περιεχόμενο και προοπτική (Okland,1986) και 

έχει ως απώτερο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη 

(Juran,1988). 

Πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν για μια "επανάσταση ποιότητας" 

(Oakland, 1989), ενώ εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των βιβλίων, 

επιστημονικών περιοδικών, επαγγελματικών οργανώσεων και οργανισμών 
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αλλά και μαθημάτων σε Πανεπιστήμια γύρω από θέματα ποιότητας. Τέλος 

ένας μεγάλος αριθμός ερευνών σε ολόκληρο τον κόσμο επιβεβαιώνει την 

σπουδαιότητα της ποιότητας και την θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και της αύξησης της 

παραγωγικότητας, την μείωση του κόστους, την βελτίωση της αποδοτικότητας 

και της ανταγωνιστικής θέσης , την ικανοποίηση του πελάτη, την οργανωσιακή 

ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα (Garvin, 1988; Powell, 1995; GA0.1991; 

vanDonk&Sanders,1993; Cauvel.1994; Redman.et.al.1995; Develin&Partners, 

1989) 

1.2 Εννοιολογική Προσέγγιση - Ορισμός της Ποιότητας 

Παρόλο που η έννοια της ποιότητας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

προϋπήρχε σε όλους τους τότε γνωστούς πολιτισμούς έντονη είναι η απουσία 

ενός παγκόσμιου και κοινά αποδεκτού ορισμού της ποιότητας (Reeves & 

Bednar, 1994). Δεκάδες διαφορετικοί ορισμοί και προσεγγίσεις γύρω από την 

ποιότητα έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί, ενώ αρκετοί είναι οι συγγραφείς οι 

οποίοι μιλάνε για την ύπαρξη «σύγχυσης» ποιότητας. 

(Hart&Schlesinger,1991; Pfeffer, 1994). Εξετάζοντας και αναλύοντας διεξοδικά 

και σε βάθος την διεθνή βιβλιογραφία γύρω από την ποιότητα διαπιστώνεται η 

ύπαρξη δεκάδων ορισμών για την ποιότητα. Η έλλειψη ομοιομορφίας στη 

διατύπωση ,η έμφαση αλλά και τα συστατικά στοιχεία που εμπεριέχει ο κάθε 

ορισμός είναι ενδεικτική της πολυμορφίας και της σύγχυσης που επικρατεί. 

Οι ορισμοί για την ποιότητα συχνά αποτελούν αντικείμενο σημειολογικής 

εξέτασης (Xu,Qi,1994; Legge, 1994) ανατρέχοντας στις ρίζες της έννοιας αυτής 

καθεαυτής ενώ για πάρα πολλούς η έννοια της ποιότητας μεταβάλλεται και 

μετασχηματίζεται σύμφωνα με τις αλλαγές στη οργάνωση και διοίκηση των 

επιχειρήσεων. 
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Μερικοί από αυτούς τους ορισμούς είναι: 

- αξία (value) Feigenbaum ,1951; Abbot ,1955 

- τήρηση προδιαγραφών (conformance to specifications) Gilmore,1974; 

Levitt, 1972 

- τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων ( conformance to requirements) 

Crosby, 1979 

- καταλληλότητα για χρήση (fitness for use) Juran,1974 

- αποφυγή απωλειών ( loss avoidance) Taguchi,1989 

- ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη ( meeting or exceeding customer 

expectations) Parasuraman, et.al,1985, Granroos) 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO έχει υιοθετήσει μια δική του 

ερμηνεία για την ποιότητα η οποία είναι «ποιότητα είναι η ολικότητα των 

στοιχείων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας για την 

εξυπηρέτηση μιας δοσμένης ανάγκης (Dale, 1993).» 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει ένας παγκόσμια κοινά 

αποδεκτός ορισμός για την ποιότητα, αλλά όλοι οι παραπάνω προσπαθούν να 

βάλουν τις βάσεις για την ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία αυτής της 

έννοιας. Θεωρήθηκε ότι για την καλύτερη κατανόηση και εις βάθος μελέτη της 

ποιότητας στην σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα απαραίτητο είναι 

να προσπαθήσουμε να ομαδοποιήσουμε τους διάφορους ορισμούς με βάση 

τις ρίζες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι ορισμοί. Έτσι καταλήξαμε σε 

τέσσερις ευρύτερους ορισμούς, με βάση την «φιλοσοφική» , την «οικονομική», 

την «τεχνοκρατική» και την «μάρκετινγκ» ερμηνεία-θεώρηση για τον ορισμό 

της ποιότητας. 
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1.3 Οι θεωρητικές προσεγγίσεις βελτίωσης της Ποιότητας 

1.3.1 Η «Φιλοσοφική» θεώρηση της ποιότητας 

Σύμφωνα με την φιλοσοφική θεώρηση , η ποιότητα είναι μια έννοια η οποία 

είναι συνώνυμη με τις έννοιες αρετή και τελειότητα, όπως αυτές αναπτύχθηκαν 

από τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη και 

τον Πλάτωνα. Ο τελευταίος αναφέρει ότι η αρετή είναι μια καταλυτική και 

ολοκληρωτική έννοια , η οποία εκφράζει το «καλό» στην υπέρτατη μορφή του, 

και είναι η υψηλότερη ιδέα από όλες τις ιδέες. Η ποιότητα θεωρείται δηλαδή 

ως κάτι ιδεατό αλλά ταυτόχρονα υλοποιήσιμο, απέχοντας όμως από την 

"χειροπιαστή" πραγματικότητα και την συμβατότητα που χαρακτηρίζει την 

καθημερινή πρακτική. 

Η προσπάθεια πολλών επιχειρήσεων να υλοποιήσουν βασικές αρχές της 

συγκεκριμένης θεώρησης στην σημερινή επιχειρηματική πρακτική, έδωσε το 

έναυσμα στους Peters&Waterman(1982) να μιλήσουν για "τελειότητα" 

(excellence). Η φιλοσοφική πλευρά της ποιότητας απασχόλησε πολλούς 

ακόμη θεωρητικούς της διοικητικής σκέψης. Οι Ιάπωνες ακαδημαϊκοί 

lshikawa(1985) και Sana (1989), υποστηρίζουν ότι η φιλοσοφική πλευρά των 

διαφόρων θρησκευτικών προσεγγίσεων επηρεάζει την σημασία, προσδιορίζει 

το περιεχόμενο και ακόμη τον βαθμό οριοθέτησης της έννοιας της ποιότητας. 

Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι οι Ιάπωνες αντιλαμβάνονται την ποιότητα 

μέσα από την ανθρωπότητα (humanity) αυτή καθεαυτή. Οι υποθέσεις οι 

οποίες υπάρχουν γύρω από την ανθρώπινη φύση και τις δυνατότητες που 

προσφέρουν αυτές οι υποθέσεις φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

"ουσία" (essence) της ποιότητας. 

Παράλληλα κινούνται και άλλοι θεωρητικοί της διοικητικής σκέψης όπως οι 

Aktuf(1992), Pfeffer(1994), Wilkinson,et.al,(1991). Υποστηρίζουν ότι η 

ποιότητα δεν έχει ένα παραδοσιακό, μηχανιστικό ή διαδικαστικό χαρακτήρα 

και περιεχόμενο αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας φιλοσοφικής 

θεώρησης γύρω από τον άνθρωπο και τις αξίες που τον περιβάλλουν. Η 
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υποκειμενικότητα και η αδυναμία κριτικής αλλά και αξιολόγησης κάποιου 

πράγματος ή κάποιας ενέργειας αποτελεί ακόμη μέρος της φιλοσοφικής 

θεώρησης για την ποιότητα. Έχει υποστηριχθεί ότι σε διάφορες άλλες 

επιστήμες όπως η θεολογία, η μουσική , η ζωγραφική , και η γλυπτική ,η 

ποιότητα αποτελεί αντικείμενο υποκειμενικής κριτικής και ορίζεται σαν μια 

«διάφανη» έννοια (Garvin, 1988). Έτσι θεωρείται πρακτικά αδύνατο να 

αξιολογήσει κανείς και να μετρήσει το έργο ενός ζωγράφου όπως του 

Piccasso με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά χαρακτηριστικά ή αναλύοντας 

και ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες. Ορίζοντας την ποιότητα σαν 

τελειότητα-αρετή σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα πέρα από τον 

ορισμό της, σαν μια εμπειρία ανεξάρτητη από προηγούμενες intellectual 

abstactions. (Reeves & Bednar, 1994) 

1.3.2 Η «Οικονομική» θεώρηση της Ποιότητας 

Ενώ η φιλοσοφική θεώρηση της ποιότητας έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, 

η οικονομική θεώρηση της ποιότητας πρωτοέκανε την εμφάνιση της την 

περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης όταν οι πρώτες επιχειρήσεις άρχισαν 

να αναπτύσσονται, να απλώνουν τις δραστηριότητες τους και να διευρύνουν 

το φάσμα των προϊόντων που διοχέτευαν στους καταναλωτές. Το εμπόριο 

άρχισε να κάνει την εμφάνιση του καθώς και η πώληση των αγαθών σε 

αγορές. Οι νόμοι της αγοράς καθόριζαν την «ποιότητα» των προϊόντων προς 

πώληση. Η εξέλιξη έφερε μαζί της την αναγκαιότητα της μαζικής παραγωγής 

και η μείωση του κόστους συντέλεσε στην σύνδεση της ποιότητας με την αξία 

του προϊόντος.(value for money). Η αξία-τιμή του προϊόντος σύμφωνα με τα 

παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για 

τον καθορισμό των προτιμήσεων του καταναλωτή. 

Τιμή-Αξία και Ποιότητα ήταν άσχετες μεταξύ τους έννοιες εκείνη την εποχή. 

Δίνοντας όλη την έμφαση στην αξία του προϊόντος παραμελούνταν ο πιο 

βασικός συντελεστής στην διαδικασία επιλογής του προϊόντος, η ποιότητα. 
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Με βάση αυτή την λογική, υπήρχαν διαφορές στην τιμή και άρα στην ποιότητα 

των προϊόντων. Μετά την βιομηχανική επανάσταση η αγορά των αγαθών 

γινόταν με βάση την αξία αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος και όχι με 

βάση την συγκεκριμένη ανάγκη του αγοραστή, την εξυπηρέτηση, την 

ευχρηστία κτλ. Οι επιχειρήσεις της εποχής άρχιζαν δειλά-δειλά να παράγουν 

μαζικά και φτηνά προϊόντα σε μια πολυάριθμη και αδιάφορη για ποιότητα 

αγορά. Σύμφωνα με τον Abbott (1955),όταν οι τιμές είναι άρρηκτα δεμένες με 

ιδέες, προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η καλύτερη προσφορά κερδίζει. Σε αυτή την 

φιλοσοφία στηρίζεται και η λαϊκή ρήση "όταν μόνο οι πλούσιοι είχαν ρολόγια, 

τότε τα ρολόγια ήταν καλά, τώρα λίγα είναι αυτά που είναι καλά μιας και όλοι 

έχουν ένα στην τσέπη τους" (Tuchman, 1980:40 στο άρθρο των 

Reeves&Bednar, 1994:421 ) 

Είναι πασίγνωστη η φιλοσοφία του Φορντ αλλά και άλλων μεγιστάνων της 

Αμερικάνικης βιομηχανίας για την αρνητική σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. 

Η υπερβολική προσέγγιση των Αμερικανικών επιχειρήσεων στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και την μείωση του κόστους με καθαρά χρηματοοικονομικά 

μέσα εις βάρος της ποιότητας συνέβαλε στην σημαντική πτώση του μεριδίου 

αγοράς, στην απόκτηση μιας κακής φήμης των προϊόντων τους και της 

ταυτόχρονης επικράτησης των Ιαπωνικών στις διεθνείς αγορές. 

1-3.3 Η «Τεχνοκρατική» θεώρηση της Ποιότητας 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η αλματώδη ανάπτυξη της οικονομίας 

που ακολούθησε, έφερε τις επιχειρήσεις μπροστά στο πρόβλημα της μαζικής 

παραγωγής προϊόντων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο του πολέμου 

αλλά και της μεταπολεμικής περιόδου. Πρώτος ο Henry Ford στην Αμερική 

άρχισε την μαζική παραγωγή αυτοκινήτων, σημαδεύοντας το πέρασμα από 

την εποχή της χειρονακτικής εργασίας και της δεξιότητας του τεχνίτη-

μάστορα στην εποχή της τεχνοκρατικής γραμμής της παραγωγής. 

Η αποτελεσματική λειτουργία της γραμμής παραγωγής προϋπόθετε την 

ύπαρξη εξαρτημάτων τα οποία θα σχεδιαζόταν έτσι ώστε να λειτουργεί χωρίς 
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προβλήματα η γραμμή παραγωγής. Η συνεχής εμφάνιση ελαττωματικών 

εξαρτημάτων στην γραμμή παραγωγής, προκάλεσε σημαντικά προβλήματα 

στην ομαλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και της επιχείρησης 

γενικότερα και συνέβαλε στην ανάγκη δημιουργίας τμημάτων υπευθύνων για 

τον έλεγχο και την σχεδίαση των προϊόντων. Ήταν επιτακτική η ανάγκη να 

καθοριστεί σαφώς πότε ένα εξάρτημα ή ένα τελικό προϊόν είναι ελαττωματικό. 

(Juran,1979; Deming,1982) 

Η δημιουργία συγκεκριμένων προδιαγραφών αποτέλεσε το σημείο αναφοράς 

για τον σαφή προσδιορισμό και ορισμό της ποιότητας. Η απόκλιση από τα 

στανταρντς σήμαινε αύξηση του κόστους, μείωση της παραγωγικότητας και 

κατά ^συνέπεια προϊόντα κακής ποιότητας. Η ποιότητα οριζόταν σαν η 

αυστηρή και συστηματική τήρηση των προδιαγραφών στην παραγωγική 

διαδικασία.( Crosby,1979; Gilmore,1974;Levitt,1972). Η ποιότητα έπρεπε να 

ποσοτικοποιηθεί και θεωρήθηκε αναγκαία η χρησιμοποίηση στατιστικών 

πρακτικών και διαδικασιών για την μέτρηση της. 

Ο Shewhart και αργότερα ο Juran , ο Feigenbaum και ο Crosby έβαλαν τις 

βάσεις για την συστηματικό σχεδιασμό και παραγωγή προϊόντων τηρώντας 

πιστά τις προδιαγραφές που είχε ετοιμάσει το τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Κατά 

τον Crosby(1979), η ποιότητα δεν είναι η "ωραιότητα", η "χλιδή", η 

"λαμπερότητα» και το βάρος αλλά είναι η τήρηση προδιαγραφών στην 

παραγωγή (conformance to requirements). Ο Crosby πιστεύει ότι η ποιότητα 

δεν είναι κάτι το αόρατο, κάτι το άυλο και μη μετρήσιμο. Η ποιότητα είναι 

χειροπιαστή και μετρήσιμη, και μετριέται με το κόστος της ποιότητας. 

1.3.4 Η «Μάρκετινγκ» θεώρηση της Ποιότητας 

Οι ολοένα αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις, η παγκοσμιοποίηση των 

αγορών, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η έμφαση στην παροχή 

υπηρεσιών (service) παράλληλα με την προσπάθεια της πλειοψηφίας των 

επιχειρήσεων να προσεγγίσουν και να διατηρήσουν όσο το δυνατόν 
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περισσότερους και πιο αφοσιωμένους πελάτες συνέβαλε στην εμφάνιση μιας 

καινούργιας θεώρησης για την ποιότητα, η οποία διαφέρει σημαντικά από τις 

προγενέστερες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα η αναλογία 

εργαζομένων στην βιομηχανία μειώνεται σε σχέση με τις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι διακηρύσσουν ότι 

βρισκόμαστε στην μέση μιας "επανάστασης υπηρεσιών" και τονίζουν την 

σημασία της αξιολόγησης της υπηρεσίας που προσφέρεται στον τελικό 

καταναλωτή-πελάτη. Η παραπάνω θεώρηση επηρέασε σημαντικά και την 

έννοια της ποιότητας. Μερικοί από τους βασικούς θεμελιωτές της ποιότητας 

όπως ο Feigenbaum και ο Juran επηρεάστηκαν από τις παραπάνω θεωρίες 

και προσέγγισαν την ποιότητα με ένα προσανατολισμό "αγοράς". 

Σύμφωνα λοιπόν με την "μάρκετινγκ" θεώρηση, η ποιότητα καθορίζεται από 

τον πελάτη (Oakland, 1989; Juran, 1991). Βασικό μέλημα των επιχειρήσεων θα 

πρέπει να είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η ποιότητα μπορεί 

να μετρηθεί μόνο με βάση τις προτιμήσεις του πελάτη και όχι με βάση την 

τήρηση προδιαγραφών στην παραγωγή. Ενδεικτική είναι η επισήμανση όλων 

των γκουρού της ποιότητας οι οποίοι αναφέρουν ότι η ποιότητα αποτελεί ένα 

εργαλείο διοίκησης και στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

Διαφορετικοί πελάτες έχουν διαφορετικές ανάγκες, και τα προϊόντα ή 

υπηρεσίες που ικανοποιούν καλλίτερα τις δοσμένες αυτές ανάγκες θεωρούνται 

σαν έχοντα την υψηλότερη ποιότητα. Ένα προϊόν το οποίο μεγιστοποιεί την 

ικανοποίηση αυτού που το χρησιμοποιεί σίγουρα είναι πιο ελκυστικό και 

αποδεκτό από άλλα (Juran, 1991). 

Ο «Μάρκετινγκ» ορισμός της ποιότητας είναι ο πιο ευρύτερα αποδεκτός 

ορισμός της ποιότητας. Βασικές αιτίες ήταν η αλματώδη ανάπτυξη της 

επιστήμης του μάρκετινγκ, καθώς και η στροφή της Αμερικάνικης Οικονομίας 

προς τις υπηρεσίες και η επικράτηση της Ιαπωνίας στις διεθνείς αγορές με 

προϊόντα προσανατολισμένα στις ανάγκες του πελάτη. Σήμερα η πλειοψηφία 

των μεγάλων επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει τμήματα εξυπηρέτησης και 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών, ενώ αφιερώνουν μεγάλα ποσά στην 
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ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στην βελτίωση των 

υπαρχόντων. 

1.4. Οι Θεωρητικοί της Ποιότητας 

1.4.1 Philip Β. Crosby 

Ο Crosby είναι ευρύτερα γνωστός από την φιλοσοφία του για τα «μηδέν λάθη» 

(zero defects). Η βασική φιλοσοφία του Crosby είναι πάρα πολύ απλή και 

καθαρά πρακτική, γεγονός που έκανε πολλούς να την αμφισβητήσουν. Ο 

Crosby πιστεύει ότι η «ποιότητα είναι δωρεάν» (quality is free) και γίνεται 

πράξη μόνο όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη (ανώτερα στελέχη, εργαζόμενοι, 

κτλ) κάνουν σωστά, και την πρώτη φορά όλες εκείνες τις ενέργειες για τις 

οποίες ευθύνονται. 

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πρέπει να συμμετέχουν και όχι απλά να 

υποστηρίζουν τα προγράμματα της ποιότητας. Ο Crosby κάνει ένα σαφή 

διαχωρισμό των ευθυνών για εργαζομένους , στελέχη και ειδικούς ως 

αναφορά την ποιότητα. Πιστεύει ότι η ποιότητα είναι προσανατολισμένη γύρω 

από τον άνθρωπο. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που εκτελούν την ποιότητα και 

τα στελέχη μαζί με τους ειδικούς της ποιότητας φροντίζουν ώστε όλα να γίνουν 

όπως έχουν σχεδιαστεί. 

Η διοίκηση της ποιότητας για τον Crosby είναι πάρα πολύ σημαντική για να 

αφεθεί ολοκληρωτικά στα χέρια των ειδικών (quality specialists). Οι ειδικοί 

πρέπει να οδηγούν το πρόγραμμα, όμως η εκτέλεση της ποιότητας είναι 

υποχρέωση και ευκαιρία των ανθρώπων που διοικούν την παραγωγή. Ο 

Crosby υποστηρίζει ότι το πρόβλημα γύρω από την ποιότητα ξεκινά από το 

γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ξέρουν τα πάντα αναφορικά με την 

ποιότητα. Όμως για να κατανοήσουμε την έννοια της ποιότητας καθώς και τη 

φύση των προγραμμάτων ποιότητας όπως αναπτύσσονται από τον Crosby θα 

πρέπει πρώτα να δούμε τις πέντε «ειρωνικές υποθέσεις» τις οποίες υιοθετούν 
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τα περισσότερα διοικητικά στελέχη και οι οποίες δημιουργούν τα περισσότερα 

προβλήματα στην αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας. 

1. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι ποιότητα σημαίνει "κάτι το καλό", "πολυτέλεια", 

"λαμπερότητα» ή «βάρος». Ο Crosby διακηρύσσει ότι η ποιότητα για να 

μπορεί να διοικηθεί πρέπει να οριστεί σαν η τήρηση προδιαγραφών. 

2. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι η ποιότητα είναι «άπιαστη» και φυσικά μη 

μετρήσιμη. Η ποιότητα είναι όμως για τον Crosby μετρήσιμη, και το μέτρο 

μέτρησης είναι το κόστος της ποιότητας, το οποίο με την σειρά του διακρίνεται 

σε κόστος πρόληψης, υπολογισμού, και αποτυχίας. 

3. Η τρίτη υπόθεση είναι το γεγονός ύπαρξης «οικονομιών ποιότητας».Αυτό 

σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις οικονομικά δεν μπορούν να «αγγίξουν» την 

ποιότητα. Για τον Crosby, ποιότητα είναι να κάνεις κάτι σωστά, και την πρώτη 

φορά. Πάντα είναι φθηνότερο κάτι όταν γίνεται σωστά την πρώτη φορά. 

4. Η τέταρτη υπόθεση η οποία δημιουργεί προβλήματα είναι αυτή που λέει ότι 

οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα ποιότητας. Τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη καθώς και τα στελέχη της παραγωγής και του 

ποιοτικού ελέγχου έχουν την ευθύνη για την ποιότητα. 

5. Η πέμπτη υπόθεση ίνα ότι η ποιότητα «δημιουργείται» από το τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να καθορίζει τις 

προδιαγραφές, να αναφέρει τυχόν αποκλίσεις, να οδηγεί τον δρόμο για την 

ανάπτυξη μιας θετικής συμπεριφοράς γύρω από την βελτίωση της ποιότητας 

και να χρησιμοποιεί διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα για τον παραπάνω 

σκοπό. 

Οι ειρωνικές υποθέσεις οδήγησαν τον Crosby στην ανάπτυξη πέντε 

«απολύτων της ποιότητας» και τα οποία ουσιαστικά εμπεριέχουν όλη την 

θεώρηση του Crosby σχετικά με την ποιότητα ευρύτερα την διοίκηση της 

ποιότητας. 

1. Ποιότητα σημαίνει προδιαγραφές, και όχι πολυτέλεια 

2. Δεν υπάρχουν προβλήματα ποιότητας 

3. Δεν υπάρχουν «οικονομίες της ποιότητας» 

4. Η μόνη αξιολόγηση της απόδοσης είναι το κόστος της ποιότητας 
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5. Το μόνο στάνταρ απόδοσης είναι τα «μηδέν ελαττωματικά» 

Ο Crosby θεωρεί ότι χρειάζεται αρκετός καιρός για να πετύχει μια επιχείρηση 

τους στόχους που έχει θέσει στο πρόγραμμα ποιότητας. Η ανάγκη για 

μακροχρόνια προγράμματα ποιότητας μπορεί να μειωθεί από την χρήση ενός 

πλέγματος (Grid). Το πλέγμα (The Quality Management Maturity Grid) 

χωρίζεται σε πέντε στάδια ωρίμανσης, το στάδιο της αβεβαιότητας 

(uncertainty), το στάδιο της αγρύπνησης (awakening), το στάδιο της 

διαφώτισης (enlightenment), το στάδιο της σοφίας (wisdom) και τέλος το 

στάδιο της σιγουριάς (certainty). Η ανάπτυξη του Quality Management 

Maturity Grid, κατά τον Crosby συνεισφέρει στον καθορισμό της ποιότητας 

στην καθημερινή παραγωγική πρακτική των επιχειρήσεων. 

1.4.2 J. M. Juran 

Ο J.M Juran μαζί με τον W.E Deming θεωρούνται οι πρωτεργάτες του 

Ιαπωνικού θαύματος και οι αρχιτέκτονες της «επανάστασης-αναγέννησης» της 

ποιότητας στην χώρα αυτή. Ο Juran πιστεύει ότι μεγάλη σύγχυση επικρατεί 

όσον αφορά την χρήση της λέξης ποιότητα. Για τον Juran ο χρήστης είναι ο 

κριτής της ποιότητας. Ορίζει την ποιότητα σαν καταλληλότητα για χρήση 

(fitness for use), και θέτει σαν απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα προϊόντα-

αγαθά και υπηρεσίες- την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της κοινωνίας 

που τα χρησιμοποιούν. Η μεγάλη ποικιλία χρήσεων των προϊόντων σημαίνει 

ότι τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν πολλαπλά στοιχεία «καταλληλότητας για 

χρήση». 

Η τριλογία του Juran αποτελεί την ουσία της φιλοσοφίας του για την ποιότητα. 

Ο Juran πιστεύει ότι η αποτελεσματική διοίκηση της ποιότητας εμπεριέχει 

τρεις βασικές διοικητικές διαδικασίες, τον προ-σχεδιασμό της ποιότητας ( 

quality planning, τον ποιοτικό έλεγχο (quality control) και την βελτίωση της 

ποιότητας (quality improvement). 
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Σημείο αναφοράς για τον Juran στην τριλογία του δεν είναι ο έλεγχος, αλλά η 

βελτίωση της ποιότητας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίλυση 

των σποραδικών και χρόνιων προβλημάτων της ποιότητας. Το σημείο 

εκκίνησης για ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας είναι μια Διοικητική 

Υπέρβαση. Σύμφωνα με τον Juran, η Διοικητική Υπέρβαση βοηθά την μείωση 

του κόστους και στον καλλίτερο προσχεδιασμό της ποιότητας. 

Η Διοικητική Υπέρβαση ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά για την επίλυση 

των προβλημάτων της ποιότητας η οποία είναι: 

- υπέρβαση στην συμπεριφορά 

- προσδιορισμός των πιο σημαντικών προβλημάτων 

-οργάνωση για την βελτίωση 

- εκτέλεση της ανάλυσης 

- καθορισμός της επίδρασης των προτεινόμενων αλλαγών στα άτομα που 

αναμιγνύονται και την υποσκέλιση της αντίστασης για τις αλλαγές. 

- εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για την καθιέρωση των αλλαγών 

- καθιέρωση συστημάτων ελέγχου προκειμένου να διατηρηθεί το νέο επίπεδο. 

Ο Juran θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνους για την ποιότητα τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη. Τα στελέχη θα πρέπει να εξουσιοδοτούν τους 

προϊσταμένους τους την υπευθυνότητα της εκτέλεσης των ενεργειών του 

ποιοτικού ελέγχου. Οι ειδικοί γύρω από την ποιότητα συχνά αποτυχαίνουν να 

μεταφράσουν στους εργαζόμενους την γνώση γύρω από την ποιότητα σε μια 

γλώσσα κατανοητή για αυτούς. Ο Juran δίνει μεγάλη έμφαση στον ανθρώπινο 

παράγοντα για την βελτίωση της ποιότητας. Θεωρεί ότι το 85 % των 

προβλημάτων της ποιότητας οφείλονται στην διοίκηση. Πιστεύει στην 

συμμετοχή των εργαζομένων στην βελτίωση της ποιότητας ,και θεωρεί ότι 

πρέπει οι εργαζόμενοι να αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο και την 

βελτίωση της ποιότητας. Τα ανθρώπινα όντα δεν είναι μόνο τα άτομα του 

ποιοτικού ελέγχου ή μόνο τα άτομα μέσα στην επιχείρηση. Είναι όλοι εκείνοι 

που συντελούν στην «καταλληλότητα για χρήση», έμποροι, συνεργεία, 

κυβερνητικοί υπάλληλοι, ο χρήστης κτλ. 
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1.4.3 Κ. Ishikawa 

Ο Κ. Ishikawa θεωρείται ο πατέρας των Κύκλων Ποιότητας και των Επτά 

Εργαλείων της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου και του διαγράμματος 

«αιτίου-αποτελέσματος» πού φέρει και το ονομά του (The Ishikawa diagram). 

Ο Ishikawa είναι από τους πρώτους που χρησιμοποίησε τον όρο Ποιοτικός 

Έλεγχος σε Ολόκληρη την Επιχείρηση (Company-Wide Quality Control) και 

συνέβαλε στην προώθηση της ποιότητας στην Ιαπωνία μετά το τέλος του 

πολέμου. 

Για τον Ishikawa Ποιοτικός Έλεγχος είναι η ανάπτυξη σχεδιασμός , παραγωγή 

και παροχή ενός ποιοτικού προϊόντος το οποίο είναι το πιο οικονομικό, 

χρήσιμο και που ικανοποιεί πάντα τον πελάτη. Απαραίτητο στοιχείο για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του ποιοτικού ελέγχου είναι για τον Ishikawa η 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η χρήση standards υποστηρίζει ότι 

είναι συχνά αναποτελεσματική και αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη προσπάθεια 

με ελάχιστα αποτελέσματα. Τα στάνταρντς δεν έχουν σαν στόχο την βελτίωση 

και δεν εναρμονίζονται με τις αυξανόμενες και διαφορετικές απαιτήσεις των 

πελατών. 

Ο Ishikawa θεωρεί ότι υπάρχει μια εξελικτική πορεία της ποιότητας, η οποία 

ξεκινά από τον τελικό έλεγχο του προϊόντος, στον στατιστικό ποιοτικό έλεγχο, 

στον ολικό ποιοτικό έλεγχο και τέλος στον Ποιοτικό Έλεγχο σε Ολόκληρη την 

Επιχείρηση. Ο Ishikawa θεωρεί τον Ολικό Ποιοτικό Έλεγχο σαν μια 

επανάσταση στην διοικητική σκέψη και προτείνει μια συγκεκριμένη διαδικασία 

για την διασφάλιση της ποιότητας , την οποία θεωρεί σαν την «ουσία» του 

Ολικού Ποιοτικού Ελέγχου. 

Τα στάδια αυτής της διαδικασίας είναι: 

- καθορισμός μιας μονάδας διασφάλισης της ποιότητας 

- καθορισμός μιας μεθόδου μέτρησης 

- καθορισμός της σπουδαιότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

- ομοφωνία για το τι είναι ελαττωματικό και τι άχρηστο 

- πετάξτε τα ελαττωματικά 
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- παρατηρείστε την ποιότητα στατιστικά 

- παρατηρείστε την ποιότητα σχεδιασμού και την ποιότητα παραγωγής 

Πιστεύει ακόμη ότι με την εφαρμογή της φιλοσοφίας του ΟΠΕ, πετυχαίνεται η 

μεταμόρφωση της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτής της μεταμόρφωσης είναι ότι 

ο πρωταρχικός στόχος είναι η ποιότητα, υπάρχει προσανατολισμός στον 

πελάτη και όχι στην παραγωγή, η έννοια του εσωτερικού πελάτη διαχέεται σε 

όλη την επιχείρηση, γίνεται συστηματική χρήση στατιστικών μεθόδων, και 

τέλος υπάρχει σεβασμός στον άνθρωπο. 

Πιστεύει ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ του Δυτικού κόσμου και 

της Ιαπωνίας και αυτές οι διαφορές επηρεάζουν την προσέγγιση στην 

ποιότητα. Οι διαφορές των ενεργειών-στοιχείων του Ολικού Ποιοτικού 

Ελέγχου μεταξύ της Ιαπωνίας και του Δυτικού κόσμου οφείλονται κατά κύριο 

λόγο στο μοναδικό κοινωνικό περιβάλλον και την κουλτούρα που υπάρχει σε 

κάθε χώρα. Τα στοιχεία του Ποιοτικού Ελέγχου δεν υπάρχουν στο κενό, 

αντίθετα λειτουργούν μέσα σε μια δεδομένη κουλτούρα. 

Παράγοντες όπως η θρησκεία, η διάρθρωση της κοινωνίας , τα εργατικά 

σωματεία, διαφορές στο σύστημα γραφής, στο ρόλο της κυβέρνησης , στην 

ομοιομορφία του έθνους παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση της 

ποιότητας. 

Ο Ishikawa πιστεύει ότι ο ρόλος των εργαζομένων στην παραγωγή υψηλής 

ποιότητας δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που 

ουσιαστικά παράγουν , και αν οι εργαζόμενοι και οι επιστάτες τους δεν είναι 

καλοί σε αυτό που κάνουν, τότε ο ποιοτικός έλεγχος δεν μπορεί να 

προχωρήσει. Σε μια προχωρημένη εφαρμογή του ΟΠΕ η συμμετοχή των 

εργαζομένων πρέπει να είναι ολοκληρωτική. 

Η εκπαίδευση από την άλλη πλευρά αποτελεί απαραίτητο στοιχείο μιας 

φιλοσοφίας ΟΠΕ και όπως αναφέρει και ο Ishikawa «ο ΟΠΕ αρχίζει και 

τελειώνει με την εκπαίδευση. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι μια επανάσταση στην 

διοικητική σκέψη και γιαυτό η διαδικασία σκέψης για όλους τους εργαζόμενους 

θα πρέπει να αλλάξει. 
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Για να επιτευχθεί αυτό, η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής, πρέπει να 

αρχίζει από τον πρόεδρο και πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον τελευταίο 

εργαζόμενο. Ο Ishikawa κάνει ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης. Θεωρεί ότι η τυπική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι μόνο το ένα 

τρίτο της συνολικής προσπάθειας εκπαίδευσης. Οι κύκλοι ποιότητας, 

αποτελούν ένα εργαλείο εκπαίδευσης σε θέματα ποιοτικού ελέγχου. 

1.4.4 A.V Feigenbaum 

Ο Feigenbaum είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά και 

καθιέρωσε τον όρο « Ολικός Ποιοτικός Έλεγχος» (Total Quality Control). Ο 

Feingenbaum συνδέει την ποιότητα με την επιτυχή διοίκηση της επιχείρησης. 

Ορίζει λοιπόν την ποιότητα σαν « ένα αποτελεσματικό τρόπο διοίκησης μιας 

επιχειρηματικής μονάδας», η οποία καθορίζεται από τον πελάτη. Ο 

Feigenbaum πιστεύει-ότι'η θεμελιώδη έννοια της σύγχρονης σκέψης γύρω 

από την ποιότητα είναι ότι η « ποιότητα πρέπει να σχεδιαστεί και να χτιστεί 

μέσα στο προϊόν και όχι να ελεχθεί πάνω σε αυτό.». Η ποιότητα αποτελεί 

βασικό στοιχείο μιας επιχειρηματικής στρατηγικής και θα πρέπει να 

προσανατολίζεται στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της 

επιχείρησης. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων ο Feigenbaum προτείνει μια καινούργια 

προσέγγιση, τον Ολικό Ποιοτικό Έλεγχο. Ο Feigenbaum ορίζει τον Ολικό 

Ποιοτικό Έλεγχο σαν ένα «αποτελεσματικό σύστημα το οποίο ενσωματώνει τις 

προσπάθειες για την ποιότητα-ανάπτυξη, την ποιότητα-συντήρηση και την 

ποιότητα-βελτίωση διαφόρων ομάδων σε μια επιχείρηση, ώστε να επιτρέψει 

στο τμήμα μάρκετινγκ, παραγωγής και πωλήσεων την πλήρη ικανοποίηση των 

πελατών.» 

Ο ΟΠΕ αποτελεί μια καινούργια περιοχή της διοίκησης. Οι αποτελεσματικές 

ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν τη βάση για τον ποιοτικό έλεγχο. Η παροχή 
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αρμοδιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασικό στοιχείο για το 

χτίσιμο της ποιότητας των προϊόντων. Για την παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας απαραίτητο είναι ένα εκπαιδευμένο και "ποιοτικά-

προσανατολισμένο εργατικό δυναμικό. Η ποιότητα υποστηρίζει ότι είναι το 

αποτέλεσμα της ανθρώπινης προσπάθειας και εργασίας. Στη σημερινή εποχή 

υπάρχει έντονη η ανάγκη να αξιοποιηθούν η υποκίνηση , η εκπαίδευση και το 

μυαλό όλων στην εργασία για την επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και 

τεχνικών αναγκών. 

Οι ολοένα αυξανόμενες πιέσεις για θεμελιώδης διαρθρωτικές δομές στην 

εργασίας, απατούν ριζικές αλλαγές στις παραδοσιακές μορφές παραγωγής. 

Έχει πλέον ξεπεραστεί η υπόθεση ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

μηχανοποίησης και αυξημένης παραγωγικής ικανότητας, μειωμένου κόστους, 

ικανοποίησης των εργαζομένων και ποιότητας. Ο Feigenbaum προτείνει να 

διατηρηθεί η δύναμη των τεχνικών της μηχανοποίησης, όμως θα πρέπει να 

αναγνωριστεί ότι οι δεξιότητες και η υποκίνηση των εργαζομένων συντελούν 

στην άνοδο της παραγωγικότητας , της αποτελεσματικότητας και της 

ποιότητας. 

Ο Feigenbaum προτείνει εννιά παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 

ποιότητα, οι αγορές, τα χρήματα, η διοίκηση, οι άνθρωποι, η υποκίνηση, τα 

υλικά, οι μηχανές και η μηχανοποίηση, οι μοντέρνες πληροφοριακές μέθοδοι, 

και τέλος οι ανερχόμενες απαιτήσεις για τα προϊόντα. Με όλους τους 

παραπάνω παράγοντες να επηρεάζουν την ποιότητα ο Feigenbaum θεωρεί 

αναγκαία την ύπαρξη ενός συστήματος , το οποίο θα αναγνωρίζει, συντονίζει 

και θα διατηρεί όλες εκείνες τις βασικές δραστηριότητες που χρειάζονται για 

την διασφάλιση των ενεργειών για την ποιότητα. 

Η συστημική προσέγγιση στην ποιότητα κατά τον Feigenbaum είναι 

απαραίτητη γιατί η ποιότητα εξαρτάται από τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ 

ανθρώπων, μηχανών, και πληροφοριών σε όλες τις λειτουργίες της 

επιχείρησης. Η ύπαρξη ενός Ολικού Ποιοτικού Συστήματος είναι απαραίτητη 

και αποτελεί τον καταλύτη για την επίτευξη της ποιότητας. 
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Το Ολικό Ποιοτικό Σύστημα «είναι η προσυμφωνημένη σε ολόκληρη την 

επιχείρηση διάρθρωση της εργασίας, που είναι καταχωρημένη σε 

αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες, για 

την καθοδήγηση των συντονισμένων ενεργειών του εργατικού δυναμικού , των 

μηχανών και των πληροφοριών της εταιρίας και του εργοστασίου με τους 

καλύτερους και πιο πρακτικούς τρόπους για την διασφάλιση της ικανοποίησης 

του πελάτη αναφορικά με την ποιότητα και το οικονομικό κόστος της 

ποιότητας.» 

1.4.5 * E.W Deminq 

Ο Deming είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το ονομά του με την 

βιομηχανική και «ποιοτική» αναγέννηση της Ιαπωνίας. Είναι ευρύτερα 

γνωστός από τα δεκατέσσερα σημεία για την διοίκηση αναφορικά με την 

ποιότητα. Ο Deming ορίζει την ποιότητα σαν τον αναμενόμενο βαθμό 

ομοιομορφίας και αξιοπιστίας με το χαμηλότερο κόστος, προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες της αγοράς.( Brocka &Brocka, 1992,). 

Ο Deming συνδέει την ποιότητα υ.ε την παραγωγικότητα και αυτός είναι ο 

λόγος για την ανάπτυξη της «αλυσίδας της ποιότητας» από τον ίδιο. Θεωρεί 

ότι η απόκλιση είναι διαδομένη και άρα η χρήση στατιστικών μεθόδων στην 

παραγωγή είναι επιβεβλημένη. Θεωρεί την διοίκηση υπεύθυνη για το 94% των 

προβλημάτων ποιότητας και υποστηρίζει ότι η διοίκηση θα πρέπει να 

φροντίζει έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν εξυπνότερα και όχι πιο 

σκληρά. 

Ο κύκλος του Deming ( The Deming Circle) 

Ο κύκλος αποτελείται από τέσσερα πρακτικά στάδια-βήματα τα οποία 

«διασφαλίζουν» την ποιότητα, τα οποία κινούνται σε μια κυκλική φορά: 

- σχεδίασε 

- κάνε 

- έλεγξε 
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Ο κύκλος αποτελείται από τέσσερα πρακτικά στάδια-βήματα τα οποία 

«διασφαλίζουν» την ποιότητα, τα οποία κινούνται σε μια κυκλική φορά: 

- σχεδίασε - κάνε- έλεγξε - δράσε 

Τα δεκατέσσερα σημεία του Deming για την Διοίκηση 

1. Δημιούργησε μια σταθερότητα του σκοπού για διαρκή βελτίωση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. 

2. Υιοθέτησε την νέα φιλοσοφία 

3. Απεγκλωβισμός από τον τελικό έλεγχο για την επίτευξη της ποιότητας 

4. Ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους με επιλογή ενός μόνου προμηθευτή 

5. Βελτίωνε συνεχώς και για πάντα κάθε διαδικασία 

6. Εγκαθίδρυσε εκπαίδευση για κάθε εργασία 

7. Υιοθέτησε και θέσπισε ηγεσία 

8. Διώξτε τον φόβο 

9. Γκρεμίστε τα εμπόδια ανάμεσα σε επιτελικά τμήματα 

ΙΟ.Εγκαταλείψτε τα σλόγκαν,αφίσες στόχους για τους εργαζομένους 

11. Εγκαταλείψτε τους ποσοτικούς στόχους 

12. Απομακρύνεται τα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν τους εργαζόμενους να 

είναι υπερήφανοι για την δουλειά τους 

13.Εγκαθιδρύστε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ,αυτο-ανάπτυξης για όλους 

14.Βάλε όλους στην επιχείρηση να δουλεύουν για την επίτευξη αυτής της 

μεταμόρφωσης. 

Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα και ασθένειες 

- έλλειψη αφοσίωσης στον σκοπό που θέσαμε 

- έμφαση στα βραχυπρόθεσμα κέρδη και συλλογισμό 

- ετήσιες αξιολογήσεις της απόδοσης 

- κινητικότητα της διοίκησης, εναλλαγή εργασίας 

- χρήση ορατών αριθμών μόνο για την διοίκηση 

- υπερβολικό ιατρικό κόστος 

- υπερβολικό νομικό κόστος 
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1.5 Η Εξελικτική πορεία της Ποιότητας 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ποιότητα στην διάρκεια των χρόνων 

ακολούθησε μια εξελικτική πορεία, αρχίζοντας από την Επιθεώρηση, μετά 

τον Έλεγχο της Ποιότητας, την Διασφάλιση Ποιότητας και τέλος στην 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. (03ΐβ,1993,σελ.5;Σπανός,1993,σελ.24-28, 

Δερβιτσιώτης,1993, σελ.310; Τσιότρας,1994, σελ.21) (βλέπε σχήμα 1.1). 

Σχτ\\αχ±2 Η εξελικτική πορεία της Ποιότητας (Σπανός,1993, σελ.25) 

ΤΑ 4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ο π. 

Συνεχής Βελτίωση 
Συμμέτοχη Γ.ε.· α:ων-προμηθευτ'_ 
Εμπλέκονται ΟΛες οι λειτουργίες 
Μέτρηση απόδοσης 
Ομαδική εργασία 
Συμμέτοχη υπαΛΛηλων 

της επιχείρηση 

ΔΟΠ 

ΔΠ 

ΕΠ 

Ι 
/ 

ΕΠΙ
ΘΕΩ
ΡΗΣΗ 

/ 

/ QC 

QA 

TQM 

Δ.Π. 

Ε.Π. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

έλεγχος συστημάτων 
Σχεδιασμός ποιότητας 
Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος 
Πιστοποίηση απο τρίτους 
Κόστος της ποιότητας 
Ανάλυση αίτιων αστοχιών 

Εγχειρίδιο ποιότητας 
Επιθεωρήσεις 
Δοκιμές προϊόντος (tests) 
Βασικός σχεδιασμός ποιότητας 
Βασική στατιστική 
Τήρηση στοιχείων 

Βαθμολόγηση, αξιολόγηση 
Διορθωτικές ενέργειες 
Προσδιορισμός αιτίων αστοχίας 
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Η πορεία αυτή των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας άρχισε στις αρχές 

του Δέκατου Όγδοου αιώνα με την εμφάνιση της μαζικής παραγωγής. Η 

παραγωγή προϊόντων γινόταν από έμπειρους μαστόρους και τεχνίτες, σε 

μικρές ποσότητες και σε μικρά εργαστήρια, ενώ τα συγκεκριμένα αγαθά 

πωλούνταν σε ένα σχετικά μικρό γεωγραφικό χώρο και η επαλήθευση της 

«ποιότητας του προϊόντος» γινόταν τυπικά ή σχεδόν καθόλου. ( Garvin, 1988, 

σελ.3). Με την πάροδο των χρόνων και την εμφάνιση μηχανημάτων και την 

ανάπτυξη της επιστήμης οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

ακολούθησαν έναν πιο γρήγορο ρυθμό εξέλιξης. Η πορεία ήταν προοδευτική 

και η φύση της ήταν αυξητική με την λογική ότι προσθέτονταν συνεχώς 

καινούργιες τεχνικές και βελτιωνόταν οι διαδικασίες παραγωγής προϊόντων 

ποιότητας. 

1.5.1 Η Επιθεώρηση (Inspection) 

Η Επιθεώρηση αποτέλεσε το πρώτο στάδιο στις προσπάθειες των 

επιχειρηματικών μονάδων της εποχής να βελτιώσουν την ποιότητα και 

θεωρήθηκε απαραίτητη γ ι ι πολλούς λόγους όπως, η άνοδος της μαζικής 

παραγωγής προϊόντων, και η συνεπακόλουθη ανάγκη για interchangeable 

parts, καθώς και οι απαιτήσεις των διαφόρων κυβερνήσεων για πολεμικά 

προϊόντα τα οποία θα είχαν μικρό κόστος και θα παράγονταν σε μεγάλες 

ποσότητες. 

Συμφώνα με το ISO 8402,1986-BS 4778, Part 1, 1987, επιθεώρηση είναι όλες 

εκείνες οι ενέργειες όπως μέτρηση, εξέταση, έλεγχος ενός ή περισσοτέρων 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας και η σύγκριση αυτών με 

συγκεκριμένες απαιτήσεις για να υπάρξει ταύτιση μεταξύ τους. Οι επιθεωρητές 

ποιότητας ήταν υπεύθυνοι για την ποιότητα της εργασίας και του τελικού 

προϊόντος (Taylor, 1910) ή οποία σύμφωνα με τον Τσιότρα (1994, σελ.21) 

βασιζόταν στο δόγμα «αποδοχή-απόρριψη». 
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Η επιθεώρηση αποτελεί ουσιαστικά μια «μετά-των-γεγονότων» παρέμβαση η 

οποία δεν συνέβαλε σημαντικά ή καθόλου στην προσπάθεια των 

επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ποιότητα. Η δημιουργία ειδικών τμημάτων 

επανδρωμένα με ελεγκτές και επιθεωρητές συνέβαλαν στην δημιουργία μιας 

«τεχνοκρατικής» αντίληψης όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

ποιότητας αφήνοντας απέξω προμηθευτές, πελάτες και φυσικά τους 

εργαζόμενους στην παραγωγή. 

Η εξακρίβωση και η επανα-επεξεργασία των ελαττωματικών προϊόντων 

θεωρήθηκε σαν ένα σημαντικό βήμα στην μαζική βιομηχανική παραγωγή και 

αποτέλεσε εργαλείο για την πρόληψη των προβλημάτων ποιότητας. Μέχρι και 

σήμερα επιχειρήσεις χρησιμοποιούν επιθεωρητές και λειτουργούν τμήματα 

τελικού ελέγχου του προϊόντος. 

1.5.2 Ποιοτικός Έλεγχος (Quality Control) 

Το επόμενο βήμα στην εξελικτική πορεία της βελτίωσης της ποιότητας είναι ο 

Ποιοτικός Έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι συνώνυμος με την χρήση 

συστηματικών μεθόδων, διαδικασιών και εργαλείων μέτρησης και πρόληψης 

στην παραγωγική διαδικασία και την αλλαγή φιλοσοφίας αναφορικά με την 

παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ (1990) « έλεγχος 

ποιότητας είναι το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών που 

επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει 

συγκεκριμένων προδιαγραφών.» 

Ο ποιοτικός έλεγχος συνδέθηκε με την ανάπτυξη του Αμερικάνικου 

συστήματος Βιομηχανικής ανάπτυξης μετά το τέλος του Δευτέρου 

Παγκοσμίου πολέμου. (Garvin, 1988 ,σελ.4). Η παραγωγή προϊόντων μέσα 

από μια διαδικασία γραμμής παραγωγής όπως χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον 

από την βιομηχανία αυτοκινήτων Φορντ, με την οποία συγκεκριμένα 

ανταλλακτικά περνούσαν από την γραμμή παραγωγής και εργάτες τα 

συναρμολογούσαν συνέβαλε στην δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα 
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έλυνε προβλήματα στην διαδικασία παραγωγής και θα διασφάλιζε την 

ποιότητα των παραγομένων προϊόντων 

Ο προσχεδιασμός της ποιότητας, η χρήση στατιστικών μεθόδων στην 

παραγωγή, η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων παραγωγής και 

ποιοτικού ελέγχου, η σύνδεση της βελτίωσης της ποιότητας με την 

παραγωγικότητα και την μείωση του κόστους καθώς και η διαπίστωση ότι ο 

ποιοτικός έλεγχος αποτελεί μια διοικητική λειτουργία αποτελούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία του Ποιοτικού Ελέγχου. Στα μέσα της δεκαετίας του 

1950 κάνει την εμφάνιση του ο όρος Ολικός Ποιοτικός Έλεγχος, από τον 

Feigenbaum (1956), σύμφωνα με τον οποίο η ποιότητα είναι ευθύνη όλων και 

όχι μόνο του τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Την ίδια περίοδο ο Deming και ο 

Juran αρχίζουν να διδάσκουν τις αρχές του ποιοτικού ελέγχου στην Ιαπωνία. 

Ο Ishikawa παρόλο που χρησιμοποιεί τον όρο Ολικός Ποιοτικός Έλεγχος, 

κάνει μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στον Αμερικανικό όρο (όπως αρχικά 

αυτός αναπτύχθηκε από τον Feigenbaum) και τον Ιαπωνικό Ποιοτικό Έλεγχο 

τον οποίο ονομάζει Ποιοτικό Έλεγχο σε Ολόκληρη την Επιχείρηση Company-

Wide Quality Control) 

1.5.3 Διασφάλιση Ποιότητας ( Quality Assurance ) 

Το επόμενο στάδιο στην εξελικτική πορεία της βελτίωσης της ποιότητας είναι η 

Διασφάλιση της Ποιότητας. Ο όρος διασφάλιση Ποιότητας αποτέλεσε 

αντικείμενο αμφισβήτησης και αυστηρής κριτικής και έχει κατά καιρούς από 

πολλούς παρερμηνευτεί. Μερικοί θεωρητικοί πιστεύουν ότι η διασφάλιση 

αποτελεί την ουσία του Ποιοτικού Ελέγχου (Ishikawa,1985; Kazuo,1991), ενώ 

για άλλους είναι μια φιλοσοφία ολικής συνοχής για την επιχείρηση, έτσι ώστε 

να επιτύχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

Κατά τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης ISO, διασφάλιση ποιότητας είναι 

«όλες εκείνες οι προσχεδιασμένες και συστηματικές ενέργειες απαραίτητες για 
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να δώσουν την απαραίτητη σιγουριά ότι το προϊόν ή η υπηρεσία μπορεί να 

ικανοποιήσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για ποιότητα.» ( ISO 8402,1986) 

Η εμφάνιση του όρου Διασφάλιση της Ποιότητας οριοθετεί την στροφή των 

επιχειρήσεων από τον έλεγχο της ποιότητας στην πρόληψη της ποιότητας. 

Σύμφωνα με τον Dale (1994, σελ.8) η διασφάλιση της ποιότητας είναι 

κατεξοχήν ένα σύστημα πρόληψης, το οποίο δίνει έμφαση στον σχεδιασμό του 

προϊόντος και στην διαδικασία παραγωγής. Η φιλοσοφία της διασφάλισης 

ποιότητας είναι ότι "η παρέμβαση στην ποιότητα" πρέπει να γίνει στα αρχικά 

στάδια σχεδίασης του προϊόντος και απαιτεί την αποτελεσματική τήρηση 

συγκεκριμένων προδιαγραφών στην παραγωγική διαδικασία καθώς και την 

συστηματική αναπληροφόρηση με τους προμηθευτές και στους εργαζομένους. 

(Τσιότρας,1994) 

Η αποτελεσματική διασφάλιση της ποιότητας απαραίτητη είναι η εφαρμογή 

ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας (Dale,1993; Τσιότρας,1994). Ως 

σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ορίζεται « η οργανωσιακή δομή, τις 

αρμοδιότητες, διαδικασίες, και τις απαραίτητες πηγές (resources) για την 

υλοποίηση της διοίκησης της ποιότητας» (ISO 8402, 1986) Ένα από τα πλέον 

αναγνωρισμένα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας είναι το ISO 9000 

series. Ο βασικός σκοπός του ISO 9000 είναι να διασφαλίσει τους αγοραστές 

ότι το προϊόν τηρεί τις προδιαγραφές και άρα ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες 

του πελάτη. 

To ISO 9000 series προϋποθέτει την ύπαρξη μερικών χαρακτηριστικών έτσι 

ώστε η «ποιότητα να χτιστεί μέσα στο προϊόν» (Dale and Plunkett.,1990). 

Σήμερα τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 είναι εξαπλωμένα σε ολόκληρο τον 

κόσμο και συχνά αποτελούν την βασική προσέγγιση στην βελτίωση της 

ποιότητας από πολλές επιχειρήσεις. Η πιστοποίηση με βάση τα πρότυπα της 

σειράς ISO 9000 θεωρήθηκε απαραίτητη από μεγάλες επιχειρήσεις και 

αποτέλεσε διαφημιστικό εργαλείο στις περισσότερες από αυτές. Εκτός απο τις 

θετικές πλευρές του ISO 9000 series, και την εξάπλωση του σε όλους σχεδόν 

τους τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζει 

μεγάλα μειονεκτήματα και αδυναμίες. 
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Τα πλεονεκτήματα του ISO 9000 series έχουν αναπτυχθεί εκτενέστατα στην 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, όμως τα περισσότερα στηρίζονται είτε σε 

εικασίες είτε σε ρητορική.(BSI, 1987) Η πλειοψηφία των ερευνών έδειξε ότι 

πράγματι υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα από την υλοποίηση του ISO 

9000 series, τα οποία όμως είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και μικρής χρονικής 

διάρκειας (Dale and Plunkett,1990; Wilkinson, Redman and Snape,1994, 

IPM.1993) Τα πλεονεκτήματα είναι: 

- μείωση των λαθών, παράπονα πελατών 

- μείωση κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας 

- συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων κτλ. 

Τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την 

υπερβολική έμφαση στην υλοποίηση της σειράς ISO 9000 υπερβαίνουν τα 

πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα έρευνες (Dale&Oakland,1994; Ho,1994; 

ΙΡΜ.1993) έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις που λειτουργούν κάτω από το ΙΣΟ 

αντιμετωπίζουν τα εξής προβλήματα: 

- αδυναμία κατανόησης του συστήματος 

- έλλειψη αφοσίωσης από τα ανώτερα στελέχη 

- αυξημένη γραφειοκρατία 

- αναποτελεσματικότητα στην λήψη αποφάσεων, inflexibility 

- μεγάλο κόστος προετοιμασίας για την πιστοποίηση 

- το ISO δεν αποτελεί εργαλείο βελτίωσης αλλά ένα μηχανισμό τήρησης 

προδιαγραφών και κανόνων 

1.5.4 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) 

Οπως προαναφέρθηκε, το τελευταίο στάδιο-φάση στην εξελικτική πορεία της 

βελτίωσης της ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς παραγωγής 

προϊόντων η παροχής υπηρεσιών είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total 

Quality Management). Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί ίσως την 

μεγαλύτερη πρόκληση στην σύγχρονη διοικητική σκέψη και σύμφωνα με 
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πολλούς θεωρητικούς αποτελεί κάτι σαν "κοινωνικό κίνημα" (social movement) 

(Hackman&Wageman,1995), ενώ από άλλους θεωρείται σαν ένα καινούργιο 

παράδειγμα (paradigm) στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων 

(Grant, et.al,1994; Ciampa,1992; Oakland,1989) Απο την άλλη όμως πλευρά 

υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η ΔΟΠ αποτελεί μια «επανάληψη» 

της φιλοσοφίας της Επιστημονικής Διοίκησης με καινούργιες και 

βαρύγδουπες λέξεις ,μια «μόδα» (Fad) η οποία γρήγορα θα ξεπεραστεί όπως 

παλαιότερα άλλες, και μια «καλή ιστορία» η οποία είναι όμως ασαφής και 

χωρίς περιεχόμενο.(Legge,1994) 

Εκατοντάδες ορισμοί , μοντέλα και προσεγγίσεις έχουν καταγραφεί αναφορικά 

με την* Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Ο Oakland (1989) ορίζει την ΔΟΠ σαν « 

μια προσέγγιση για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ελαστικότητας 

της επιχείρησης σαν σύνολο. Είναι κυριολεκτικά ένας τρόπος για την 

οργάνωση και συμμετοχή όλης της επιχείρησης, όλων των τμημάτων, όλων 

των δραστηριοτήτων και όλων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα. 

Το BS.4778, Part 2 (1991) ορίζει την ΔΟΠ σαν «μια διοικητική φιλοσοφία η 

οποία εμπεριέχει όλες τις δραστηριότητες με τις οποίες οι ανάγκες και 

προσδοκίες των πελατών και της κοινωνίας και οι στόχοι της επιχείρησης 

ικανοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο με την μεγιστοποίηση της 

δυναμικότητας όλων των εργαζομένων σε μια συνεχή πορεία βελτίωσης.» 

Κατά τον Σπανό (1993), ΔΟΠ είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και 

μεθόδων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση 

του πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου 

και άψυχου) του οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος.» Ο Δερβιτσιώτης 

(1992) την ορίζει σαν «ένα νέο τρόπο μάνατζμεντ, δηλαδή μια νέα προσέγγιση 

για την αποτελεσματική ανάπτυξη μιας επιχείρησης και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας.» Για τον Λογοθέτη (1993), η ΔΟΠ «είναι μια νέα 

κουλτούρα η οποία είναι υπέρμαχη μιας πλήρους δέσμευσης στην 

ικανοποίηση του πελάτη, μέσα από συνεχή βελτίωση και την καινοτομία σε 

όλες τις πλευρές της επιχειρηματικής δραστηριότητας.» Τα τρία θεμελιώδη 
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χαρακτηριστικά της ΔΟΠ είναι η Δέσμευση , η Επιστημονική Γνώση και η 

Συμμετοχή. 

Μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες στην ανάλυση και μελέτη αυτού του 

καινούργιου διοικητικού φαινομένου είναι η έλλειψη μιας κοινά αποδεκτής 

ερμηνείας. Σύμφωνα με τους Hart&Schlesinger,1991 η παραπάνω αδυναμία 

οφείλετε κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η ΔΟΠ εμφανίστηκε μόλις πρόσφατα 

στην επιχειρηματική πρακτική και πολλοί θεωρητικοί αλλά και πρακτικοί της 

διοίκησης θέλησαν να την παρομοιάσουν και να την εξισώσουν με διάφορα 

κινήματα και "συνταγές (prescriptions) οργάνωσης και διοίκησης. Υπάρχουν 

ακόμη θεωρητικοί οι οποίοι αναφέρονται στην μεγάλη επιρροή που άσκησαν 

στην ανάπτυξη του ρεύματος της ποιότητας οι λεγόμενοι "γκουρού" της 

ποιότητας, ο Deming, ο Juran, ο Crosby οι οποίοι είναι περισσότερο 

πρακτικοί και λιγότερο θεωρητικοί της ποιότητας (Spencer, 1994) . 

Διάφορα θεωρητικά μοντέλα αναπτύχθηκαν για την αποτελεσματική εφαρμογή 

μιας φιλοσοφίας και πρακτικής ΔΟΠ. Τα πιο διαδεδομένα μοντέλα είναι το 

Αμερικάνικο Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award, το 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας του European Foundation for Quality 

Management (EFQM), το μοντέλο του Oakland αλλά και άλλων θεωρητικών 

της ποιότητας όπως του Deming, του Crosby, αλλά και επιχειρήσεων 

συμβούλων σε θέματα ποιότητας. 
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1.6. Σύντομη Περιγραφή των κυριοτέρων μοντέλων Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας 

1.6.1 Το μοντέλο του Malcolm Baldriqe National Quality Award (Αμερική) 

To MBNQA θεσμοθετήθηκε το 1987 για να αναγνωρίσει την προσέγγιση και 

φιλοσοφία της ΔΟΠ και να ενθαρρύνει τις Αμερικάνικες επιχειρήσεις να 

προχωρήσουν στην εφαρμογή της καινούργιας αυτής φιλοσοφίας κάτω από 

σύγχρονες πιέσεις και προκλήσεις (κυρίως από την Ιαπωνία) και να βοηθήσει 

στην μεταμόρφωση των Αμερικάνικων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τον Garvin (1991) το MBNQA δεν κωδικοποιεί μόνο τις αρχές της 

ΔΟΠ με καθαρή και κατανοητή γλώσσα αλλά προχωράει παραπέρα, δίνοντας 

στις επιχειρήσεις ένα μοντέλο (framework) για την αξιολόγηση της προόδου 

προς το καινούργιο παράδειγμα της διοικητικής θεωρίας και στην κατανόηση 

των στόχων της ποιότητα που είναι η ικανοποίηση του πελάτη και η 

συμμετοχή των εργαζομένων. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις που έχουν βραβευθεί με το MBNQA 

έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος, έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, 

παραγωγικότητα και την ανταγωνιστική τους θέση. 

Το μοντέλο του MBNQA περιλαμβάνει τις κάτωθι επτά κατηγορίες οι οποίες 

αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης: 

- Ηγεσία ( Leadership ) 95 πόντους 

- Πληροφορίες και Ανάλυση ( Information and Analysis ) 75 πόντους 

- Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας ( Strategic Quality Planning ) 60 πόντους 

- Διοίκηση και Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων ( Human Resources 

Development and Management ) 150 πόντους 

- Διοίκηση των Διαδικασιών Ποιότητας ( Management of Process Quality ) 140 

πόντους 

- Αποτελέσματα Ποιότητας και Παραγωγής ( Quality and Operational Results ) 

180 πόντους 
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- Εστίαση και ικανοποίηση του Πελάτη ( Customer Focus and Satisfaction ) 

300 πόντους. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του μοντέλου MBNQA είναι ότι παρέχει μια 

μεθοδολογία για «εσωτερικό» προσδιορισμό της ποιότητας με συγκεκριμένες 

αντικειμενικές οδηγίες (Guidelines) για την ανάλυση και μέτρηση της 

απόδοσης σε βασικά καίρια σημεία (Key Issues). Ακόμη προσφέρει μια κοινή 

γλώσσα, κοινούς στόχους και στάνταρ, βοηθώντας έτσι στην επικοινωνία της 

ποιότητας σε στελέχη και εργαζομένους σε ολόκληρη την επιχείρηση. Το 

MBNQA δεν καθορίζει συγκεκριμένες τακτικές που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της ΔΟΠ, όμως προβλέπει κάποιες 

στρατηγικές οι οποίες βοηθούν την επιχείρηση να βαδίσει στην απόκτηση και 

βελτίωση της ποιότητας. (Hart and Schlesinger, 1992; Blackburn and 

Rosen, 1993 ; Pfeffer, 1994; Garvin, 1991) 

1.6.2 To μοντέλο του European Foundation for Quality Management 

(EFQM- Ευρώπη) 

To συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύχθηκε σαν ένα πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Ποιότητας και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τον 

EFQM. Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με το MBNQA ως αναφορά τα στοιχεία 

που το απαρτίζουν όμως η φιλοσοφία του είναι διαφορετική από αυτή του 

MBNQA. Το βραβείο αποτελείται από εννέα κριτήρια πάνω στα οποία γίνεται 

η αξιολόγηση για την απονομή του στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει αιτήσεις. 

Πέντε κριτήρια αναφέρονται στους προσδιοριστικούς παράγοντες για την 

βελτίωση της ποιότητας όπως, η Ηγεσία (10%), η Διοίκηση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού (9%), η Πολιτική και Στρατηγική (8%), οι Πόροι (9%) και τέλος οι 

Διαδικασίες (14%). Βάσει των παραπάνω παραγόντων έρχονται και τα 

κριτήρια των αποτελεσμάτων τα οποία είναι, η Ικανοποίηση του Πελάτη (20%), 

η Εργασιακή Ικανοποίηση (9%), οι Επιπτώσεις στην Κοινωνία (6%) και τέλος 

τα Οικονομικά Αποτελέσματα (15%). 
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1.6.3 Το μοντέλο του Oakland 

Ο Oakland είναι ένας από τους κορυφαίους θεωρητικούς της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στην Γηραιά Ήπειρο και το μοντέλο του για την διοίκηση της 

ποιότητας είναι ευρύτατα διαδεδομένο στην Μεγάλη Βρετανία. Η φιλοσοφία 

του Oakland για την ΔΟΠ απεικονίζεται στο Μοντέλο που φέρνει το ονομά 

του. Η ΔΟΠ απεικονίζεται με την μορφή ενός τριγώνου στο κέντρο του οποίου 

είναι η θεμελιώδη σχέση Πελάτη-Προμηθευτή, αλλά και ο έλεγχος των 

διαδικασιών. Οι ακρογωνιαίοι λίθοι του μοντέλου είναι οι ομάδες, τα 

συστήματα και τα εργαλεία της ποιότητας ενώ η κουλτούρα , η δέσμευση και 

οι επικοινωνία αποτελούν τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται το 

όλο μοντέλο (Oakland, 1989). 

Η αναγνώριση του ρόλου της ποιότητας στην σύγχρονη επιχειρηματική 

πραγματικότητα και η θεώρηση της ως βασική φιλοσοφία οργάνωσης και 

διοίκησης των επιχειρήσεων αποτέλεσε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των τελευταίων δεκαετιών. Η πορεία της βελτίωσης της ποιότητας 

χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια συστηματικοποίησης και 

βελτιστοποίησης του ελέγχου της ποιότητας μέσω ποσοτικών τεχνικών και 

μεθόδων. Τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο σε συνδιασμό 

με την ανάγκη μείωσης του κόστους και βελτίωσης της παραγωγικότητας 

κατέστησαν αναγκαία την θεώρηση της ποιότητας ως βασικό εργαλείο για την 

επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

Η ύπαρξη συστηματικών μοντέλων, βραβείων και προσεγγίσεων για την 

βελτίωση της ποιότητας αποτέλεσε τη βάση για μια εις βάθος μελέτη και 

ανάλυση των επιμέρους στοιχείων και των θεμελιωδών αρχών που διέπουν 

αυτή την νέα φιλοσοφία. Το κάθε μοντέλο και βραβείο ουσιαστικά 

προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται 

με βάση τις αλλαγές τόσο σε επιχιερηματικές πρακτικές , όσο και στην 

ευεληξία της εργασίας, και στις νέες τεχνολογίες. Το αμερικανικό βραβείο 

ποιότητας όσο και το Ευρωπαϊκό αναγνώρισαν την ανάγκη της συνεχούς 

βελτίωσης και προσαρμογής του βραβείου στις παραπάνω εξελίξεις. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Κεφάλαιο 2ο 

Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Θεωρητική τεκμηρίωση 

2.1 Εισαγωγή 

2.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Αξιοποίηση του Ανθρώπινου 

^Δυναμικού 

• Η «Μηχανιστική» προσέγγιση 

• Η προσέγγιση της Σχολής των Ανθρωπίνων Σχέσεων και της 
Οργανωσιακής Συμπεριφοράς 

• Η «Οικονομική» Προσέγγιση στην Αξιοποίηση του 
Ανθρώπινου Δυναμικού. ( Η θεωρία του Ανθρώπινου 
Κεφαλαίου - Human Capital Theory) 

• Η «ανθρωπιστική» προσέγγιση στην αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

• Η προσέγγιση της «ποιότητας» 

2.3 Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης και μελέτης της Αξιοποίησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - θεωρητική τεκμηρίωση 

2.1 Εισαγωγή 

Στην μακρόχρονη πορεία της εξέλιξης της μετα-βιομηχανικής κοινωνίας 

εμφανίστηκαν μια σειρά από θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες αποτέλεσαν 

την βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι συστηματικές προσπάθειες για την 

αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς. Είναι εμφανής η επιρροή την οποία άσκησαν διάφορες 

φιλοσοφικές και κοινωνικοπολιτικές θεωρίες αλλά και οι σημαντικές αλλαγές 

που συντελέστηκαν στην διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα στην 

διαμόρφωση των παρακάτω προσεγγίσεων. 

Σκοπός της παράθεσης των διαφόρων προσεγγίσεων δεν είναι η "απόδειξη 

της καλλίτερης προσέγγισης" αλλά μια ουσιαστική αντιπαράθεση και 

λεπτομερής ανάλυση των κατευθυντήριων γραμμών αυτών των προσεγγίσεων 

με απώτερο ενδιαφέρον την καλλίτερη κατανόηση της αξίας της μελέτης της 

Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι 

πιο σημαντικές προσεγγίσεις οι οποίες θα αναλυθούν είναι η «μηχανιστική» 

προσέγγιση, η προσέγγιση της «σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων», η 

«οικονομική» προσέγγιση, η «ανθρωπιστική» προσέγγιση και η προσέγγιση 

της «ποιότητας». 

2.2 Θεωρητικές Προσεγγίσεις Αξιοποίησης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

2.2.1 Η «Μηχανιστική» προσέγγιση 

Η μηχανιστική προσέγγιση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

στηρίζεται στις αρχές της Επιστημονικής Διοίκησης (Scientific Management) 
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που ανέπτυξε ο Αμερικανός Frederick Taylor και οι μεταγενέστεροι του στις 

αρχές του 19ου αιώνα. Η έμφαση στην συστηματική και ορθολογική 

οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, στην κατάτμηση της εργασίας και 

στον διαχωρισμό μεταξύ διοικούντων και εργαζομένων με βασικό σκοπό την 

αύξηση της παραγωγικότητας αποτέλεσαν βασικά σημεία της σχολής της 

Επιστημονικής Διοίκησης. Οι παραπάνω αρχές έτυχαν ευμενούς υποστήριξης 

και υιοθετήθηκαν κατά κόρον από την αμερικάνικη αυτοβιομηχανία ενώ 

παράλληλα αποτέλεσαν τον βασικό οδηγό για την διοίκηση των επιχειρήσεων 

σε ολόκληρο τον Δυτικό κόσμο. 

Στο βωμό της επιστημονικότητας και της αποτελεσματικότητας οι εργαζόμενοι 

θεωρήθηκαν έως μια προέκταση της χρήσης των μηχανών , σαν ένα εργαλείο 

στην διαδικασία της παραγωγής , το οποίο θα έπρεπε να επιλεχθεί και να 

εκπαιδευτεί κατάλληλα έτσι ώστε να εκτελεί καλύτερα την συγκεκριμένη 

εργασία που του έχει ανατεθεί από την διοίκηση. Σύμφωνα με τον Taylor και 

τους μεταγενέστερους θεωρητικούς της επιστημονικής διοίκησης, πρωταρχική 

σημασία θα πρέπει να δίνετε στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος 

το οποίο θα κατευθύνει και θα ελέγχει αποτελεσματικά την εργασία και όχι 

στην συστηματική ανάπτυξη και ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής. 

Ο μέσος εργαζόμενος σύμφωνα με την μηχανιστική και ορθολογική 

προσέγγιση αδυνατεί να συνεισφέρει με νέες ιδέες και στην λήψη αποφάσεων 

(Heiser & Houch,1977, p.66 από το βιβλίο του Kravetz, D, 1988, ρ.17). Η 

μελέτη των νόμων της ανθρώπινης μηχανικής και η υιοθέτηση αυτών στη 

καθημερινή εργασία των εργαζομένων βοηθάει στην μηχανική και 

επαναλαμβανόμενη εργασία η οποία με την σειρά της είναι ο θεμέλιος λίθος 

της αποτελεσματικής εργασίας και ικανοποίησης των στόχων της διοίκησης 

που είναι η μεγιστοποίηση των κερδών.( Ξουρής,1977, σελ.47) 

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την εξειδίκευση του εργαζομένου σε 

μια σειρά από κινήσεις ρουτίνας, την αποξένωση του από το υπόλοιπο 

σύστημα παραγωγής και φυσικά στην πλήξη, ανία και στο επιδείνωση του 

επιπέδου της εργασιακής ζωής. Σύμφωνα με τον Ξουρή (1977, σελ.47) η 
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φιλοσοφία της σχολής της Επιστημονικής Διοίκησης για το ανθρώπινο 

δυναμικό στηρίχθηκε στην εσφαλμένη θεώρηση περί τεχνικισμού και 

επιστημονισμού. Ο τεχνικισμός είναι υπεύθυνος για αθέμιτη χρήση της 

μηχανιστικής άποψης σε άσχετους τομείς και ο επιστημονισμός για την 

υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της επιστήμης να εκφράσει με μαθηματικό 

τρόπο την ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Η πρακτική εφαρμογή των αρχών του Ταίηλορ από την μεγαλύτερη 

αυτοβιομηχανία στην Αμερική, την Ford, δημιούργησε μια έναν καινούργιο όρο 

τον Φορντισμό (Fordism), ο οποίος συνδέεται με απάνθρωπες συνθήκες 

εργασίας, εκμετάλλευση των εργαζομένων, έλλειψη ουσιώδους αναγνώρισης 

του ρόλου των εργαζομένων και τρομερή εξειδίκευση που οδηγούσε σε πλήξη 

και ανία και έλλειψη ενδιαφέροντος καθώς και σε συγκρούσεις με την διοίκηση. 

Το περιεχόμενο και η γενικότερη φιλοσοφία της συγκεκριμένης προσέγγισης 

όπως αυτή αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε ουσιαστικά αντικατοπτρίζει μια 

περίοδο η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αλλαγές που 

συντελέστηκαν στις δομές και την οργάνωση της μετα-βιομηχανικής κοινωνίας. 

Παρόλα αυτά αρκετοί θεωρητικοί της οργανωσιακής θεωρίας υποστηρίζουν 

ότι ο Ταίηλορ και η θεωρία του περί επιστημονικής διοίκησης εμπεριέχει 

σημαντικά σημεία τα οποία αφορούν την συστηματική αξιοποίηση του 

ανθρώπινο δυναμικού όπως 

την έμφαση στην συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης για την 

αποφυγή συγκρούσεων, την σύνδεση αμοιβής με την απόδοση, και τέλος την 

αναγνώριση της σημασίας της επιλογής και εκπαίδευσης των εργαζομένων 

Ειδικότερα ο Drucker (1954, σελ.280) αναφέρει ότι οι αρχές της επιστημονικής 

διοίκησης, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από τον Ταίηλορ και τους συνεχιστές 

του, άνοιξαν το δρόμο για την συστηματική μελέτη , ανάλυση και βελτίωση της 

ανθρώπινης εργασίας. Ανεξάρτητα όμως από την ευεργετική συνεισφορά των 

αρχών της επιστημονικής διοίκησης στην σύγχρονη οργανωσιακή θεωρία (η 

αναγνώριση της σημασίας της μέτρησης, η ανάπτυξη διοικητικών 

δραστηριοτήτων, η παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, ο καταμερισμός 
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του έργου και των ευθυνών), ελάχιστη ήταν η συνεισφορά της σε ουσιαστικά 

ζητήματα που αφορούσαν την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. 

2.2.2 Η προσέγγιση της Σχολής των Ανθρωπίνων Σχέσεων και της 

Οργανωσιακής Συμπεριφοράς 

Η ανάγκη εύρεσης ενός διαφορετικού τρόπου αύξησης της παραγωγικότητας -

μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού -

απαλλαγμένο από την μηχανιστική φιλοσοφία της Επιστημονικής Διοίκησης 

του Taylor, οδήγησε πολλούς ερευνητές στην διερεύνηση παραγόντων οι 

οποίος θα έδιναν μια κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση στην μελέτη του 

ανθρώπινου παράγοντα στις επιχειρήσεις. 

Η έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Elton Mayo(1880-1949) 

στο εργοστάσιο Hawthorne της Western Electric στο Σικάγο σηματοδότησε 

την αρχή για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Σχολής των Ανθρωπίνων Σχέσεων 

(Human Relations School), και αργότερα της Σχολής της Οργανωσιακής 

Συμπεριφοράς (Organizational Behavior). Η μελέτη της επίδρασης διαφόρων 

παραγόντων όπως φωτισμός , διαλείμματα, κολατσιό , μείωση ημερών 

εργασίας ανά εβδομάδα στην παραγωγικότητα των εργατών αποτέλεσε το 

βασικό στόχο των πειραμάτων στο εργοστάσιο της Western Electric. 

Οι έρευνες στο Hawthorne Plant έδειξαν ότι η απόδοση των εργατών δεν 

εξαρτάται μόνο από « ορατούς» παράγοντες αλλά και από "μη ορατούς" 

παράγοντες όπως η ατομική και ομαδική συμπεριφορά , το ηθικό, η 

υποκίνηση κτλ στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. ( McFarland, D. 

(1979, σελ 35) Αντίθετα με την σχολή της Επιστημονικής Διοίκησης όπου η 

αύξηση της παραγωγικότητας επιτυγχανόταν μέσω μηχανιστικής και 

ορθολογιστικής οργάνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας, στη σχολή των 

ανθρωπίνων σχέσεων και της συμπεριφοράς γίνεται με την ° ενανθρώπιση της 

παραγωγικής διαδικασίας. ( Davis & Newstrom,1985, σελ.8) 

Η σχολή της οργανωσιακής συμπεριφοράς εξετάζει ένα σετ από βασικές 

αρχές γύρω από την φύση του ανθρώπου και της επιχείρησης. Η 
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συγκεκριμένη θεωρία ήταν το αποτέλεσμα πολλών επιδράσεων από διάφορες 

επιστήμες όπως , βιομηχανική ψυχολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία. 

Σύμφωνα με τον Keith Davis (1967, p.5) η βασική επιδίωξη της σχολής των 

ανθρωπίνων σχέσεων είναι η υποκίνηση των εργαζομένων. Η κατεύθυνση της 

υποκίνησης στρέφετε στην ομαδική εργασία, με σκοπό την υλοποίηση τόσο 

των στόχων των οργανώσεων όσο και των εργατών. Οι πιο σημαντικοί 

θεωρητικοί της υποκίνησης είναι οι Maslow (1970) με την θεωρία του για την 

ιεράρχηση των αναγκών, ο Hertzberg (1966)με την θεωρία του για τους 

θετικούς και αρνητικούς παράγοντες υποκίνησης, Douglas McGregor (1960) 

με τη θεωρία Χ και Υ, ο Vroom (1964) και πάρα πολλοί άλλοι θεωρητικοί της 

υποκίγησης. 

Αντίθετα από την σχολή της επιστημονικής διοίκησης όπου τα θέματα γύρω 

από το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούσαν εμπόδιο στην επίτευξη των 

παραγωγικών στόχων και έπρεπε να ελαχιστοποιηθούν, η σχολή των 

ανθρωπίνων σχέσεων θεώρησε ότι τα θέματα σχετικά με ανθρώπινου 

δυναμικό σε μια επιχείρηση αποτελούν ένα καινούργιο αντικείμενο έρευνας 

και μια καινούργια ευκαιρία για ανάπτυξη.(Davis,1985, σελ.8) 

Η σχολή των Ανθρωπίνων Σχέσεων και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς 

αποτέλεσε σταθμό στην οργανωσιακή θεωρία γιατί έφερε τον παράγοντα 

άνθρωπο στον ορίζοντα της επιχειρηματικής έρευνας . Σύμφωνα με τους 

θεωρητικούς των ανθρωπίνων σχέσεων, η επιχείρηση είναι ένα κοινωνικό 

σύστημα και ο εργαζόμενος είναι το πιο σημαντικό συστατικό αυτού του 

συστήματος. Από τα βασικά μειονεκτήματα της σχολής των ανθρωπίνων 

σχέσεων είναι η υπερβολική έμφαση στην υποκίνηση των εργαζομένων και η 

ενασχόληση με την συμπεριφορά , η οποία και αποτέλεσε την αιτία για το 

ξεθώριασμα των αρχών της σχολής αυτής. Ταυτόχρονα όμως η προσέγγιση 

της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων και της συμπεριφοράς αποτέλεσε τη 

βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε αργότερα η Διοίκηση ΑνθρωπίνωνΠόρων 

(Human Resource Management) ενώ παράλληλα σημάδεψε μια καινούργια 

εποχή για την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. 
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2.2.3 Η «Οικονομική» Προσέγγιση στην Αξιοποίηση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού. ( Η θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου - Human Capital 

Theory) 

Οι θεωρητικοί της Οικονομικής Επιστήμης συμφωνούν ότι το ανθρώπινο 

δυναμικό αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και των πλούτο των 

εθνών. Από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι και τον Ανταμ Σμίθ , έντονη ήταν η 

ανάγκη για εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων και η οικονομική 

ωφέλεια που απορρέει από αυτή την επένδυση τόσο στην επιχείρηση όσο και 

στο σύνολο της κοινωνίας. Η οικονομική επιστήμη αντιλαμβάνεται το εργατικό 

δυναμικό σε δυο διαστάσεις. Από την μία σαν καταναλωτή αγαθών και 

υπηρεριών και από την άλλη σαν τον παραγωγό αγαθών και υπηρεσιών. Η 

θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου επηρεάστηκε από την οικονομική θεωρία 

και ασχολήθηκε αποκλειστικά με την «παραγωγική πλευρά» του εργατικού 

δυναμικού. 

Σύμφωνα με την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι εργαζόμενοι έχουν 

στην κατοχή τους δεξιότητες , εμπειρίες και γνώσεις , οι οποίες συγκροτούν 

μια μορφή κεφαλαίου. (Schultz, 1961, σελ.1) Επενδύοντας μια επιχείρηση στο 

ανθρώπινο δυναμικό με την μορφή εκπαίδευσης , επιμόρφωσης, και παροχή 

υπηρεσιών υγείας, βελτιώνει την ποιότητα και ταυτόχρονα την παραγωγική 

ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού.. 

Ο βασικός θεωρητικός της σχολής του Ανθρώπινου κεφαλαίου ο Schultz 

αναφέρει ότι υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες βελτίωσης των δυνατοτήτων 

των εργαζομένων: 

α) η υποδομή και η παροχή υπηρεσιών υγείας 

β) εκπαίδευση εκτελώντας την συγκεκριμένη εργασία 

γ) συστηματική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών (δημοτικό, γυμνάσιο, 

λύκειο κτλ) 

δ) μαθήματα για μεγάλους οργανωμένα από επιχειρήσεις 

ε) μετανάστευση εσωτερική για εύρεση καινούργιων ευκαιριών για δουλειά. 

Η ανάπτυξη της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου ήταν αποτέλεσμα της 

μονόφθαλμης πολιτικής των περισσοτέρων κρατών για την «χρησιμοποίηση» 
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του παράγοντα άνθρωπος σαν μια μορφή κεφαλαίου. Οιπαράγοντες που 

συνέβαλαν στην «οικονομική προσέγγιση» στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού ήταν, η υπερβολική έμφαση στη μηχανοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας , και η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος για επενδύσεις στο 

εργατικό δυναμικό καθώς και στην μέτρηση των αποτελεσμάτων των 

επενδύσεων στο ανθρώπινου δυναμικού. 

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου προσπάθησε να φέρει τον παράγοντα 

άνθρωπο στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας. Η προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν καθαρά μακροοικονομική και στηριζόταν σε αναφορές 

για τις επιδράσεις της εκάστοτε πολιτικής ιδεολογίας στην αντιμετώπιση του 

ανθρώπινου δυναμικού , καθώς και στην μελέτη και μέτρηση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου με απώτερο σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας (efficiency) και 

της παραγωγικότητας-αποτελεσματικότητας (effectiveness) της επιχείρησης. 

Για τους θεωρητικούς της σχολής του ανθρώπινου κεφαλαίου οι εργαζόμενοι 

αποτελούν μια μορφή εμπορεύματος το οποίο έχει μια συγκεκριμένη αξία , 

μπορεί να συναλλαγεί, να αντικατασταθεί ή και να βελτιωθεί με περαιτέρω 

εκπαίδευση και επιμόρφωση. 

Οι εργαζόμενοι δίδουν αξία στην επιχείρηση μιας και εκτελούν συγκεκριμένες 

παραγωγικές εργασίες. Αυτή η αξία μπορεί να είναι άμεση - η μεταποίηση 

ενός προϊόντος- αλλά τις περισσότερες φορές είναι έμμεση - επίλυση 

προβλημάτων, ομαδική εργασία και συνεργατικότητα, άσκηση κριτικής και 

παροχή προτάσεων σε δύσκολες καταστάσεις.( Snell &Dean,1992) To 

εργατικό δυναμικό είναι ανομοιογενές και έτσι η αποτελεσματική επένδυση σε 

ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυξάνει την 

παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της. 

Οι θεωρητικοί του ανθρώπινου κεφαλαίου πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις δεν 

«έχουν στην ιδιοκτησία τους το ανθρώπινο δυναμικό» το οποίο έχει την 

ελευθερία και την δική του θέληση και από αυτή εξαρτάται η συνεισφορά του 

στη παραγωγή. Άρα το κόστος διατήρησης, ελέγχου και υποκίνησης του 

εργατικού δυναμικού αποτελεί επένδυση στο εργατικό δυναμικό. 
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Η ενασχόληση με την οικονομική πλευρά του ανθρώπινου δυναμικού , και η 

έμφαση στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα σε μακροοικονομικό 

επίπεδο έσπρωξε τους θεωρητικούς του ανθρώπινου κεφαλαίου σε ένα 

αδιέξοδο όσον αφορά την μελέτη των εργαζομένων μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

εργασιακό περιβάλλον. 

Έτσι παρόλο που πρότεινε μια καινούργια προσέγγιση στην ανάπτυξη και 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού παρέμεινε μια «παραδοσιακή 

προσέγγιση» , με βασικά στοιχεία: 

- την μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων ή του κράτους 

- την αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι παίρνουν αποφάσεις με γνώμονα το ατομικό 

τους συμφέρον και υποκινούνται από οικονομικούς στόχους. 

- το κόστος αποτελεί βασικό συστατικό μιας εργασιακής συνεργασίας και 

πρέπει να υπολογίζεται. 

- οι εργασιακές σχέσεις καθορίζονται από συγκεκριμένες οικονομικές 

συνεργασίες-συμβόλαια- και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και 

συγκρούσεων. 

2.2.4 Η «ανθρωπιστική» προσέγγιση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Η μελέτη του ανθρώπου σαν σύνολο, σαν οντότητα και όχι μόνο σαν ένας 

συντελεστής της παραγωγής ήταν το μέλημα πολλών ερευνητών και 

φιλοσόφων. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικό ων, που 

σημαίνει ότι αναπτύσσεται και διαμορφώνεται από τον κοινωνικό του 

περίγυρο, και τις συναναστροφές με τους συνανθρώπους του. 

Η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε πολλούς ερευνητές από διάφορες 

ανθρωποκεντρικές επιστήμες να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην 

μελέτη του ανθρώπου ως εργαζόμενου-παραγωγού. Μια καινούργια 

φιλοσοφία δημιουργείται , ο ανθρωπισμός (Humanism) , ο οποίος κατά τον 

Φρόμμ είναι « ένα σύστημα επικεντρωμένο στον άνθρωπο , στην ολοκλήρωση 

του , στην ανάπτυξη του , στην αξιοπρέπεια του και στην ελευθερία του.» Μια 
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βασική μορφή που πήρε ο ανθρωπισμός ήταν ο ριζοσπαστικός ανθρωπισμός 

όπως αναπτύχθηκε από τον Μαρξ και τους μεταγενεστέρους του. Ο Μαρξ 

μελέτησε τον «απανθρωπισμό του ανθρώπου», τους παράγοντες και τους 

μηχανισμούς αυτού του «απανθρωπισμού» και την εύρεση των στοιχείων 

εκείνων που θα παρέκαμπταν αυτόν τον απανθρωπισμό. 

Οι βασικές θεωρητικές υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε η ανθρωπιστική 

προσέγγιση στη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ήταν: 

- τα ανθρώπινα όντα έχουν την δική τους θέληση και προσωπικότητα , η 

οποία τους οδηγεί στην αναζήτηση εκείνου που θα τους ελευθερώσει, 

χειραφετήσει, και τους οδηγήσει στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους 

- οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα. Οι σχέσεις και οι συναναστροφές τους με 

τους συνανθρώπους τους ,τους βοηθάει να βρούνε τον εαυτό τους. 

- οι άνθρωποι δεν είναι μηχανισμοί ή οργανισμοί. Οι άνθρωποι λειτουργούν με 

βάση την λογική , τα συναισθήματα και τις επιλογές και όχι από αιτίες. 

Οι κυριότερες αναφορές γύρω από την ανθρωπιστική προσέγγιση για την 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού -σε επίπεδο επιχείρησης-

επικεντρώνονται στην ανάγκη για αποδέσμευση από την διοίκηση με βάση τον 

αυταρχισμό και την εξουσία , την συμμετοχή των εργαζομένων στην λήψη των 

αποφάσεων , την αναβάθμιση και τον «εξανθρωπισμό» του εργασιακού 

χώρου και την δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργατικότητας και αμοιβαίας 

κατανόησης η οποία θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να εκφράσουν την 

γνώμη τους , και να εκπληρώσουν τους στόχους τους , αλλά και τους στόχους 

της διοίκησης. 

Στη σύγχρονη διοικητική θεωρία είναι πασιφανής η ανάγκη κατανόησης της 

ανθρώπινης φύσης , μιας και ένα από τα βασικά μελήματα των διοικούντων 

είναι και η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Saha,A(1989-90) 

Basic Human Nature and Management in Japan, international Minds. Vol.1 (2) 

σελ. 11-17. Η ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη επιχείρηση αποτέλεσε το βασικό 

σημείο αναφοράς για την συγκεκριμένη προσέγγιση. Διάφορες θεωρητικές 

προτάσεις διατυπώθηκαν με σκοπό την επίλυση αυτού του προβλήματος. Ο 

54 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Πρώτο - Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

ανασχεδιασμός του έργου, εμπλουτισμός της εργασίας, QWL programmes, 

ήταν μερικά από τις προτάσεις. 

2.2.5 Η προσέγγιση της «ποιότητας» 

Όλοι οι ερευνητές και οι θεωρητικοί της ποιότητας συμφωνούν ότι οι 

εργαζόμενοι και γενικότερα το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν το βασικό 

συστατικό στοιχείο μιας φιλοσοφίας, ενός προγράμματος βελτίωσης της 

ποιότητας. ( Oakland ,1989; Ishikawa,1986; Peters & Waterman, 1982) 

Η «επανάσταση της ποιότητας»(θ3Κΐ8ηα,1989) προσέφερε μια καινούργια 

διάσταση, μια νέα φιλοσοφία και προσέγγιση στην αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Σε ένα περιβάλλον και σε μια κουλτούρα ποιότητας, 

οι εργαζόμενοι (όλων ανεξαρτήτων των ιεραρχικών βαθμίδων) αποτελούν το 

κλειδί για την αποτελεσματική εισαγωγή, ανάπτυξη και βελτίωση των 

προγραμμάτων ποιότητας. 

Σύμφωνα με τον Pfeffer (1994) « Το κίνημα για την ποιότητα αναγνωρίζει την 

σπουδαιότητα του εργατικού δυναμικού, διακηρύσσει μια πιο θεμελιακή και 

εμπεριστατωμένη εικόνα γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά και 

υποκίνηση και κριτικάρει με σαφήνεια τον χρηματο-οικονομικό 

προσανατολισμό , ο οποίος εμποδίζει την επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό , εξαιτίας των θεωρητικών 

υποθέσεων και πρακτικών του. 

Όλες οι προηγούμενες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού απέτυχαν στο να δώσουν ένα θεωρητικό και παράλληλα πρακτικό 

πλαίσιο, το οποίο ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για 

να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του. Η έλλειψη της 

σωστής θεωρίας, των σωστών ηρώων και της σωστής γλώσσας (Pfeffer, 1994; 

Hart &Schlesinger,1993 ) και η αδυναμία τους να κάνουν τα απαραίτητα 

βήματα για την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών τους αρχών στα πρακτικά 

και καθημερινά οργανωσιακά προβλήματα των επιχειρήσεων (Lee, 1 980). 
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Η ποιότητα είναι άρρηκτα δεμένη με την αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. Σύμφωνα με τον NIST(1991) « εκπληρώνοντας όλους τους 

στόχους σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας απαιτείται ένα άριστα 

αφοσιωμένο, εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό , το οποίο θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται να συμμετέχει στην προσπάθεια της επιχείρησης για συνεχή 

βελτίωση. Τα συστήματα αναγνώρισης και αμοιβών πρέπει να ενθαρρύνουν 

την συμμετοχή και να δίνουν έμφαση στην επίτευξη των στόχων γύρω από την 

ποιότητα. 

Οι γκουρού της ποιότητας- ο καθένας με την δική του φιλοσοφία-

αναγνωρίζουν το ρόλο των εργαζομένων στην ποιότητα. Από τα δεκατέσσερα 

σημεία για την διοίκηση, όσον αφορά την ποιότητα, που ανέπτυξε ο Deming 

(1982) τα περισσότερα αναφέρονται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού (εκπαίδευση, ηγεσία, διώξτε τον φόβο, ομαδική 

εργασία και συνεργασία μεταξύ τμημάτων, αναγνώριση και αποφυγή 

αριθμητικών στόχων). Ο lshikawa(1985) αναφέρει ότι « ο ρόλος των 

εργαζομένων στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας δεν θα πρέπει να 

υποτιμηθεί. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που ουσιαστικά παράγουν, και αν οι 

εργαζόμενοι και οι επιστάτες τους δεν είναι καλοί σε αυτό που κάνουν , τότε ο 

Ολικός Ποιοτικός Έλεγχος δεν μπορεί να προχωρήσει.» Ο Juran(1980) μέσω 

της « διοικητικής υπέρβασης» τονίζει ότι για την βελτίωση της ποιότητας 

απαραίτητη είναι η αναπτέρωση του ηθικού των εργαζομένων και η υποκίνηση 

τους. 

Πρώτοι οι Αμερικανοί - κάτω από τις ισχυρές πιέσεις του Ιαπωνικού 

ανταγωνισμού- ανακάλυψαν ότι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις χώρες 

του Δυτικού κόσμου και της Ιαπωνίας όσον αφορά την ποιότητα (προϊόντων 

και υπηρεσιών) δεν ήταν η χρήση υψηλής τεχνολογίας, η πρωτοπορία στην 

τεχνογνωσία αλλά η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας Διοίκησης της Ποιότητας , η 

οποία στηρίζεται στην αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. (Deming, 1982,; Garvin,1988,; Juran,1986) 

Η πρακτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια φιλοσοφία 

βελτίωσης της ποιότητας απασχόλησε όχι μόνο σε επίπεδο επιχείρησης αλλά 
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και σε εθνικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας 

εθνικής στρατηγικής για την βελτίωση της ποιότητας έδωσε αφορμή για την 

δημιουργία μηχανισμών οι οποίοι θα κατευθύνουν την γενικότερη εθνική 

στρατηγική. Αναπτύχθηκαν εθνικά βραβεία ποιότητας στην Αμερική, στην 

Αυστραλία, βελτιώθηκε το υπάρχον στην Ιαπωνία ενώ στην Ευρώπη 

αναπτύχθηκε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας από τον EFQM. 

Σε όλες αυτές τις προσπάθειες εμφανής είναι η σημασία και ο ρόλος του 

ανθρώπινου δυναμικού στη βελτίωση της Ποιότητας. Στο Αμερικανικό βραβείο 

ποιότητας MBNQA η αξιοποίηση και Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

αποτελεί μια από τις επτά κατηγορίες, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα 

βραβε]α ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η 

ποιότητα και γενικότερα η φιλοσοφία βελτίωσης της ποιότητας προσέδωσε μια 

καινούργια διάσταση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Παράλληλα τοποθέτησε τις βάσεις για την καλλίτερη και αποτελεσματικότερη 

μέτρηση και θεώρηση των πρακτικών αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 

και καθιέρωσε μια παγκόσμια «γλώσσα» για την ανθρώπινη πλευρά της 

ποιότητας που δεν υπήρχε παλαιότερα. Επίσης η σύνδεση των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας μέσω εθνικών στρατηγικών προσέδωσε στην 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μια διαφορετική υφή και περιεχόμενο 

ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια μιας εκπαιδευτικής πολιτικής ή 

προγραμμάτων κατάρτισης σε τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες. 

Η γνώση και η χρησιμοποίηση όλων των παραπάνω προσεγγίσεων 

αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της διοίκησης 

των επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον Δυτικό κόσμο. Ουσιαστικά η παράθεση 

των προσεγγίσεων ακολουθεί μια εξελικτική πορεία, η οποία και προσδιορίζει 

με την σειρά της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της το περιεχόμενο και την 

φιλοσοφία όλων των προσεγγίσεων. 

Η μηχανιστική προσέγγιση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

βασίστηκε στην ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας με την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του εργατικού δυναμικού μέσα από την ορθολογική 
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οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας , στην κατάτμιση της εργασίας και 

τον διαχωρισμό των διοικούντων από τους εργαζόμενους. Η προσέγγιση της 

σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων από την άλλη πλευρά συνδέθηκε άμεσα με 

την αναγνώριση του ανθρώπινου δυναμικού ως του σημαντικότερου 

παράγοντα μέσα σε μια επιχείρηση. Η προσέγγιση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου στηρίχθηκε στην αντίληψη οτι το ανθρωπινό δυναμικό αποτελεί 

κεφαάλιο για την επιχείρηση και η αξιοποίηση του αποτελεί επένδυση για την 

επιχείρηση, και τέλος η ανθρωπιστική προσέγγιση επικεντρώθηκε στην 

ανάγκη εξάλειψης του αυταρχισμού, την συμμετοχή των εργαζομένων, την 

βελτίωση του εργασιακού χώρου και την κατανόηση του ρόλου των 

εργαζομένων στη σύχγρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Συμπερασματικά 

, η προσέγγιση της ποιότητας είναι το τελευταίο κομμάτι αυτής της εξελικτικής 

διαδικασίας στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού γιατί αποτελεί ένα 

μίγμα όλων των παραπάνω αλλά καλύπτεται από μια φιλοσοφία η οποία 

αναδικνύει και προωθεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το βασικό στοιχείο στη νέα 

αυτή θεωρία οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Έχει ευρύτατα 

αποδειχθεί οτι η προσέγγιση της ποιότητας συνδιάζει ίσως πιο 

αποτελεσματικά το «ανθρώπινο δυναμικό» με τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία 

της βελτίωσης της ποιότητας. 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν 

και να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των εργαζομένων στα δρώμενα της 

επιχείρησης , να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, να 

προσφέρουν αναγνώριση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και του 

επιπέδου ζωής, να εγκαθιδρύσουν ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας και 

αλληλοκατανόησης με τα σωματεία των εργαζομένων και τέλος να 

αναβαθμίσουν το ρόλο του τμήματος προσωπικού . 
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2.3 Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης και μελέτης της Αξιοποίησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 

Στην διδακτορική διατριβή ορίζουμε ως Αξιοποίηση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού την συστηματική προσπάθεια των επιχειρηματικών μονάδων να 

απελευθερώσουν και να ενδυναμώσουν το εργατικό δυναμικό τους με 

απώτερο σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών της στόχων. 

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έρχεται να συμπληρώσει και να 

εμπλουτίσει το κενό που υπάρχει στην θεματολογία της Αξιοποίησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα σε μια Φιλοσοφία ή θεωρητικό πλαίσιο ΔΟΠ. 

Προτείνεται ένα υπόδειγμα -εργαλείο για την μελέτη της ΔΟΠ στη Ελληνική 

Βιομηχανία και γίνεται προσπάθεια εντοπισμού σχέσεων με την βοήθεια μιας 

προσέγγισης Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση το 

Αμερικάνικο Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) . Η χρήση ενός εργαλείου για τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και συστατικών στοιχείων συναντάται συχνά 

στην βιβλιογραφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Πρώτοι ο Benson,et.al 

(1991) η Saraph,1993 πρότειναν ένα εργαλείο με βάση το οποίο ταξινομεί τα 

επιμέρους στοιχεία της ΔΟΠ και τα χρησιμοποιεί για την ανάλυση και μελέτη 

των παραγόντων του οργανωσιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την 

βελτίωση της ποιότητας. Παρόμοια υποδείγματα χρησιμοποίησαν και ο 

Powell, 1995 , ο Snell&Dean.1991 σε σκοπό την πληρέστερη και 

αποτελεσματικότερη μελέτη της ΔΟΠ. Με βάση ακριβώς την ίδια λογική ο 

συγγραφέας της διατριβής θεώρησε απαραίτητη την ανάπτυξη ενός εργαλείου 

που να επιτρέπει την μελέτη της ΔΟΠ σε ένα ιδιόμορφο περιβάλλον όπως 

αυτό της Ελλάδος. 

Η κατηγορία του Human Resource Development and Management του 

Malcolm Baldrige National Quality Award περιλαμβάνει τις παρακάτω 

«θεμελιακές αρχές και αξίες» (key concepts and values) οι οποίες με την σειρά 

τους απαρτίζονται από «περιοχές προς διερεύνηση» (areas to address) με 
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σκοπό την καλλίτερη και αποτελεσματικότερη μελέτη και εξακρίβωση της 

σπουδαιότητας και του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού στις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας : 

• - Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

• - Συμμετοχή των Εργαζομένων 

• - Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εργαζομένων 

• - Αξιολόγηση της Απόδοσης και Αναγνώρισης των Εργαζομένων 

• - Ικανοποίηση και Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων 

Η επιλογή της κατηγορίας Human Resource Development and Management 

του MBNQA για την μελέτη της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην 

Ελληνική Βιομηχανία έγινε λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων και των 

δυνατοτήτων που προσφέρει. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η Αξιοποίηση 

του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ένα από τα επτά «στηρίγματα» του 

μοντέλου και προσφέρει ένα πλαίσιο συνοχής και αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή 

παροχής πληροφοριών και εξέτασης συναρτησιακών σχέσεων μιας και το 

βραβείο αναθεωρείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα, εμπεριέχει τις τελευταίες 

θεωρητικές διοικητικές πρακτικές και αξιολογείτε από ανεξάρτητους 

αξιολογητές. Ακόμη το MBNQA προσφέρει μια κοινή γλώσσα, κοινούς 

στόχους και συγκεκριμένα στάνταρ, βοηθώντας έτσι στην επικοινωνία της 

ποιότητας σε στελέχη και εργαζομένους σε ολόκληρη την επιχείρηση. Παρόλα 

αυτά το MBNQA δεν καθορίζει συγκεκριμένες τακτικές που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της ΔΟΠ, όμως προβλέπει κάποιες 

στρατηγικές οι οποίες βοηθούν την επιχείρηση να βαδίσει στην απόκτηση και 

βελτίωση της ποιότητας. (Hart and Schlesinger,1992; Blackburn and 

Rosen, 1993 ; Pfeffer, 1994; Garvin, 1991) 

Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή θεωρήθηκε αναγκαία η αντικατάσταση 

του τελευταίου στοιχείου της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του 

MBNQA έχοντας υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις και τις εξελίξεις που παρουσιάζονται αναφορικά με τις 
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εργασιακές σχέσεις σε διεθνές επίπεδο. Αντικαταστάθηκε λοιπόν του 

τελευταίου στοιχείου της κατηγορίας της αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού, «Ικανοποίηση και Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

εργαζομένων» με το στοιχείο των «Εργασιακών Σχέσεων». Στη διεθνή 

βιβλιογραφία έχει ευρύτατα υποστηριχθεί ότι ο σχεδιασμός , η εισαγωγή , η 

υλοποίηση και η ανάπτυξη των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας 

απαιτούν ένα αφοσιωμένο και συνεργάσιμο εργατικό δυναμικό και ένα κλίμα 

μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι θα είναι αρωγοί των προσπαθειών βελτίωσης 

της ποιότητας και όχι πολέμιοι ΙΡΜ.1993, Hill,1991; Gill,1993). Οι ραγδαίες 

εξελίξεις που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια γύρω από την φύση και την 

οργάνωση της εργασίας καθώς και η εμφάνιση φαινομένων αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας έφερε στο 

προσκήνιο τόσο σε εθνικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο θέματα 

ευεληξίας της εργασίας, κοινωνικής ευθύνης, και καταπολέμισης της ανεργίας. 

Έρευνες έχουν δείξει οτι οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν προγράμματα, 

πρωτοβουλίες ή συστήματα διασφάλισης ποιότητας δεν εξασφαλίζουν την 

συμμετοχή και αφοσίωση των εργατικών σωματείων δημιουργώντας ένα κλίμα 

αντιπαράθεσης και όξυνσης που συχνά οδηγεί στην αποτυχία ή στην μη 

εκπλήρωση των στόχων των παραπάνω πρωτοβουλιών (ΙΡΜ.1993; 

Hunter&Beaumont,1993). Η προσθήκη των Εργασιακών Σχέσεων στην μελέτη 

της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να θεωρηθεί ως μια τομή 

και μια πρώτη προσπάθεια κατανόησης των σχέσεων εκείνων που καθορίζουν 

την στάση των σωματείων, την πολιτική εργασιακών σχέσεων σε εθνικό 

επίπεδο και την κατανόηση από πλευράς διοικήσεων των επιχειρήσεων της 

δυναμικής και της σπουδαιότητας των εργατικών σωματείων. Τέλος θα πρέπει 

επίσης να αναφερθεί οτι η παραπάνω καινοτομία της διδακτορικής διατριβής 

έρχεται να επαληθεύσει και να καθορίσει το ρόλο που παίζουν οι εργασιακές 

σχέσεις στις βιομηχανικές επιχειρήσεις του Δυτικού κόσμου. 

6! 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Πρώτο - Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Θεωρητική Τεκμηρίωση 

3.1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη, η αύξηση της παραγωγικότητας , η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας , η ουσιαστική και μακροχρόνια διασφάλιση 

απασχόλησης και γενικότερα το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας εξαρτάται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από μια δυναμική , εκσυγχρονιστική και πρωτοπόρο 

εθνική^ βιομηχανία . Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί ότι η Ελληνική Βιομηχανία 

θα πρέπει να αποτελέσει το δομικό στοιχείο της Ελληνικής Οικονομίας 

(Καλόγρης, 1994). Παρόλα αυτά στο παρελθόν επικράτησαν απόψεις 

σύμφωνα με τις οποίες, η έμφαση για εθνική ανάπτυξη και ευημερία θα 

έπρεπε να δοθεί σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως στον Τουρισμό , την 

Γεωργία και τις Υπηρεσίες και όχι στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της 

Εθνικής Βιομηχανίας. 

3.2 Η σημερινή εικόνα της Ελληνικής Βιομηχανίας 

Οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι καθόρισαν και προσδιόρισαν την υπάρχουσα 

δομή την φυσιογνωμία και χάραξαν την εξελικτική πορεία της Ελληνικής 

βιομηχανίας σύμφωνα με μια πλειάδα συγγραφέων (ΚΕΠΕ,1990; Κιντής,1982, 

Γιαννίτσης,1985, Γκεβέτσης,1975; Κουφίδου,1992; Λάζος, 1990; 

Nicolaou,1974) είναι: 

- κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες όπως η φυσιογνωμία και η ταυτότητα της 

υπάρχουσας άρχουσας τάξη, το χαμηλό βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο της 

πλειοψηφίας του ελληνικού πληθυσμού, οι υπάρχουσες κοινωνικές δομές, τα 

ήθη και έθιμα, η μαζική συσσώρευση του αγροτικού πληθυσμού στα 

ελάχιστα αστικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, η έλλειψη 
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βιομηχανικής υποδομής και παράδοσης και τέλος η προκατάληψη ή η έμφυτη 

τάση των Ελλήνων προς το εμπόριο και την ναυτιλία (Μπουτάρης,1993). 

- οικονομικο-πολιτικοί παράγοντες όπως η έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων 

τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές, η αδυναμία των 

κυβερνήσεων να σταθεροποιήσουν τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της 

χώρας, το ασταθές πολιτικό περιβάλλον που ακολούθησε την μετά-

επανάστασης εποχή, η έμφαση σε προϊόντα της "οικιακής οικονομίας» όπως 

η χειροτεχνία και η γεωργία και η μεταπράτηση προϊόντων, οι μικρού 

μεγέθους επιχειρήσεις και οι περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης, η 

χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. 

Η Ελληνική βιομηχανία δρώντας μέσα σε μια οικονομία η οποία επηρεάζεται 

από δυσμενείς διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και κυρίως από εσωτερικές 

αδυναμίες και προβλήματα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια δύσκολη 

περίοδο (Γιαννίτσης,1993;Στεφανάτος,1994).0 Κωνσταντινίδης (1987) 

περιγράφει με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της Ελληνικής βιομηχανίας 

λέγοντας "ότι η Ελληνική Βιομηχανία βρίσκεται σε κακή κατάσταση, 

τραυματισμένη και ανέτοιμη". 

Η είσοδος της Ελλάδος σαν πλήρης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

συνδυασμό με τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής Βιομηχανίας 

αποτελούν ίσως τις βασικές αιτίες αυτής της κρίσης ή περιόδου στασιμότητας. 

Η αγκύλωση της βιομηχανίας σε παραδοσιακούς κλάδους και η συνδεόμενη 

με αυτή μονόφθαλμη πορεία των επενδύσεων σε αυτούς εμπόδισε και 

αποθάρρυνε την ανάπτυξη και εξέλιξη των κλάδων της "βαριάς" βιομηχανίας 

και γενικότερα άλλων νέων κλάδων (Ρομπόλης,1995). 

Πολλοί ερευνητές , στελέχη επιχειρήσεων και πολιτικοί επισημαίνουν μια τάση 

αποβιομηχανοποίησης η οποία σιγά αλλά σταθερά κάνει την εμφάνιση της 

(Πιτέλης.1995; Ρομπόλης,1995). Η πλειοψηφία των "σταθεροποιητικών" 

προγραμμάτων ή "αναπτυξιακών" νόμων αποτέλεσε αντικείμενο σκληρής 

κριτικής από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, δηλαδή εργοδότες και 

εργαζόμενους. Σύμφωνα με τον Ρομπόλη(1995,7) η εφαρμογή αυτών των 

προγραμμάτων εδώ και μια δεκαετία "δεν φαίνεται να επιτυγχάνει τους 
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διαχειριστικούς της στόχους (σταθεροποίηση των μακροοικονομικών μεγεθών) 

αλλά και την ζητούμενη αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής βιομηχανίας." 

Μια ματιά στα βασικότερα μεγέθη της Ελληνικής Βιομηχανίας θα βοηθήσει 

στην δημιουργία μιας αξιόπιστης εικόνας της σημερινής κατάστασης της 

βιομηχανίας. Αναλυτικότερα παρατηρούμε μια πτώση του ποσοστού 

συμμετοχής της βιομηχανίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) ή οποία 

όμως ήταν μικρότερη αυτής των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(Πίνακας 3.1) . Το συνολικό προϊόν της βιομηχανίας από την άλλη 

πλευρά παρουσιάζει από το 1990 και μετά πτωτικές τάσεις ενώ συνέπεια του 

παραπάνω είναι και η ποσοστιαία σχέση ΑΕΠ και Βιομηχανικού προϊόντος να 

είναι η χαμηλότερη των τελευταίων ετών. 

Πίνακας 3.1 Η Συμμετοχή της Βιομηχανίας στο Α.Ε.Π (σε εκατ. δραχμές) 

1980 , 

1985 Ι 

1990 ! 

1992 | 

1994 i 

417.510 

449.419 

487.633 

508.759 

510.000 

89.125 

89.529 

90.761 

88.719 

87.000 

Πηνή: Information, 1995 (Η Ελληνικ 

- -

;ή Οικον< 

21,3 

19,9 

18,6 

17,4 

17,1 

}μία σε αριθμούς) 

Από την ανάλυση του πίνακα 3.2 παρατηρούμε ότι ο αριθμός των 

βιομηχανιών έχει μια καθοδική πορεία από το 1991 μέχρι το 1993 ενώ αρχίζει 

ξανά να ανεβαίνει αλλά με αργούς ρυθμούς το 1994 και 1995. Η συρρίκνωση 

των βιομηχανικών επιχειρήσεων και ο αργός ρυθμός αύξησης στο μέλλον 
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ουσιαστικά σχετίζεται με την κρίση που πέρασε ο τομέας της μεταποίησης 

μεταξύ των ετών 1992 και 1993. Από τα άλλα μεγέθη βλέπουμε ότι το σύνολο 

του ενεργητικού έχει μια αυξητική τάση αλλά η αύξηση ήταν μικρότερη του 

ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού. Τα μικτά κέρδη παρουσιάζουν σταθερή 

αύξηση ενώ την ίδια πορεία ακολουθούν και τα καθαρά κέρδη. Η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων από 6% έφτασε το 10,6% το 1993. Από 

τα ενθαρρυντικά στοιχεία του πίνακα είναι το γεγονός ότι τα καθαρά κέρδη 

προς το προσωπικό παρουσιάζουν μια αυξητική πορεία αν λάβει κανείς 

υπόψη ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε άρα και ο αριθμός των 

εργαζομένων όπως φαίνεται και παρακάτω στον πίνακα 3.2. 

Πίνακας 3.2 Εξέλιξη βασικών μεγεθών του συνόλου της βιομηχανίας κατά την 
πενταετία 1991-1995 

Αριθμός Βιομηχανιών 
Σύνολο Ενεργητικού 
Πάγιο Ενεργητικό 
Αποσβέσεις 
Υποχρεώσεις 
Ίδια Κεφάλαια 
Καθαρά Κέρδη 
Αποδοτικότητα 
Καθαρά Κέρδη/Προσωπ. 
Προσωπικό 

1991 

3.981 
4.260,5 
2.903,3 
1.336,4 
3.114,1 
1.1116,3 
34,9 
3,13 
129 
269.619 

1992 

3.860 
5.065,6 
3.716,2 
1.733,9 
3.536,0 
1.529,5 
174,2 
11,39 
647 
269.385 

1993 

3.476 
5.383,9 
3.923,6 
1.839,6 
3.567,2 
1.490,7 
192,7 
10,61 
756 
255.014 

1994 

3524 
5.943,8 
4.179,9 
1.945,0 
3.854,8 
2.089,0 
244,8 
11,72 
989 
247.435 

1995 

3600 
6.657,0 
4.480,7 
2.050,2 
4.077,6 
2.579,4 
337,9 
13,10 
1370 
246.601 

Πηνή: 1CAP(1996) 

Ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής παρουσιάζει μια καθοδική πορεία το 

1994 και κυμαίνεται στο 97,7 πέφτοντας σχεδόν τέσσερις μονάδες γεγονός το 

οποίο είχε να συμβεί πριν από πάρα πολλά χρόνια.(Πίνακας 3.3). Από την 

άλλη πλευρά η βαθμός χρησιμοποίησης του εργοστασιακού δυναμικού την 

περίοδο αυτή έχει παραμείνει σε επίπεδα κάτω του 80% ενώ τα στοιχεία είναι 

θετικά. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των βιομηχανικών επιχειρήσεων 

προσπαθεί να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλλίτερο το δυναμικό της μιας και 

ο δείκτης παραγωγικότητας έχει πέσει αισθητά και το ημερομίσθιο έχει ανέβει 
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σε πάρα πολύ παρασύροντας έτσι το κόστος εργασίας σε υψηλά επίπεδα με 

ίσως κάποιες συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα. 

Πίνακας 3.3 Βασικά μεγέθη της βιομηχανίας κατά την περίοδο 1980-1994 

1980 

1985 

1991 

1994 

Δείκτης 
βιομηχανικής 
παραγωγής 

1980=100 
100,0 

101,0 

101,7 

97,7 

Βαθμός 
χρησιμοποίησης 
εργοστασιακού 

δυναμικού 

ο,ο 

73,6 

77,2 

77,6 

Δείκτης 
παραγωγικότητας 

1980=100 

ο,ο 

0,0 

109,8 

0,0 

Ημερομίσθιο 
σεδρχ 

764 

2.142 

5.286 

Πηγή; Information (Μάιος,1995). 

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα στη βιομηχανία τα τελευταία 

χρόνια φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης. Σύμφωνα με έρευνα του 

ΙΟΒΕ για τις επενδύσεις στην Ελληνική Βιομηχανία προκύπτει οτι οι συνολικές 

επενδύσεις θα αυξηθούν το 1995 κατά 54,7% γεγονός που θεωρείται 

ικανοποιητικό αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια ο δείκτης 

κυμαινόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι αισιόδοξες προβλέψεις για το 1995 

καλύπτουν όλους τους κλάδους δείχνοντας έτσι την αισθητή βελτίωση του 

επενδυτικού κλίματος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πολύ 

αδύνατο. 

Πίνακας 3.4 Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία 
(% μεταβολή επενδυτικής δαπάνης έναντι του προηγούμενου έτους) 

Τρόφιμα /Ποτά 

Κλωστοϋφαντουργία 

Ένδυση/Υπόδηση 
Χημικές Βιομηχανίες 
Μη Μεταλλικά ορυκτά 

Βασική Μεταλλουργεία 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

1994 
Πρόβλεψη 

-7,2 

+55,2 

-1,1 
+19,5 
+5,3 
-6,5 

+18,2 
+5,5 

+83,2 

1994 
Εκτίμηση 

-8,4 

+15,9 

-32,4 
+16,4 
-17,0 

-9,3 

+3,8 

+5,1 
-1,6 

1995 
Πρόβλεψη 

-21,2 

+150,6 

+110,9 
+2,2 

+25,6 

+256,0 
+54,7 

+30,4 

+165,3 
Πηγή: ΙΟΒΕ , Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία 1992/1994 
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Η κατανομή των επενδύσεων φαίνεται να καλύπτει σημαντικές πτυχές της 

επιχειρηματικής στρατηγικής τους. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων 

αφορά σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 3.5 την επέκταση της 

παραγωγικής δυναμικότητας στην ίδια γραμμή παραγωγής με βασικό στόχο 

την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την αναζήτηση νέων αγορών, με τη 

εισαγωγή νέων προϊόντων (ΣΕΒ, 1995) 

Πίνακας 3.5 Κατανομή επενδυτικής δαπάνης στην Ελληνική Βιομηχανία 
(ποσοστό επί του συνόλου των επενδύσεων) 

Σκοπός 

1. Αντικατάσταση υφιστάμενου κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού 
2. Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας για ήδη 
παραγόμενα προϊόντα 
3. Διεύρυνση παραγωγικής δυναμικότητας για 
παραγωγή νέων προϊόντων 
4. Βελτίωση μεθόδων παραγωγής 
5. Εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής 
6. Άλλοι σκοποί 
ΣΥΝΟΛΟ 

1992 

23 

18 

22 

16 
8 

13 
100 

1993 

25 

19 

18 

16 
5 

17 
100 

1994 

23 

19 

17 

16 
6 
19 

100 

Ένα επίσης μεγάλο μέρος των επενδυόμενων κεφαλαίων χρησιμοποιείται από 

τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία, για 

την επέκταση σε νέα προϊόντα ή για την εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός οτι οι επενδύσεις για την εισαγωγή νέων 

προϊόντων αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι του συνόλου των 

επενδύσεων το οποίο πλησιάζει το ποσοστό των κεφαλαίων που δαπανούνται 

για την αντικατάσταση του εξοπλισμού. 

Ένα από τα σημαντικότερα ίσως θέματα τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της βιομηχανίας είναι η 

αποδοτικότητα και παραγωγικότητα της εργασίας. Η αξιολόγηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας συνδέεται άμεσα με το κόστος της εργασίας. 

Στην Ελληνική βιομηχανία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ οι κλάδοι με το 

υψηλότερο κόστος εργασίας είναι ο κλάδος της παραγωγής προϊόντων 
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διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων, ο κλάδος της παραγωγής 

βασικών μετάλλων και κατασκευής συσκευών ραδιοφωνίας, επικοινωνιών κτλ. 

Αντίθετα οι κλάδοι με το χαμηλότερο κόστος είναι ο κλάδος της ένδυσης, της 

κατασκευής επίπλων, και της κλωστοϋφαντουργίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 3.6 το κόστος εργασίας ανά κατηγορία 

δαπανών στην ελληνική βιομηχανία εμφανίζεται ως εξής 

Πίνακας 3.6 Κόστος εργασίας ανα κατηγορία δαπανών στη Ελληνική 
Βιομηχανία 

Συνολικό ωριαίο κόστος (δρχ) 

α. Άμεσες αμοιβές 

β. Επιδόματα και επιδοτήσεις 

γ. Αμοιβές για ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε 

δ. Κοινωνική ασφάλιση 

εργασία 

Μισθωτοί 

1.706 

1.009 

197 

93 

350 

% 

100 

59,1 

11,5 

5,5 

20,5 

Πηγή. ΕΣΥΕ.1996 Έρευνα Κόστους Εργασίας,1992 

Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνουμε οτι το κόστος της εργασίας στην 

βιομηχανία αποτελείται στην πλειοψηφία του από άμεσες αμοιβές (59,1%), 

αλλά και από δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση. Οι έμμεσες μορφές 

αποζημίωσης των εργαζομένων όπως δηλαδή επιδόματα και επιδοτήσεις 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά το μέγεθος των 

καταστημάτων της βιομηχανίας επηρεάζει και διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό 

το κόστος εργασίας. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι στις επιχειρήσεις από 500 

εργαζομένους και πάνω ο δείκτης του κόστους εργασίας κυμαίνεται στις 153,5 

ενώ μια τις μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις μόνο στο 115,3 δείχνοντας έτσι 

τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στην διαμόρφωση του συνολικού 

κόστους εργασίας. 

Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν εξετάστηκε διεξοδικά και πηγάζει από τα 

παραπάνω είναι το θέμα της παραγωγικότητας της εργασίας (labour 

productivity) και η σχέση του με την εν γένει ανάπτυξη και εξέλιξη της 
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Ελληνικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τον Michail (1995) η παραγωγικότητα 

συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα της εργασίας και ο συνδετικός 

κρίκος φαίνεται να είναι μια σειρά από κοινωνικούς παράγοντες με ποιο 

βασικό το επίπεδο των εργασιακών σχέσεων που επικρατεί στην βιομηχανία. 

Ειδικότερα, οι εργασιακές σχέσεις επηρεάζουν την παραγωγικότητα της 

εργασίας και οι βασικοί λόγοι είναι η σχέση «δύναμης» που επικρατεί μεταξύ 

σωματείων εργαζομένων και διοίκησης η οποία με την σειρά της οδηγεί σε 

ρίξεις και απεργίες οδηγώντας σε μείωση της παραγωγής και μείωση της 

παραγωγικότητας. Η Ελληνική βιομηχανία, παρόλο που παρουσιάζει σημάδια 

ανάκαμψης φαίνεται να συνεχίζει να πλήττεται άμεσα απο τους χαμηλούς 

δείκτες παραγωγικότητας και ένας απο τους βασικούς λόγους είναι ή έλλειψη 

αξιοποίησης των βασικών εκείνων κοινωνικών παραμέτρων (εργασιακές 

σχέσεις, συμμετοχή, κοινωνική ευθύνη) που θα οδηγήσουν στην σύνδεση των 

στόχων μεταξύ εργαζομένων, διοίκησης και κράτους. 

3.3 Προβλήματα και Εμπόδια στην ανάπτυξη της Ελληνικής 

Βιομηχανίας 

Η Ελληνική βιομηχανία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει σημαντικά 

προβλήματα στη διάρκεια της σύντομης ιστορίας της. Η υφή των 

προβλημάτων αντικατοπτρίζει τον πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικό περίγυρο και 

περιβάλλον μέσα στον οποίο δρα και αναπτύσσεται. Μια μεγάλη πλειάδα 

συγγραφέων ασχολήθηκε με τα προβλήματα ανάπτυξης αυτού του τόσο 

ζωτικού κομματιού της οικονομικής ζωής της χώρας. Συχνά στις αναφορές για 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Βιομηχανία επικρατεί ένας 

αχαλίνωτος πεσσιμισμός και μια τάση υπερβολής αναφορικά με την υφή και το 

μέγεθος των προβλημάτων που περιγράφονται. 

Το πολιτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι αναφορές για τα 

προβλήματα , λόγοι κομματικής σκοπιμότητας ,και οι φορείς από τους 
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οποίους έρχονται οι παρατηρήσεις και οι αναφορές ( Σ.Ε.Β , Γ.Σ.Ε.Ε, 

Πανεπιστήμια, Υπουργείο Βιομηχανίας, κτλ) συμβάλουν ακόμη στη εμφάνιση 

μιας βιομηχανίας άλλοτε "ισχυρής και ανθηρής" και άλλοτε "προβληματικής και 

ανήμπορης" (Στεφανάτος,1994;; Ρομπόλης,1995; Μπουτάρης,1995; 

Πιτέλης,1995; Στράτος, 1994; Καλόγρης,1994) 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα βασικά προβλήματα της Ελληνικής 

Βιομηχανίας εντοπίζονται στα εξής: 

-Έλλειψη επαρκούς παραγωγικής υποδομής 

-Ανεπάρκεια ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής 

-Παραοικονομία και φοροδιαφυγή 

-Εξάρτηση από κεφάλαια εξωτερικού - ανεπάρκεια του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος 

-Μη υγιής διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών 

-Υστέρηση εκσυγχρονισμού και μειωμένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετά εμπόδια τα οποία λειτουργούν 

ανασταλτικά στην πορεία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της Ελληνικής 

Βιομηχανίας ( Αργυρός, 1991; Καλόγρης,1994 ; Κιντής,1982; ΚΕΠΕ.1990; 

Λάζος, 1990). Μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής: 

- αντιαναπτυξιακά μέτρα, η αστάθεια και οι διαρθρωτικές ακαμψίες του 

θεσμικού πλαισίου. 

- έλεγχοι τιμών 

- παρεμβατισμοί 

- πειραματισμοί και δυσμενές κλίμα 

- κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον ( ευδαιμονισμός, ραστώνη, ωχαδερφισμός, 

απεργίες, στάσεις, συμπαραστάσεις, παράλογες διεκδικήσεις, τρομοκρατικές 

ενέργειες, κρατική ολιγωρία, οικονομική αστάθεια, υψηλός πληθωρισμός, 

γραφειοκρατία στην διοίκηση και εχθρικό κλίμα προς κάθε επιχειρηματία, 
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απαγορευτικό κόστος χρήματος, μικρή παραγωγικότητα - οι βασικές 

συνήθειες 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η Ελληνική βιομηχανία παρουσιάζει σημαντικές 

διαρθρωτικές αδυναυίες οι οποίες δεν τις επιτρέπουν να ανταγωνιστεί επάξια 

και να αντεπεξέλθει στις συνεχείς προκλήσεις και τις απαιτήσεις των καιρών. Η 

πλειοψηφία των διαρθρωτικών αυτών αδυναμιών εμφανίστηκε στις αρχές του 

1970 (στις απαρχές της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα) και συνεχίζουν 

να εμφανίζονται μέχρι τις μέρες μας. Συνοπτικά αυτές οι αδυναμίες είναι : 

- χαμηλή παραγωγικότητα 

- υποτυπώδης ανάπτυξη των μηχανολογικών κλάδων 

- έλλειψη ορθολογικής κάθετης οργάνωσης της παραγωγής 

- μεγάλη εξάρτηση των κλάδων-κλειδιών από το εξωτερικό εμπόριο και το 

ξένο κεφάλαιο 

- το χαμηλό ποσοστό της προστιθεμένης αξίας σε πολλούς κλάδους 

- το μικρό μέγεθος των "μεγάλων" επιχειρήσεων 

- η ύπαρξη σε πολλούς κλάδους μονοπωλιακών συνθηκών 

- μη ορθολογική κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων 

- προβληματικές επιχειρήσεις 

- το δυσμενές εργασιακό καθεστώς (εργασιακές σχέσεις, εργατικοί νόμοι, 

εξειδίκευση εργατικού δυναμικού) 

- εξωτερικές επιβαρύνσεις που υφίσταται η βιομηχανία σαν συνέπεια της 

χαμηλής παραγωγικότητας άλλων τομέων και κλάδων της οικονομίας όπως 

είναι η γεωργία και ο δημόσιος τομέας. 

- αναχρονιστικά μέσα παραγωγής και απαρχαιωμένη νοοτροπία, κακή 

οργάνωση 

- ανυπαρξία ολοκληρωμένης πολιτικής για την βιομηχανία 

Θα πρέπει όμως να επισημανθούν και να αξιοποιηθούν και οι ευκαιρίες αλλά 

και οι προκλήσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την Ελληνική Βιομηχανία. Πέρα 
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λοιπόν από τις αδυναμίες και τα προβλήματα η Ελληνική Βιομηχανία μπορεί 

να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που τις προσφέρουν παράγοντες όπως: 

- η αξιοποίηση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού της 

- η ορθολογική χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας και νέων μεθόδων 

παραγωγής και οργάνωσης 

- την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός σαφές, διαφανές και ακριβοδίκαιου 

νομικού και θεσμικού πλαισίου για την ελληνική βιομηχανία 

- την αναβάθμιση του επιχειρηματικού πνεύματος 

- την εξάλειψη της αβεβαιότητας 

- την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων 

- την απαράμιλλη γεωγραφική θέση 

- το χαμηλό κόστος εργασίας 

- τις άφθονες πρώτες ύλες 

3.4 Η Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική 
Βιομηχανία - Ανάλυση της Βιβλιογραφίας. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι στην Ελλάδα ο ανθρώπινος παράγοντας και 

ειδικότερα οι προσπάθειες για την αναβάθμιση και ουσιαστική αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό για την εξέλιξη και 

ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας 

(Μαντές&Μπουραντάς,1988;Πορφυρόπουλος,1993;Κωνσταντινίδης, 1987). 

Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω σε συνδυασμό με την έλλειψη 

υποδομής και σχεδιασμού σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού έχουν κατατάξει 

τα θέματα διοίκησης και αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού ως 

δευτερεύοντα και τον παράγοντα «εργασία» ως έναν από τους 

παραμελημένους παραγωγικούς συντελεστές στην ολιγόχρονη Βιομηχανική 

μας ιστορία. Ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων κατανόησε την αναγκαιότητα 

και την σπουδαιότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης αυτού του τόσο φτηνού 

αλλά και δυναμικού «υλικού». Η ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού στην 
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ελληνική βιομηχανία με την χρησιμοποίηση στατιστικών πινάκων και δεικτών 

αποτελεί πρόκληση για τον ερευνητή δεδομένης της πολυπλοκότητας του 

θέματος αλλά και της αδυναμίας σύνθεσης των στατιστικών στοιχείων που 

μερικές φορές είναι αντιφατικά μεταξύ τους. 

3.4.1 Ανάλυση βασικών δεικτών του ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελληνική Βιομηχανία. 

Το εργατικό δυναμικό της χώρας για το έτος 1994 ανέρχεται σε 4.193.400 

παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 9,5 % σε σχέση με το 1990 

σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 1. Η αύξηση αυτή σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ οφείλετε στην αύξηση των 

μισθωτών εργαζομένων και των συμβοηθούντων και μη αμειβομένων μελών 

της οικογένειας. Εντυπωσιακή επίσης είναι η αύξηση των εργαζομένων 

γυναικών (46% σε σχέση με μείωση 2,19 των ανδρών) την περίοδο 1990-

1994. Αυτό οφείλετε κυρίως στο γεγονός ότι οι γυναικείες θέσεις είναι κυρίως 

οι θέσεις του μισθωτού και του συμβοηθούντος μέλους και ότι οι γυναίκες 

αρχίζουν να καταλαμβάνουν όλο και περισσότερες θέσεις στον τριτογενή 

τομέα. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η διάρθρωση της απασχόλησης αποτελεί 

μια από τις βασικές παραμέτρους για την αποτελεσματική λειτουργία της 

αγοράς εργασίας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, 

συντελώντας στην αποτελεσματική άσκηση πολιτικής στην αγορά εργασίας και 

παραπέρα στην ουσιαστική ανάλυση του περιεχομένου και των δυνατοτήτων 

του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα συγκεκριμένο κλάδο επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (Κανελλόπουλος, 1994). 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥ), 

στην Ελλάδα ο τομέας της μεταποίησης έχει τα χαμηλότερα ποσοστά 

απασχολουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (26,1%) ενώ οι άλλες μεσογειακές 
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χώρες εμφανίζουν ποσοστά κοντά στο μέσο όρο της Ε.Ε ο οποίος ανέρχεται 

στο 33,3%. Αναλυτικότερα, από τον πίνακα 3.4 παρατηρούμε ότι η μείωση της 

απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα την περίοδο 1990-1994 είναι κάθετη 

ενώ παράλληλα αυξητικές τάσεις παρουσιάζει ο τριτογενής τομέας των 

υπηρεσιών. 

Η δομή και η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας τις δύο τελευταίες δεκαετίας 

αντανακλά σύμφωνα με τον Κατσανέβα(1992) την διάρθρωση της 

απασχόλησης. Η κατανομή του εργατικού δυναμικού ανά κλάδο συνδέεται με 

τον μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων στον πρωτογενή και τριτογενή 

τομέα, τον περιορισμένο αριθμό μισθωτών στην βιομηχανία. Η κατανομή αυτή 

του εργατικού δυναμικού ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό την μειωμένη 

παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. 

Πίνακας 3.7. Διάρθρωση της Απασχόλησης ανά κλάδο 1990-1991 

Εργατικό Δυναμικό 
Απασχολούμενοι 
Άνεργοι 

Κλάδος οικονομικής 
δραστηριότητας 
Γεωργία, Κτηνοτροφία, αλιεία 
Ορυχεία 
Μεταποίηση 
Ηλεκτρισμός, Φωταέριο 
Οικοδομές, Δημόσια Εργα 
Εμπόριο,εστιατόρια, ξενοδοχ. 
Μεταφορές, επικοινωνίες 
Τράπεζες, ασφάλειες 
Λοιπές υπηρεσίες 
Δεν δήλωσαν 

Σύνολο 

1990 

4000,2 
3719,1 

281,2 

889,2 
22,6 

719,9 
36,6 

252,4 
653,9 
249,4 
184,1 
709,5 

1,5 

3.719,1 

1991 

3933,5 
3632,4 
301,1 

806,5 
19,3 

699,0 
36,6 

245,7 
660,4 
252,4 
192,7 
719,8 

3,632,4 

1992 

4034,3 
3684,5 
349,8 

806,7 
18,3 

698,8 
36,7 

246,2 
687,3 
250,2 
200,6 
739,6 

0,1 

3.684,5 

1993 

4118,4 
3720,2 
398,2 

793,9 
19,3 

579,5 
39,6 

261,4 
791,5 
249,0 
220,8 
765,2 

3.720,2 

1994(1) 

4193,4 
3789,6 
403,8 

789,7 
15,6 

577,8 
40,6 

261,2 
814,2 
252,3 
231,0 
807,3 

3.789,6 

(1) Μεταξύ των ετών 1993 και 1994 αφενός και των προηγουμένων ετών αφετέρου υπάρχει σημαντική διαφορά 
απασχολούμενων στους κλάδους «μεταποίηση» και «εμπόριο,εστιατόρια, ξενοδοχεία». AUTO οφείλετε στο γεγονός ότι 
από την έρευνα του έτους 1993 και μετά η κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων γίνεται με τη χρησιμοποίηση της 
ΣΤΑΚ0Δ-1991 αντί της ΣΤΑΚΟΔ-1980. Στη ΣΤΑΚΟΔ 1991 η επισκευή οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής 
χρήσης περιλαμβάνεται στον κλάδο «εμπόριο,εστιατόρια, ξενοδοχεία», ενώ στην ΣΤΑΚΟΔ 1980 είχε περιληφθεί στον 
κλάδο «Μεταποίηση». 
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης του πραγματικού 

προϊόντος και απασχολήσεως δεν παραμένει σταθερή αλλά μεταβάλλεται 

διαχρονικά. Το γεγονός αυτό δεν παρατηρείτε μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι το 

1973 απαιτούνταν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για να αυξηθεί παράλληλα και η 

απασχόληση. Κατά την περίοδο 1974-1982 αυτοί οι ρυθμοί μειώθηκαν, έτσι 

παρατηρείτε μια σχετικά χαμηλή ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης 

κυρίως στο τομέα της παροχής υπηρεσιών που είναι εντάσεως εργασίας 

(δημόσιος τομέας). 

Πίνακας 3.8. Εξέλιξη προϊόντος ανά απασχολούμενο και απασχόλησης 

Πρωτογενής 

Δευτερογενής 

Ορυχεία 

Μεταποίηση 

Ηλεκτρισμός 

Κατασκευές 

Τριτογενής 
Μεταφορές-επικ. 

Εμπόριο-Τράπεζες 

Λοιπ.Υπηρεσίες 

Όλοι οι Τομείς 

Μη Γεωργ.Τομείς 

Μεταβολή προϊόντος ανά 
απασχολούμενο 

1961-70 

90 

79 

115 

116 

104 

13 
63 

61 

777 

74 

121 

69 

1971-80 

20,1 

37,8 

160,0 

42,0 

251,4 

0,2 
33,9 

52,4 

11,3 

60,6 

38,5 

36,1 

1981-90 

6,7 

15,8 

70,6 

-4,8 

179,6 

17,2 

2,4 

71,1 
-0,9 

-24,6 

13,5 

7,6 

1992-98 
πρόβλεψη 

8,0 

16,0 

70,0 

20,0 

130,0 

10,0 
10,0 

37,0 

5,0 

10,0 

18,0 

Απασχόληση 

(Χ'λ) 
1991 

806 

1000 

19 

699 

37 

245 
1824 

252 

853 

720 

3632 

2826 

1998 
πρόβλεψη 

740 

1105 

23 

750 

42 

290 
1910 

270 

900 

740 

3755 

3015 

Πηνή: - Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος 
-Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1991, Εκτιμήσεις 

Αναλύοντας προσεκτικά τον πίνακα 3.5 γίνεται σαφές ότι την τελευταία 

δεκαετία η ελληνική οικονομία είχε επουσιώδη οικονομική ανάπτυξη μια και σε 

ολόκληρη τη διάρκεια της η παραγωγή ανά απασχολούμενο αυξήθηκε κατά 

13,5 μονάδες, έναντι 38,5 μονάδων στη δεκαετία του 1970 και 120 μονάδων 

την δεκαετία του 1960-1970. Ιδιαίτερα στην μεταποίηση εμφάνισε μείωση του 

προϊόντος ανά απασχολούμενο κατά 5%, γεγονός που αντανακλά αφενός την 

στασιμότητα της βιομηχανικής παραγωγής και αφετέρου τη διατήρηση στη 

ζωή των προβληματικών επιχειρήσεων των οποίων η παραγωγή ήταν μέχρι 
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και ανύπαρκτη. Η πολιτική αγοράς εργασίας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. 

Αρκετές νομικές ρυθμίσεις που περιόριζαν την λειτουργία της αγοράς 

εργασίας έχουν ήδη αρθεί. Η μερική απασχόληση, τα απελευθερωμένα 

ωράρια , η δυνατότητα εφαρμογής πολλαπλών βαρδιών, η χαλάρωση των 

περιορισμών για απολύσεις σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ιδέας του 

κοινωνικού διαλόγου και των περιορισμών των απολύσεων είναι μερικά μέτρα 

που πάρθηκαν για την αποτελεσματικότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της 

αγοράς εργασίας. 

Η βιομηχανική απασχόληση τα τελευταία χρόνια παρουσίασε σημαντικές 

διακυμάνσεις. Την περίοδο 1992/1993 μειώθηκε κατά 6% ενώ την περίοδο 

1993/1994 αυξήθηκε κατά 3.7 %. Η πτωτική τάση φαίνεται να συμπίπτει με 

την σοβαρή μείωση της βιομηχανικής παραγωγής που έλαβε χώρα την ίδια 

περίοδο. Οι αυξομειώσεις στην απασχόληση στην βιομηχανία (βλέπε πίνακα 

3.9) οφείλονται επίσης σε δύο σημαντικούς λόγους που είναι, πρώτον η 

μεγάλη όπως φαίνεται από τα στοιχεία έξοδος εργαζομένων από επιχειρήσεις 

μη παραγωγικού χαρακτήρα, και δεύτερο οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού που 

πραγματοποιούνται σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων την περίοδο 1992-

1994. 

Πίνακας 3.9. Δείκτες Ιϊαραγωγής , Απασχόλησης, παραγωγικότητας 
και Αμοιβών στην Βιομηχανία 1992-1994. 

1992 

1993 

1994 

1993/1992 

1994/1993 

Παραγωγ 

ή 
100.4 

97.1 

98.1 

-3.3 

+1.0 

Εργατική 
Απασχόληση 

87.2 

82.0 

85.7 

-6.0 

+3,7 

Εργατική 
Παραγωγικότητα 

114.0 

117.7 

123.8 

+3.2 

+3,7 

Αποδοχές 
Υπαλλήλων 

100 

98.9 

102.4 

-1.1 

+3.5 

Αποδοχές 
Εργατών 

109.8 

106.0 

110.4 

-3.5 

+4.4 

Πηγή. ΕΣΥΕ, ΙΟΒΕ 

Εκτιμάται οτι οι παραπάνω παράγοντες επηρέασαν αρνητικά τους δείκτες 

απασχόλησης στην βιομηχανία δημιουργώντας παράλληλα ένα υψηλό αριθμό 
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ανέργων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ οι τάσεις για τα προσεχή χρόνια θα 

είναι αυξητικές λόγω της αυξημένης ζήτησης που παρουσιάζεται σε 

ειδικευμένους εργαζόμενους και στην αύξηση της παραγωγικότητας που θα 

προέλθει από την βελτίωσης και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής 

διαδικασίας. Αναφορικά με το επίπεδο αμοιβών στην Βιομηχανία 

παρατηρείται το φαινόμενο μείωσης των αποδοχών των εργατών ενώ αύξηση 

παρουσιάζουν οι αμοιβές των υπαλλήλων και την περίοδο 1992/1993. Οι 

βασικό λόγοι αναλύθηκαν παραπάνω, ενώ ένας ακόμη βασικός λόγος είναι και 

η σκληρή πολιτική λιτότητας που επηρέασε άμεσα και το επίπεδο αμοιβών 

των εργατών, μιας και πάγωσαν οι αυξήσεις. Παρόλα αυτά, τα επόμενα χρόνια 

παρατηρείται μια σταδιακή βελτίωση των αμοιβών των εργαζομένων αλλά σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι αποδοχές των 

εργαζομένων θα πρέπει να συμβαδίζουν με το γενικότερο κλίμα που επικρατεί 

στην Ελληνική οικονομία από την μία πλευρά και από την άλλη να συμβαδίζει 

με την παραγωγικότητα. 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων στην Ελληνική 

Βιομηχανία μπορούμε να διαπιστώσουμε οτι η πλειοψηφία των εργαζομένων 

έχει μόλις τελειώσει την στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ υπάρχουν και 

εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πήγαν καθόλου σχολείο. 

Πίνακας 1.9 Επίπεδο εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού στη Βιομηχανία (%) 
αναλογία στο σύνολο του πληθυσμού (σε χιλ) 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 
Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών 
Φοιτούν σε ανώτατες, ανώτερες σχολές 
Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης 
Έχουν τελειώσει τη Γ' τάξη μέσης 
εκπαίδευσης 
Απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης 
Δεν τελείωσαν την στοιχειώδη 
εκπαίδευση 
Δεν πήγαν καθόλου σχολείο 
Πηγή. ΕΣΥΕ (1996) Στατιστική Έρευνα Βιομηχανίας 

Σύνολο 
1,2 

30,1 
33,3 
0,6 

182,6 
97,5 

329,1 
19,7 

4,6 
,1992 

Άνδρες 
1,0 

22,8 
25,5 
0,6 

126,2 
74,7 

221,5 
12,0 

3,0 

Γυναίκες 
0,2 
7,2 
7,8 

-

56,5 
22,7 

107,7 
7,8 

1,6 
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Αν σε αυτούς προστεθούν και οι παλιννοστούντες και οι λαθραίοι μετανάστες 

εργάτες τότε το ποσοστό των αναλφάβητων ίσως είναι μεγαλύτερο. Απο την 

άλλη πλευρά αποθαρρυντικό είναι το γεγονός οτι μόνο ένα πολύ μικρό 

ποσοστό (0,01%) έχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ το ποσοστό των 

απασχολουμένων στην βιομηχανία που έχει τελειώσει Πανεπιστήμια ή TEI 

αγγίζει περίπου το 10% του συνόλου. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να 

συμπεράνουμε οτι το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στη 

Βιομηχανία βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ίσως είναι απο τα 

χαμηλότερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

3.4.2 Ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της Αξιοποίησης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 

3.4.2.1 Η Αναβάθμιση του Ρόλου του Τμήματος Προσωπικού 

Ελάχιστες είναι οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την μελέτη της διοίκησης 

των ανθρωπίνων πόρων σε ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και το ρόλο, 

τις λειτουργίες, και τις πρακτικές του τμήματος προσωπικού 

(Κανελλόπουλος, 1990; Papalexandris,1992; Παπαβασιλείου και 

Τζεκίνης,1988; Μαντές&Μπουραντάς,1988, Κουφίδου,1994). Έχει ευρύτατα 

υποστηριχθεί από ότι η ύπαρξη οργανωμένων τμημάτων προσωπικού είναι 

πρόσφατο φαινόμενο για την πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων. Επίσης το επίπεδο επαγγελματισμού σε θέματα διοίκησης 

προσωπικού είναι ακόμη σε νηπιακό στάδιο (Κουφίδου,1994) αν λάβει κανείς 

υπόψη ότι σχετικά πρόσφατα άρχισε να διδάσκεται το μάθημα της Διοίκησης 

Προσωπικού στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και η εκπαίδευση των στελεχών των 

τμημάτων προσωπικού των επιχειρήσεων δεν γινόταν σε συστηματική βάση. 

Βασικοί λόγοι αυτής της καθυστερημένης εισόδου της διοίκησης προσωπικού 

και του χαμηλού επιπέδου επαγγελματισμού είναι το μικρό μέγεθος των 

Ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, ο οικογενειακός τους χαρακτήρας, ο 
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τρόπος οργάνωσης και εκτέλεσης της εργασίας, έλλειψη πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης πάνω σε θέματα διοίκησης προσωπικού και το αυταρχικό και 

μερικές φορές πατερναλιστικό στυλ διοίκησης που εφαρμόζουν οι 

περισσότερες επιχειρήσεις (Ball, 1992; Κωνσταντινίδης,1987). 

Από την ανάλυση των ερευνών προκύπτει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μια σημαντική στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού με την συστηματικότερη οργάνωση των 

τμημάτων προσωπικού και την διάθεση πόρων σε θέματα ανάπτυξης του 

προσωπικού (Κανελλόπουλος, 1990; Papalexandris,1992). Ο Κανελλόπουλος 

(1990) υποστηρίζει ότι σε επιχειρήσεις όπου υπάρχουν οργανωμένα τμήματα 

διοίκησης προσωπικού, το κύρος και η συνεισφορά τους θεωρείται παρόμοια 

με αυτή των υπολοίπων τμημάτων, ενώ τα στελέχη του τμήματος στην 

πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και γνωρίζουν καλά μια ξένη 

γλώσσα. Τα στελέχη αυτά αντικατέστησαν τους παλιούς απόστρατους και 

δικηγόρους οι οποίοι χειρίζονταν παλαιότερα τα θέματα προσωπικού και είχαν 

πείρα σε νομικά ζητήματα. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της άσκησης της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μικρών και παραδοσιακά 

οργανωμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων δεν έχουν οργανωμένο τμήμα 

προσωπικού. Σε μερικές από αυτές δεν υπάρχουν περιγραφές εργασίας, οι 

φάκελοι των εργαζομένων, οι αμοιβές, η τήρηση των πειθαρχικών κανόνων και 

η επίλυση διαφορών με το σωματείο ή τους εργαζομένους λύνονται από τον 

ιδιοκτήτη-διευθυντή της επιχείρησης. 

Η είσοδος μεγάλων πολυεθνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων συνέβαλε στην 

εμφάνιση μιας νέας γενιάς στελεχών διοίκησης προσωπικού, οι οποίοι 

εκτελούν μια μεγάλη γκάμα πρακτικών διοίκησης προσωπικού 

(Κουφίδου,1994). Παρόλα αυτά σύμφωνα με την Κουφίδου(1994), οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις αν και δεν φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη 

λειτουργία του τμήματος προσωπικού στο βαθμό που όλοι θα περίμεναν και 

ένας από τους βασικούς λόγους φαίνεται να είναι η έλλειψη συστηματικής 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών του τμήματος, παρατηρείται 
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έντονα μια τάση απο την πλευρά των πολυεθνικών επιχειρήσεων να 

επικεντρώνουν πλήρως τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων στις 

φιλοξενούσες χώρες. 

Στις έρευνες του Κανελλόπουλου(1990) και της Κουφίδου (1994) εντοπίστηκαν 

οι πιο βασικές δραστηριότητες του τμήματος προσωπικού οι οποίες είναι: 

- η επιλογή και στρατολόγηση 

- η αξιολόγηση της απόδοσης 

- η εκπαίδευση και ανάπτυξη 

- οι εργασιακές σχέσεις 

- η διοίκηση των αμοιβών 

Ταυτόχρονα οι διοικήσεις των επιχειρήσεων φαίνεται να ρίχνουν ελάχιστο 

βάρος σε στις παρακάτω λειτουργίες τις οποίες θεωρούν λιγότερο σημαντικές 

και είναι οι: 

- διαχείριση παραπόνων και ιδεών των εργαζομένων 

- ανάπτυξη ερευνών τάσεων και πεποιθήσεων των εργαζομένων 

- πειθαρχικά μέτρα 

- ώρες εργασίας και βάρδιες 

- μεταθέσεις και 

- αποβολές και μετατάξεις 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η διοίκηση προσωπικού στην Ελληνική 

βιομηχανία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης. Το τμήμα 

διοίκησης προσωπικού προσπαθεί να αναλάβει και να συγκεντρώσει το 

ενδιαφέρον του σε όσο το δυνατόν αναπτυξιακές πρακτικές ξεφεύγοντας από 

τον παραδοσιακό ρόλο της κράτησης και ενημέρωσης φακέλων και την 

λειτουργία του "ενδιάμεσου" και του "διαιτητή" μεταξύ εργαζομένων και 

διοίκησης. 

Κατά γενική ομολογία οι ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι κατά κύριο λόγο 

οι εκφραστές ενός αναβαθμισμένου ρόλου για το τμήμα προσωπικού 

(Κανελλόπουλος, 1990; Παπαλεξανδρή,1993; Πορφυρόπουλος,1993; 

Koufidou,1994; Ball, 1992) Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε οτι το τμήμα 

προσωπικού στην πλειοψηφία των καθαρά ελληνικών βιομηχανικών 

81 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Πρώτο - Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

επιχειρήσεων δεν φαίνεται να είναι ανοικτό στις νέες προκλήσεις και δεν 

φαίνεται να συμμετέχει ενεργά στην χάραξη στρατηγικής για την αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού. Το γεγονός οτι η άσκηση πρακτικών διοίκησης 

προσωπικού γίνεται είτε από τον Γενικό διευθυντή είτε από τα στελέχη της 

γραμμής και σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της άποψης ότι η ύπαρξη 

τμήματος προσωπικού αποτελεί «πολυτέλεια» (Κουφίδου,1994) γίνεται 

κατανοητό ότι η άσκηση πρακτικών διοίκησης προσωπικού είναι 

υποβαθμισμένη στην πλειοψηφία των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

3.4.2.2 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εργαζομένων 

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση ενώ θεωρείται μια από τις βασικές πρακτικές 

των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, και την 

βελτίωση της παραγωγικότητας στην Ελληνική βιομηχανία, παρόλα αυτά 

ελάχιστες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες αφιερώνουν πόρους 

(χρήματα, δυναμικό, υποδομή γενικότερα) για την εκπαίδευση και 

επιμόρφωση των εργαζομένων. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία η ανεπίσημη 

εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1980 με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου ΕΚΤ έχει εμφανίσει εξαιρετική άνθιση τόσο σε αριθμούς 

όσο και σε προγράμματα, το επίπεδο κατάρτισης είναι χαρακτηριστικά 

χαμηλότερο από των άλλων χωρών της Ε.Ε (Κανελλόπουλος, 1994) 

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων 

στον τομέα της μεταποίησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι 

απόφοιτοι δημοτικού 68%, το 10% δεν έχει τελειώσει το δημοτικό, 17% είναι 

απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, ενώ τέλος μόνο 4% είναι πτυχιούχοι ανωτέρων 

και ανωτάτων ιδρυμάτων (ΕΣΥΕ.1997). 

Από τις έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς γύρω από θέματα εκπαίδευσης 

παρατηρείτε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 

τεχνικής φύσεως και γίνεται κυρίως μέσα στους χώρους δουλειάς από τους 

προϊσταμένους των 
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τμημάτων(Ρ3ρ3ΐθΧ3ηαπ8,1992;Μαντές&Μπουραντάς,1988). Χαρακτηριστικό 

της κατάστασης που επικρατεί σε θέματα εκπαίδευσης στη Ελληνική 

βιομηχανία είναι ότι οι διοικούντες σπανίως εκπαιδεύονται, μιας και έχουν 

όπως αναφέρουν δική τους αποκρυσταλλωμένη κοσμοθεωρία 

(Μαντές&Μποραντάς,1988) Από την ίδια έρευνα συμπεραίνεται ότι η 

εκπαίδευση παίρνει την μορφή επιδοτούμενων σεμιναρίων (με χαμηλά 

ποσοστά συμμετοχής) σε ώρες εργασίας. Η Κουφίδου(1993) αναφέρει ότι 

μόνο ένα μικρό ποσοστό ελληνικών επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει και 

εφαρμόζει μια πολιτική εκπαίδευσης του προσωπικού. Το προγράμματα 

εκπαίδευσης απευθύνονται συνήθως στους εργαζόμενους στην παραγωγή, 

ενώ ελάχιστη ως μηδαμινή είναι η εκπαίδευση των ανωτέρων στελεχών. 

Σημαντικό είναι ακόμη το γεγονός ότι ελάχιστες επιχειρήσεις εφαρμόζουν 

αναλυτικές μεθόδους για την ανακάλυψη βασικών αναγκών εκπαίδευσης, ενώ 

εμφανής είναι η έλλειψη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης. 

Και σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υπάρχει έντονη επιρροή του 

μεγέθους και του καθεστώτος ιδιοκτησίας η οποία χαρακτηρίζει τις Ελληνικές 

Βιομηχανικές επιχειρήσεις. (Πορφυρόπουλος,1993; Παπαλεξανδή,1993; 

Πιπέρογλου,Plant 1994). Μικρές και μεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις δεν 

έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει την σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης και ελάχιστες από αυτές έχουν οργανωμένα τμήματα 

εκπαίδευσης και υπεύθυνο κατάρτισης. Η εκπαίδευση σε αυτές τις μικρές 

επιχειρήσεις στηρίζεται σε επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

επιμορφωτικά σεμινάρια. Από την άλλη πλευρά , οι μεγάλες ,ξένες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις εμφανίζουν μια πολυμορφία μεθόδων εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης. Πιο συνηθισμένη μέθοδος εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση 

με εξωτερικούς συμβούλους και η εκπαίδευση εκτελώντας την συγκεκριμένη 

εργασία (on-the-job training). Η εκπαίδευση καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα 

αντικειμένων αλλά η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε θέματα υγιεινής και 

ασφάλειας. 
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επιχειρήσεων δεν φαίνεται να είναι ανοικτό στις νέες προκλήσεις και δεν 

φαίνεται να συμμετέχει ενεργά στην χάραξη στρατηγικής για την αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού. Το γεγονός οτι η άσκηση πρακτικών διοίκησης 

προσωπικού γίνεται είτε από τον Γενικό διευθυντή είτε από τα στελέχη της 

γραμμής και σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της άποψης ότι η ύπαρξη 

τμήματος προσωπικού αποτελεί «πολυτέλεια» (Κουφίδου,1994) γίνεται 

κατανοητό ότι η άσκηση πρακτικών διοίκησης προσωπικού είναι 

υποβαθμισμένη στην πλειοψηφία των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

3.4.2.£ Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εργαζομένων 

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση ενώ θεωρείται μια από τις βασικές πρακτικές 

των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, και την 

βελτίωση της παραγωγικότητας στην Ελληνική βιομηχανία, παρόλα αυτά 

ελάχιστες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες αφιερώνουν πόρους 

(χρήματα, δυναμικό, υποδομή γενικότερα) για την εκπαίδευση και 

επιμόρφωση των εργαζομένων. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία η ανεπίσημη 

εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1980 με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου ΕΚΤ έχει εμφανίσει εξαιρετική άνθιση τόσο σε αριθμούς 

όσο και σε προγράμματα, το επίπεδο κατάρτισης είναι χαρακτηριστικά 

χαμηλότερο από των άλλων χωρών της Ε. Ε (Κανελλόπουλος, 1994) 

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων 

στον τομέα της μεταποίησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι 

απόφοιτοι δημοτικού 68%, το 10% δεν έχει τελειώσει το δημοτικό, 17% είναι 

απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, ενώ τέλος μόνο 4% είναι πτυχιούχοι ανωτέρων 

και ανωτάτων ιδρυμάτων (ΕΣΥΕ.1997). 

Από τις έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς γύρω από θέματα εκπαίδευσης 

παρατηρείτε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 

τεχνικής φύσεως και γίνεται κυρίως μέσα στους χώρους δουλειάς από τους 

προϊσταμένους των 
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Φαίνεται ότι η εκπαίδευση και επιμόρφωση άρχισε σιγά-σιγά να κερδίζει 

έδαφος στην ελληνική βιομηχανία με τις ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις να 

κρατούν τα σκήπτρα, ενώ οι μεγάλες ελληνικές μη παραδοσιακές επιχειρήσεις 

ακολουθούν (Κουφίδου,1993). Παρόλα αυτά σημαντικά μέτρα θα πρέπει να 

παρθούν τόσο από την πλευρά της πολιτείας αλλά και από τις επιχειρήσεις 

έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν στο καλλίτερο οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες των εργαζομένων. Σύμφωνα με τον Κωνσταντινίδη(1987) θα 

πρέπει να υπάρξει αρμονική συνεργασία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέλη 

έτσι ώστε να δοθεί έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση ενώ 

παράλληλα να διευρυνθεί και ο κύκλος των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

των διαφόρων εκπαιδευτικών και μη οργανισμών. Οι Κρατικοί Οργανισμοί και 

φορείς εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν συνολικά το θέμα της 

εκπαίδευσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαφόρων προγραμμάτων 

προσπαθεί να προωθήσει την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και εκπαίδευση. 

Παρόλα τα υψηλά ποσά που δαπανήθηκαν σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο 

(1994) από πλευράς ΕΚΤ για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, η 

αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων δεν ήταν η αναμενόμενη. Δεν 

προωθήθηκε η ανάπτυξη μιας γερής εκπαιδευτικής υποδομής ούτε 

προωθήθηκε η μέσω εμπειρίας κατάρτιση ικανών εκπαιδευτών, ενώ η 

ποιότητα των διενεργουμένων σεμιναρίων δεν ήταν πάντοτε η μέγιστη δυνατή. 

3.4.2.3 Αξιολόγηση και Αναγνώριση των Ερναζουένων. 

Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι μια από τις πρακτικές της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων η οποία δεν έχει ευρύτατα διαδοθεί και εφαρμοστεί από 

την μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων 

(Παπαλεξανδρή,1993; Κανελλόπουλος, 1990; Μαντές&Μπουραντάς,1988; 

Κουφίδου,1994). Η αξιολόγηση της απόδοσης στην Ελληνική βιομηχανική 

πραγματικότητα στην πιο διαδεδομένη της μορφή αποτελεί περισσότερο 
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προϊόν "πρόβλεψης" από τον άμεσο προϊστάμενο, και στοιχείο 

"αντιπαλότητας" μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. 

Από τις έρευνες που έχουν γίνει αναφέρεται ότι οι αμιγώς ελληνικές 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την αξιολόγηση της απόδοσης 

ενώ τα ανώτερα στελέχη θεωρούν ότι μπορούν να "αντιληφθούν" την απόδοση 

κάθε "εργαζομένου", μιας και το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων ευνοεί μια 

τέτοια αντιμετώπιση (Κανελλόπουλος, 1990) Από την άλλη πλευρά ευρύτατα 

υποστηρίχθηκε ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Ελλάδα 

εφαρμόζουν διάφορες μορφές και συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης τα 

οποία έχουν εισάγει από την μητρική εταιρία. 

Γεγονρς είναι ότι και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν 

στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εφαρμογή συστημάτων 

αξιολόγησης της απόδοσης. Τα εμπόδια μπορεί να είναι η άρνηση του 

σωματείου, ο περιορισμός της αξιολόγησης στα μεσαία και ανώτερα στελέχη 

και η αδυναμία συμμετοχής των εργαζομένων στην διαδικασία αξιολόγησης 

(Papalexandris,1992). 

Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν συστήματα 

αξιολόγησης είναι ότι η αξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση ενώ γενικά δεν 

υπάρχει συστηματική αναπληροφόρηση των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης. Στην αξιολόγηση συνήθως μετέχουν τρία άτομα, ο άμεσος 

προϊστάμενος, ο υπεύθυνος του τμήματος προσωπικού και ο διευθυντής του 

τμήματος (Κανελλόπουλος, 1990; Papalexandris,1992; Κουφίδου,1994).Ένα 

ακόμη συνήθης φαινόμενο επιχειρήσεων που εφαρμόζουν συστήματα 

αξιολόγησης είναι η έλλειψη περιγραφής καθηκόντων και η εφαρμογή 

κριτηρίων βασισμένων στην Διοίκηση μέσω Στόχων(ΜΒΟ). 

(Πορφυρόπουλος,1993). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι Ελληνικές Βιομηχανικές επιχειρήσεις 

δεν βλέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης σαν ένα ουσιαστικό και 

αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης των εργαζομένων και συστηματικής 

παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας. Η 

αξιολόγηση αποτελεί ακόμη απαγορευμένη και παρεξηγημένη έννοια και θα 
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χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρις ότου εφαρμοστεί διεξοδικά από την μεγάλη 

πλειοψηφία των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

3.4.2.4 Εργασιακές Σχέσεις 

Η ελληνική βιβλιογραφία σε θέματα εργασιακών σχέσεων είναι ιδιαίτερα 

πλούσια μιας και οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν ίσως το πιο βασικό 

παράγοντα καθορισμού του επιπέδου αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία. Σύμφωνα με τον Κατσανέβα (1983:45) 

το ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων αντανακλά την οικονομική και 

πολιτική ιστορία της χώρας. Οι δύο τελευταίες δεκαετίες σημαδεύτηκαν από 

μια σειρά από διαμάχες και προστριβές μεταξύ σωματείων και εργοδοτών. 

Βασικοί λόγοι ήταν οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, η αυξημένη 

κομματικοποίηση , ο αυξημένος κρατικός παρεμβατισμός, η αδυναμία του 

θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, και ο νομικίστικος χαρακτήρας 

του συστήματος εργασιακών σχέσεων που ίσχυε μέχρι πρότινος 

(Κατσανέβας,1983; Κουφίδου,1991). 

Στην δεκαετία του 1990 παρατηρείτε μια στροφή τόσο στο γενικότερο κλίμα 

των εργασιακών σχέσεων όσο και στην υφή και στο περιεχόμενο. Τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται από την πλευρά και των τριών μερών (εργοδοτών, 

σωματείων εργαζομένων, και κράτους) μεγαλύτερη κατανόηση και προθυμία 

να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την διευθέτηση των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σύμφωνα με τον Κατσανέβα οι προστριβές 

και οι απεργίες έχουν αρχίσει να αλλάζουν υφή, ενώ αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι στις συλλογικές διαπραγματεύσεις του 1991 μεταξύ της ΓΣΕΕ και 

του ΣΕΒ στήθηκαν οι βάσεις για έναν εποικοδομητικό διάλογο και 

αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες για μια μακροχρόνια συνεργασία πάνω σε 

θέματα καταπολέμησης της ανεργίας, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, 

εισαγωγή ελαστικών μορφών οργάνωσης κτλ. 

Σύμφωνα με την Κουφίδου (1993) η «ισχύς και η λειτουργικότητα της 

συνδικαλιστική οργάνωσης των εργαζομένων αποτελούν ουσιώδεις 
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παράγοντες επηρεασμού του όλου συστήματος των εργασιακών σχέσεων». 

Στη Ελλάδα η ίδρυση συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν πήρε τις 

αναμενόμενες διαστάσεις λόγω της δομής της ελληνικής οικονομίας και του 

κοινωνικο-πολιτικού περιβάλλοντος. Σε αυτό συνέβαλαν και οι νέοι εργατικοί 

νόμοι οι οποίοι (νόμος 1264/82) ουσιαστικά ευνοούν την μορφή 

συνδικαλιστικής οργάνωσης με βάση το επάγγελμα και όχι τον εργασιακό 

χώρο καθιερώνουν και νομικά τα βασικά δικαιώματα των συνδικαλιζομένων. 

Τα τελευταία χρόνια τα εργατικά σωματεία φαίνεται να αναπτύσσουν μια 

αυξημένη συλλογική δράση ενώ παρατηρείται λιγότερο το φαινόμενο της 

κομματικοποίησης και του κρατικού παρεμβατισμού. Παρόλα αυτά , 

παρατηρούμε οτι το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων σε εργατικές 

ενώσεις και σωματεία παρέμεινε σταθερό με τάσεις μείωσης. 

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός στο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων στην 

ελληνική βιομηχανία είναι η έλλειψη διαφοροποίησης των αμιγώς ελληνικών 

επιχειρήσεων με τις πολυεθνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις που λειτουργούν 

στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Κουφίδου(1993; 661) « γενικά υπάρχει μια 

τάση προσαρμογής της πολιτικής των πολυεθνικών επιχειρήσεων προς την 

πρακτική και το κλίμα που κυριαρχεί στην χώρα υποδοχής, με σκοπό την 

επίτευξη της εργασιακής ειρήνης ». 

Σύμφωνα με μια έρευνα του ΕΛΚΕΠΑ (1990) η βελτίωση της εργασιακής 

ειρήνης συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την άνοδο της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Από τα στοιχεία της έρευνας 

προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδώσουν καλλίτερα και να έχουν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους όταν οι εργασιακές σχέσεις 

του χώρου που εργάζονται και το εργασιακό τους περιβάλλον είναι ευώδιμο 

και γίνονται οι απαραίτητες προσπάθειες για την δημιουργία ενός κλίματος 

συνεργασίας και διαλόγου. 
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3.4.2.5 Συμμετοχή των εργαζομένων 

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην πλειοψηφία των Ελληνικών 

Βιομηχανικών μονάδων βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο 

(Σταυρουλάκης,1989: Κραβαρίτου,1987, Νικολάου-Σμοκοβίτη,1988). Οι 

επιστημονικές αναφορές που υπάρχουν αναφέρονται κυρίως στην 

αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή συστημάτων συμμετοχής, χωρίς να 

αναλύονται εκτενέστερα συγκεκριμένες πρακτικές και παράγοντες 

αποτελεσματικής εφαρμογής των παραπάνω. Από την άλλη πλευρά υπάρχει 

μια πληθώρα εκτενών αναφορών πάνω στην θεσμική πλευρά της 

συμμετοχής των εργαζομένων στις Ελληνικές επιχειρήσεις (Τζεκίνης και 

Κουτρούκης,1992: Κατσανέβας,1982: Κουφίδου 1997). Νόμοι και διατάξεις για 

την δημιουργία και λειτουργία εργοστασιακών συμβουλίων, εργατικοί νόμοι με 

αποκορύφωμα τον νόμο 1264V82 ο οποίος ουσιαστικά κατοχύρωσε τα 

συνδικαλιστικά δικαιώματα και έδωσε ώθηση στο συνδικαλιστικό κίνημα στην 

Ελλάδα. Όλα όμως αυτά απέχουν πολύ από την συμμετοχή των εργαζομένων 

έτσι όπως αναπτύχθηκε στον υπόλοιπο Δυτικό κόσμο και την Ιαπωνία. 

Η έννοια της συμμετοχής των εργαζομένων (Employee Involvement) 

αποτέλεσε μια καινούργια προσέγγιση στην διοικητική θεωρία και αποτέλεσε 

αντικείμενο χιλιάδων επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών. Στην Ελληνική 

βιομηχανία , σύμφωνα με τον Κουτρούκη (1989;30) " διαφαίνεται μια 

ξεκάθαρη απουσία οποιασδήποτε μορφής άμεσης συμμετοχής στις 

εκμεταλλεύσεις της χώρας πριν το 1981." Παράγοντες όπως, η δεσποτική 

εργοδοσία, το συμπορευόμενο πατερναλιστικό κράτος και η "ομογάλακτη" 

επίσημη συνδικαλιστική ηγεσία, με την ανοχή του κλαδικού συνδικαλισμού 

που ποτέ δεν ευνόησε τη συμμετοχή, όρθωσαν ένα· απόρθητο τείχος, γύρω 

από τους χώρους δουλειάς, όπου κυρίως διαμορφώνονται οι εργασιακές 

σχέσεις. (Κουτρούκης, 1989:30, Νικολάου-Σμοκοβίτη (1988). Σύμφωνα με τον 

Σταυρουλάκη (1989) στην Ελλάδα οι επιχειρηματική κοινότητα «αντιτίθεται 

στην προοπτική του περιορισμού της δικαιοδοσίας, οι δε συνδικαλιστές 
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επικεντρώνουν τις απαιτήσεις τους σε θέματα απολύσεων και μισθολογικά, 

υποβαθμίζοντας το ζήτημα της συμμετοχής». 

Η Κραβαρίτου(1987) σε μια έρευνα της σε πολυεθνικές και εθνικές 

επιχειρήσεις διαπίστωσε την απουσία άμεσης συμμετοχής εργαζομένων η 

οποία οφειλόταν κυρίως στην ανυπαρξία ενός νομικού πλαισίου το οποίο θα 

προήγαγε την συμμετοχή ως θεσμοθετημένη πρακτική. Σημαντικός 

παράγοντας ανυπαρξίας συστημάτων συμμετοχής για την Κραβαρίτου ήταν 

επίσης η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών, τόσο 

στις εθνικές όσο και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ένα επίσης σημαντικό 

εύρημα της παραπάνω έρευνας είναι το γεγονός ότι οι έλληνες συνδικαλιστές 

δεν φαίνεται να βλέπουν το άμεσο ή επιτακτικό ενδιαφέρον που έχει η 

συμμετοχή αυτή καθεαυτή. Οι βασικοί λόγοι είναι η έλλειψη εξοικείωσης με 

την προβληματική της οργάνωσης της εργασίας, η έλλειψη ενημέρωσης και 

τέλος η απουσία μιας ουσιαστικής «εργασιακής κουλτούρας». 

Η συμμετοχή στις Ελληνικές επιχειρηματικές μονάδες παίρνει συνήθως άτυπη 

μορφή αλλά συνήθως συναντάται και σε πρακτικές διαλόγου 

(Σταυρουλάκης,1989:Νικολάου-Σμοκοβίτη,1988) . Η συμμετοχή περιορίζεται 

στην εκπροσώπηση των εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια στην ύπαρξη 

κιτίων παραπόνων και στην χρησιμοποίηση φυλλαδίων ή εντύπων από την 

διοίκηση στους εργαζομένους. Η έννοια της συμμετοχής , οι βασικοί κανόνες 

και η σημασία της στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική σύμφωνα με τον 

Σταυρουλάκη (1989) δεν έχουν ακόμη εμπεδωθεί από τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό σημείο των συστημάτων συμμετοχής θα 

πρέπει να είναι η ύπαρξη κοινών στόχων οι οποίο θα είναι αποδεκτοί από 

όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Η Νικολάου-Σμοκοβίτη (1988) επισημαίνει οτι οι επιπτώσεις από την 

συμμετοχή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι περιορισμένες και οι 

βασικοί λόγοι είναι, η πόλωση που χαρακτηρίζει τις εργασιακές σχέσεις στην 

χώρα μας, και η καθυστέρηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας και το μικρό 

μέγεθος των περισσοτέρων επιχειρήσεων. Διαγράφοντας τις τάσεις σε θέματα 

συμμετοχής επισημαίνει τέλος οτι «η υιοθέτηση νέων θεσμών, τα διάφορα 
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μέτρα, οι συνεχής αναφορές στις έννοιες του εκσυγχρονισμού, της 

αυτοδιοίκησης φαίνεται ότι προήγαγαν την κοινωνική συνειδητότητα και 

διαμόρφωσαν στάσεις που συντελούν σε νέα συμμετοχικά σχήματα και 

προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη». 

3.5 Η Βελτίωση της Ποιότητας στην Ελληνική Βιομηχανία - Ανάλυση 

της Βιβλιογραφίας. 

3.5.1 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Η Ποιότητα σαν έννοια αυτή καθεαυτή καθώς και οι δραστηριότητες και οι 

πρακτικές οι οποίες είναι συνυφασμένες με την αποτελεσματική λειτουργία 

του ποιοτικού ελέγχου στην βιομηχανική παραγωγή ήταν σχεδόν άγνωστες 

στην Ελληνική Βιομηχανική πραγματικότητα μέχρι τα τελευταία χρόνια της 

δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με τον Σταφυλίδη (1995) στον ευρύτερο 

ελληνικό βιομηχανικό χώρο, η ποιότητα στηριζόταν σχεδόν πάντοτε στις 

προσωπικές σχέσεις των δύο συναλλασσομένων μερών και όχι στην ύπαρξη 

και συστηματική εφαρμογή πρακτικών βελτίωσης ή την χρήση στατιστικών 

μεθόδων. 

Οι βιομηχανικές μονάδες επικέντρωναν την προσοχή τους στο στενό 

γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος, ενώ οι απαιτήσεις των καταναλωτών για 

προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Την ίδια περίοδο οι ανταγωνιστικές πιέσεις ήταν ελάχιστες, η τιμή ήταν το 

βασικό κριτήριο για την απόκτηση προϊόντων, και τέλος η "αίσθηση" του 

ιδιοκτήτη-διευθυντή ήταν αυτή που καθόριζε την καταλληλότητα του προϊόντος 

και το "βαθμό" της ποιότητας. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 άρχισε να γίνεται αισθητή η έλλειψη 

ελληνικών προδιαγραφών. Η σημασία της ποιότητας άρχισε να αποκτά 

μεγαλύτερη βαρύτητα και μια μεγάλη μερίδα μεγάλων βιομηχανικών 

επιχειρήσεων απομακρυνόταν σιγά-σιγά από την παραδοσιακή επιθεώρηση 
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και τον τελικό έλεγχο του προϊόντος (Inspection). Ο Έλεγχος Ποιότητας 

(Quality Control) εφαρμόστηκε αρχικά από βιομηχανίες οι οποίες παρήγαγαν 

προϊόντα τα οποία είτε είχαν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας ή είτε ήταν 

μεγάλης πολυπλοκότητας. Την ίδια περίοδο ένας σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων αρχίζει να αποκτά εξαγωγικούς προσανατολισμούς και να 

επιζητεί νέες αγορές και καινούργια κανάλια διανομής με προϊόντα τα οποία 

ανταγωνίζονται τα εφάμιλλα ξένων επιχειρήσεων. 

Ο Καρβουνόπουλος (1994; 7) αναφέρει ότι στις αρχές του 1970 η έννοια της 

ποιότητας στην ελληνική βιομηχανία ήταν στενά συνυφασμένη με την έννοια 

της τυποποίησης των προϊόντων. Οι πρωτοπόρες βιομηχανίες της εποχής -

κυρίως θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων- βλέποντας τις προκλήσεις των 

καιρών αλλά και εντοπίζοντας την σπουδαιότητα της ύπαρξης προδιαγραφών 

στην παραγωγή άρχισαν να ανατρέχουν και να υιοθετούν ξένες προδιαγραφές 

οι οποίες πίστευαν ότι διασφάλιζαν την ποιότητα των παραγομένων 

προϊόντων. 

Το Υπουργείο Εμπορίου ιδρύει για πρώτη φορά ένα τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 

το οποίο έχει σαν αποκλειστική ενασχόληση την τυποποίηση και μόνο. 

Παράλληλα προσπάθειες γίνονται και από το Τεχνικό Επιμελητήριο για την 

εκπόνηση προδιαγραφών. Την πρωτοπορία όμως σε θέματα ποιοτικού 

ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας την έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Η 

απόκτηση από τις Ένοπλες Δυνάμεις στρατιωτικού υλικού από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής και από άλλες αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης 

συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας. 

Τα πρώτα εγχειρίδια ποιότητας έκαναν την εμφάνιση τους την δεκαετία 1970-

1980 στον Ελληνικό Στρατό με την συνεργασία Αμερικάνικης Υπηρεσίας 

υπεύθυνη για θέματα ποιότητας. Την περίοδο εκείνη σύμφωνα πάλι με τον 

Καρβουνόπουλο(1994) ο στρατός άρχισε να πιέζει τις επιχειρήσεις οι οποίες 

του προμήθευαν υλικό να ακολουθήσουν και εκείνες τις πρακτικές του 

ποιοτικού έλεγχο και να αναπτύξουν ένα εγχειρίδιο ποιότητας. Οι 

προσπάθειες που καταβλήθηκαν έτσι ώστε να εμπλακούν τα Υπουργεία 

Εμπορίου και Βιομηχανίας για την εφαρμογή των παραπάνω σε βιομηχανικές 

9I 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Πρώτο - Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

επιχειρήσεις απέβησαν άκαρπες. Μόλις στο τέλος της δεκαετίας του 1970 

άρχισε να γίνεται η μετάφραση των εγχειριδίων ποιότητας στην ελληνική 

γλώσσα και δημιουργούνται οι πρώτες μικτές ομάδες ελέγχου ποιότητας στις 

αμιγώς πολεμικές βιομηχανίες της χώρας. 

Το 1978 ιδρύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) με σκοπό 

την εκπόνηση ελληνικών προδιαγραφών, την "διασφάλιση της ποιότητας των 

ελληνικών προϊόντων, και την υποστήριξη από τεχνική σκοπιά τις εξαγωγές 

τους" (Φυλλάδιο ΕΛΟΤ.1991). Η φιλοσοφία αντιμετώπισης της ποιότητας 

φαίνεται επίσης να αλλάζει στην δεκαετία του 1980. Ενώ την δεκαετία του 

1970-1980 επικρατούσε στις βιομηχανικές μονάδες η φιλοσοφία , " δώστε 

μας ττρώτα την παραγγελία και εμείς θα φτιάξουμε ποιοτικό έλεγχο" τη 

δεκαετία του 1980-90 αρχίζει να μεταβάλλεται στο "πρέπει να φτιάξουμε 

ποιοτικό έλεγχο ή έστω ένα εγχειρίδιο ποιότητας για να πάρουμε και να 

διατηρήσουμε τις παραγγελίες μας" ( Καρβουνόπουλος, 1994). Η διεύρυνση 

των αγορών σε διεθνές επίπεδο , η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε 

θέματα ποιότητας, και η εισροή προϊόντων από Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες 

του Δυτικού κόσμου ανάγκασαν τις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις να 

βγουν από τον λήθαργο στον οποίο είχαν πέσει. Τον πρώτο λόγο σε αυτή την 

αλλαγή έχουν οι μεγάλες ξένες επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν με αργότερους 

ρυθμούς προσαρμογής και ανάπτυξης καινοτομικές και μη-παραδοσιακές 

βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

Την αλλαγή αυτή προσανατολισμού ακολουθεί μια εντυπωσιακή εισροή και 

ανάπτυξη ιδιωτικών γραφείων συμβούλων σε θέματα διασφάλισης της 

ποιότητας και η σύσταση διαφόρων οργανισμών με αντικείμενο την διάδοση 

και ανάπτυξη της έννοιας της ποιότητας στον Ελληνικό βιομηχανικό χώρο. 

Παρόλα αυτά εμφανής είναι η αργοπορημένη εμφάνιση και ανάπτυξη των 

εννοιών της ποιότητας, του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της 

ποιότητας στην Ελληνική Βιομηχανία ή οποία και σήμερα κατά κάποιο τρόπο 

"πληρώνει" την αδιαφορία των διοικήσεων και της πολιτείας της εποχής 

εκείνης. 
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3.5.2 Ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στον Ελληνικό 
Βιομηχανικό Χώρο σε θέυατα Ποιότητας σήμερα (Προβλήματα 
προοπτικές, εμπόδια, προκλήσεις και αδυναμίες). 

Σήμερα επικρατεί μια "ανησυχητική" διχογνωμία αναφορικά με την 

αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ελληνική βιομηχανία ως 

προς την βελτίωση της ποιότητας. Μια μεγάλη μερίδα ακαδημαϊκών και 

στελεχών επιχειρήσεων επισημαίνει ότι την Ελληνική βιομηχανία την 

χαρακτηρίζει μια "επικίνδυνη" σταθερότητα στα θέματα βελτίωσης της 

ποιότητας (Σταφυλίδης,1994; Βιταντζάκης, 1991; Αγγελόπουλος, 1995; 

Ουρανός, 1994). Από την άλλη πλευρά υπάρχει η "αισιόδοξη" και αρκετά 

"ρητορική" άποψη την οποία καλλιεργούν στελέχη και εταιρίες συμβούλων 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οποία οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις 

αρχίζουν σιγά-σιγά να κατανοούν την σπουδαιότητα της ποιότητας στην 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος , στην βελτίωση της 

παραγωγικότητας και την είσοδο σε νέες αγορές εφαρμόζοντας πρακτικές και 

μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας. (Κανελλόπουλος, 1995; 

Αντωνακόπουλος, 1995; Καλπαξίδης,1995; Γιαννάκος,1995). 

Γεγονός είναι ότι η Ελληνική βιομηχανία άργησε να ξυπνήσει από τον λήθαργο 

και ακόμη και τώρα οι ρυθμοί οι οποίοι ακολουθούνται σε θέματα ποιότητας 

είναι απελπιστικά αργοί. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας. Υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν έτσι ώστε να βρισκόμαστε στο τελευταίο 

σκαλί της ποιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι διοικήσεις των 

περισσοτέρων ελληνικών βιομηχανιών δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει την 

αναγκαιότητα της ύπαρξης και αποτελεσματικής εφαρμογής συστημάτων και 

προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας καθώς και βασικών αρχών της 

μετρολογίας, και αφετέρου ότι το επίσημο Ελληνικό κράτος έχει απαράδεκτα 

καθυστερήσει στην θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και ενός 

αξιόπιστου Εθνικού συστήματος Ελέγχου. Σήμερα, ελάχιστα απέχοντας από 

το 2000, ο αριθμός των διαπιστευμένων εργαστηρίων είναι ελάχιστος και δεν 

καλύπτει τις ανάγκες των περισσοτέρων τομέων της Ελληνικής βιομηχανίας. Ο 
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επίσημος φορέας για την ποιότητα, ο ΕΛΟΤ αρκείται στην έκδοση προτύπων, 

και στην χορήγηση πιστοποιητικών διασφάλισης της ποιότητας, ενώ 

ανύπαρκτη είναι και η συμβολή των Υπουργείων Βιομηχανίας και Εμπορίου 

στην προώθηση μιας Εθνικής προσπάθειας για την ποιότητα. 

Σε μια από τις αρχικές έρευνες που έχουν γίνει για την εξακρίβωση της 

κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική βιομηχανία (Βιταντζάκης, κα,1991) 

και η οποία βραβεύθηκε από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών 

αναφέρονται τα εξής: 

- ένα μεγάλο ποσοστό ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει τμήμα ποιοτικού 

ελέγχου και υπεύθυνο ποιότητας 

- υπάρχει μια γενικότερη σύγχυση γύρω από την έννοια της ποιότητας 

- δεν υπάρχουν προγράμματα ποιότητας τα οποία καλύπτουν ολόκληρη την 

επιχείρηση 

- οι ξένες επιχειρήσεις υπερτερούν σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας από τις 

καθαρά ελληνικές επιχειρήσεις 

- ελάχιστες είναι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες μετρούν το κόστος 

ποιότητας. 

Είναι κοινά παραδεκτό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών βιομηχανικών 

επιχειρήσεων θα πρέπει να επανεξετάσουν ορισμένες από τις βασικές τους 

αντιλήψεις γύρω από την ποιότητα. Σύμφωνα με τον Αγγελόπουλο(1995;4,6) 

θα πρέπει να ξεχάσουν την παραδοσιακή αντίληψη σύμφωνα με την οποία η 

ποιότητα ορίζεται ως η ανθεκτικότητα ή η καθαριότητα του προϊόντος και να 

υιοθετήσουν μια πιο ευρεία αντίληψη η οποία θα σχετίζεται με τον γενικότερο 

τρόπο διοίκησης της εταιρίας. 

Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας που επικρατεί 

στην ελληνική βιομηχανία σήμερα είναι η καθόλα "υπερβολική" και σε πολλές 

περιπτώσεις "μονόφθαλμη" προσήλωση στην υιοθέτηση μιας "σκληρής " 

προσέγγισης στην βελτίωση της ποιότητας με την πιστοποίηση με βάση την 

σειρά προτύπων ISO 9000 . Η προσέγγιση αυτή στην βελτίωση της ποιότητας 

αποτελεί βασικό άξονα των προσπαθειών των περισσοτέρων ελληνικών 

βιομηχανικών επιχειρήσεων (Αγγελόπουλος, 1995; Ουρανός, 1995). Από το 
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1988 και μετά το ενδιαφέρον των ελληνικών βιομηχανικών εταιριών για 

πιστοποίηση αυξάνεται συνεχώς. Χωρίς αμφιβολία η σειρά ISO 9000 αποτελεί 

την αιχμή του δόρατος στην πολιτική διασφάλισης της ποιότητας στην Ελλάδα 

σήμερα (Κανελλόπουλος, 1995;Hel!enews;5-6). Ο αριθμός των 

πιστοποιούμενων επιχειρήσεων αυξάνει κάθε χρόνο με εκπληκτική 

ταχύτητα. Το 1991 πιστοποιήθηκαν από τον ΕΛΟΤ μόνο τρεις επιχειρήσεις, το 

1992 άλλες τρεις και το 1993 ο αριθμός ανήλθε στις δώδεκα , ενώ το 1994 

πιστοποιήθηκαν τριάντα. Ας σημειωθεί ότι κοινοτικά προγράμματα όπως το 

Prisma (ΕΟΜΜΕΧ), ΒΙ.ΠΕ, Retex και Μέντωρ (ΕΤΒΑ), το πρόγραμμα ειδικών 

επενδύσεων του νόμου 2234Λ94 του ΥΒΕΤ και άλλα που προκηρύσσονται 

κατά ,καιρούς από τους αρμόδιους οργανισμούς, επιδοτούν την δαπάνη 

προετοιμασίας της επιχείρησης για την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 

9000 (Γιαννάκος, Γ. 1995, Ναυτεμπορική, σελ 36). 

Η έρευνα των Tsiotra και Gotzamani (1996) επισημαίνει οτι σημαντικά εμπόδια 

υπάρχουν έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας με βάση τη σειρά ISO 9000.Μερικά από αυτά τα 

εμπόδια είναι: 

- η αλλαγή της υπάρχουσας οργανωσικαής κουλτούρας 

- η έλλειψη αφοσίωσης από την ανώτερη διοίκηση 

- η πολιτική αγορών που εφαρμόζει η επιχείρηση (αγοράζω πάντα φθηνά) 

- οι διάφορες οργανωσιακές αλλαγές 

Επιπλέον διαφαίνονται και άλλα προβλήματα τα οποία είναι 

- η σύγχυση η οποία υπάρχει μεταξύ των εννοιών διασφάλιση ποιότητας και 

ΔΟΠ 

- η σύγχυση αναφορικά με τον ρόλο της ποιότητας μέσα σε ένα σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας 

- η έμφαση στο ISO 9000 για καθαρά εμπορικούς λόγους ( αύξηση μεριδίου 

αγοράς, προώθηση εξαγωγών, διαφημιστικό εργαλείο) 

- η επιμονή των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων να αποκτήσουν σε 

όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα το πιστοποιητικό ποιότητας 

- η μεγάλη γραφειοκρατική παρερμηνεία του προτύπου 
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- η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού 

Η προσήλωση στην πιστοποίηση έχει και θετικές επιπτώσεις στην Ελληνική 

βιομηχανία, όπως συνειδητοποίηση της ανώτερης διοίκησης, 

συστηματικοποίηση της εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας και γράψιμο 

προδιαγραφών στην παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο 

το πρόβλημα είναι ότι με βάση την υπάρχουσα Ελληνική νοοτροπία, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν ότι με την εγκατάσταση ενός συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και την απονομή του πιστοποιητικού από τον ΕΛΟΤ ή 

τους άλλους συμβεβλημένους οργανισμούς, έχει κερδηθεί η μάχη της 

ποιότητας. 

Το πέρασμα από την διασφάλιση της ποιότητας σε μια φιλοσοφία Διοίκησης 

της Ποιότητας βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο στην Ελλάδα 

(Λογοθέτης, 1993,Tsiotras και Gotzamani,1996). Ελάχιστες είναι οι 

επιχειρήσεις οι οποίες ικανοποιούν τις βασικές αρχές της ΔΟΠ, εφαρμόζουν 

σε μεγάλο βαθμό τις πρακτικές και μεθόδους και αναπτύσσουν μια κουλτούρα 

ποιότητας η οποία καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση. Ο 

Κανελλόπουλος(1995), με μια υπέρ-αισιόδοξη άποψη επισημαίνει ότι παρόλες 

τις δυσκολίες που υπάρχουν στην υιοθέτηση και την αποτελεσματική 

εφαρμογή της ΔΟΠ στην χώρας μας, ο ανταγωνισμός θα σπρώξει τις ήδη 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις στο επόμενο βήμα , την ΔΟΠ. Έχει ευρύτατα 

υποστηριχθεί ότι παρόλο που οι Έλληνες είναι ένας λαός ο οποίος είναι 

δύσκολο να πειθαρχηθεί και να δουλέψει ομαδικά σε μια κατεύθυνση 

βελτίωσης της ποιότητας, έχει το "φιλότιμο", την ψυχική δύναμη και μια 

κληρονομιά η οποία θα του επιτρέψει να ξεδιπλώσει τις αρετές του και να 

κάνει την ποιότητα τρόπο ζωής. Υπάρχουν φυσικά και οι απαισιόδοξες 

προβλέψεις, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα προχωρεί ήδη με πολύ αργά 

βήματα, και είναι δύσκολο να προλάβει το "τραίνο της ποιότητας" στην 

Ενωμένη Ευρώπη. Η Ελλάδα με την στρατηγική θέση, θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί τις νέες συγκυρίες και να αρπάξει τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στην Ευρωπαϊκή και Βαλκανική αγορά. Η ποιότητα θα πρέπει 
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να αποτελέσει την "μόνη αξιόπιστη και αποτελεσματική προοπτική για την 

επιβίωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας" (Καλπαξίδης,1995). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Κεφάλαιο 4ο 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

4.1 Εισαγωγή 

4.2 Παράγοντες του Οργανωσιακού Περιβάλλοντος της 

επιχείρησης 

4.3 Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης και μελέτης του Συστήματος 

Επικοινωνίας στην Ελληνική Βιομηχανία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Θεωρητική Τεκμηρίωση 

4.1 Εισαγωγή 

Στην συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή θεωρούμε τις επιχειρήσεις σαν 

αλληλεξαρτώμενα, μορφογεννητικά συστήματα η επιβίωση και η ανάπτυξη 

των οποίων εξαρτάται από την δυνατότητα αποτελεσματικής προσαρμογής 

τους με το περιβάλλον(Ξουρής,1977; Lawrence & Loren, 1969).Σύμφωνα με 

τον Dancan, 1972 δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας του 

περιβάλλοντος και των στοιχείων που το αποτελούν. Θεωρητικοί της 

οργανωσιακής θεωρίας όπως οι Lawrence & Loren (1967), ο Thompson 

(1967), ο Terreberry (1968) προσπάθησαν να δώσουν την δική του ερμηνεία 

γύρω από το περιβάλλον και τα επιμέρους στοιχεία του. Ο Dancan σε μια 

εμπεριστατωμένη ανάλυση γύρω από το περιβάλλον δίνει ίσως την πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση . " Περιβάλλον είναι η ολικότητα των φυσικών-

υλικόν και κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι λαμβάνονται άμεσα υπόψη στην 

συμπεριφορά της διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα άτομα μέσα στην 

επιχείρηση."(ϋ3ηο3η,1972) 

4.2 Παράγοντες του Οργανωσιακού Περιβάλλοντος της 

επιχείρησης 

Το περιβάλλον αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο μέρος στην ζωή κάθε 

«ζωντανού οργανισμού». Μολαταύτα, οι πλειοψηφία των θεωρητικών της 

οργανωσιακής θεωρίας ελάχιστα ασχολήθηκε με την μελέτη του 

περιβάλλοντος και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει αυτό στην λειτουργική 
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ζωή των επιχειρηματικών μονάδων. Έχει αποδειχθεί ότι επιχειρήσεις οι οποίες 

υποβαθμίζουν ή δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τις επιρροές του 

περιβάλλοντες έχουν αυξημένες πιθανότητες αποτυχίας. 

Το περιβάλλον μιας επιχειρηματικής μονάδας μπορεί να ταξινομηθεί κάτω από 

δύο διαφορετικές διαστάσεις , το άμεσο περιβάλλον και το έμμεσο 

περιβάλλον. Το άμεσο περιβάλλον αποτελείται από ενδογενή στοιχεία της 

επιχείρησης τα οποία επηρεάζουν την επιχείρηση και αυτά μπορεί να είναι, οι 

πελάτες, οι προμηθευτές, οι μέτοχοι και οι εταίροι, το στυλ διοίκησης, η 

οργανωσιακή δομή και οι εκάστοτε αλλαγές αυτής, ο ρυθμός ανάπτυξης της 

επιχείρησης, η προέλευση των κεφαλαίων, ο παραγωγικός κλάδος που ανήκει 

η επιχείρηση , η ιστορία της , η τεχνολογία, το σωματείο κτλ.Από την άλλη 

πλευρά υπάρχουν εξωγενείς στοιχεία τα οποία μπορούν ενδεχομένως να 

επηρεάσουν όχι άμεσα αλλά έμμεσα την λειτουργική ζωή της επιχείρησης και 

διαμορφώνουν καινούργιες καταστάσεις και συντελούν στην δημιουργία νέων 

οργανωσιακών προοπτικών, ευκαιριών, προβλημάτων, εμποδίων και 

προκλήσεων. Τέτοια στοιχεία είναι η Νόμοι του κράτους, η βιομηχανική 

πολιτική και στρατηγική, οι πολιτικές εξελίξεις, τεχνολογικές ανακαλύψεις κτλ. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρούμε η βελτίωση της ποιότητας μέσω της 

αποτελεσματικής εφαρμογής ενός Μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

αποτελεί ένα από τα διάφορα υποσυστήματα της επιχείρησης και επηρεάζεται 

τόσο από το άμεσο όσο και από το έμμεσο περιβάλλον της επιχείρησης. Μια 

φιλοσοφία ΔΟΠ δεν μπορεί να λειτουργήσει και να πραγματοποιήσει τους 

σκοπούς της μέσα στο «απόλυτο K£vó»(Lawler,1994; Shani,et,al,1994; 

Benson,et,ah991; Waldman,1994) . Οι αρχές, οι τεχνικές και οι πρακτικές 

αυτής της νέας φιλοσοφίας διοίκησης εξαρτώνται άμεσα από τις 

αλληλεπιδράσεις των διαφόρων στοιχείων του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

λειτουργεί. Με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος μπορούμε να 

διαμορφώσουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει μια 

προσέγγιση ΔΟΠ για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του περιβάλλοντος και να 

εκπληρώσει τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. 
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Μέγεθος της επιγείρησης 

Στην διεθνή βιβλιογραφία για την ποιότητα υποστηρίζεται ευρύτατα ότι η 

εισαγωγή συστημάτων ή προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας δεν 

σχετίζεται άμεσα με τις μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις, αλλά αποτελεί 

συνήθης φαινόμενο σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων 

(Yearout,1992; ΙΡΜ.1992). Σύμφωνα με τους Luthans(1993) και 

Powell(1994), η ποιότητα μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις για 

την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στην Αμερική και στην 

Μεγάλη Βρετανία αποδείχθηκε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο 

επιφυλακτικές στην εισαγωγή καινοτομικών αλλαγών αναφορικά με την 

ποιότητα ενώ οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της θέσης τους θα 

πρέπει να αναζητούν συνεχώς καινούργιους τρόπους για την αντιμετώπιση 

του έντονου ανταγωνισμού (Price&Chen,1993) 

Το μέγεθος των βιομηχανικών επιχειρήσεων φαίνεται ότι επηρεάζει και την 

προσέγγιση αυτών των επιχειρήσεων στην ποιότητα. Υποστηρίζεται ότι οι 

μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις συχνά υλοποιούν βραχυπρόθεσμα έτοιμα 

προγράμματα ποιότητας από οργανωμένες εταιρίες συμβούλων 

επιχειρήσεων και μερικές προσπαθούν να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό 

ποιότητας με βάση τα διεθνή στάνταρ ISO 9000 series. (Moreno-Luzon, 1993; 

Price&Chen,1993) 

Από την άλλη πλευρά οι μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις συχνά 

αναπτύσσουν μια δική τους προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας έχοντας 

σαν βάση το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας με βάση το ISO 9000 series 

και γενικότερα αφιερώνουν περισσότερους πόρους και ασχολούνται 

συστηματικότερα με την βελτίωση της ποιότητας(Ββη5οη, et.al.1991; 

Dale, 1993). Αυτός φυσικά δεν είναι ο κανόνας μιας και στην Αμερική και τώρα 

στην Ευρώπη βραβεία ποιότητας με βάση το Malcolm Baldrige National 

Quality Award και το European Award for Quality αντίστοιχα μικρές 

επιχειρήσεις προσπαθούν και κερδίζουν το βραβείο επιδεικνύοντας μια 

«τελειότητα» στην διοίκηση της ποιότητας.(Ε35ίοη,1993) 
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Προέλευση του κεφαλαίου 

Έρευνες στην Αμερική και Αγγλία έχουν δείξει ότι οι καθαρά ξένες επιχειρήσεις 

φαίνεται να υιοθετούν περισσότερο και να εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

αρχές , πρακτικές και μέθοδοι διοίκησης ολικής ποιότητας από ότι οι εγχώριες 

επιχειρήσεις ( ΙΡΜ.1993; Patel.1993; Powell,1995). Οι Ιαπωνικές κυρίως 

επιχειρήσεις και μετά οι Αμερικάνικες είναι αυτές οι οποίες συνήθως 

βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο ποιότητας από τις εγχώριες λόγω μιας 

σειράς παραγόντων όπως η επιρροή και υποστήριξη σε θέματα ποιότητας 

από την μητρική εταιρία, ισχυρότερο know-how, εύρος ανταγωνιστικής 

ικανότητας και οργανωτικής ετοιμότητας αλλά και infrustracture για ποιότητα. 

Ξένες* επιχειρήσεις έχουν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού μέσα από μια φιλοσοφία βελτίωσης της ποιότητας 

(Barad&Kayis,1995, ΙΡΜ.1993). Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

Αμερικάνικες, οι Γερμανικές και οι Ιαπωνικές κατανόησαν πάρα πολύ πιο πριν 

τα μακροχρόνια οφέλη και τις δυνατότητες μέσα από την εφαρμογή 

προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας εντάσσοντας τα στην γενικότερη 

στρατηγική και φιλοσοφία της επιχείρησης (Embrahimpour 

&Cullen, 1993,1992). Η ύπαρξη και η αποτελεσματική οργάνωση τμημάτων 

προσωπικού σε συνδυασμό με την υιοθέτηση π-ιιστημάτων αξιολόγησης , 

συμμετοχής των εργαζομένων και την εφαρμογή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων συνδέονται άμεσα με την σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική 

εφαρμογή των αρχών, πρακτικών και μεθόδων της ΔΟΠ .Αντίθετα ελάχιστες 

καθαρά εγχώριες επιχειρήσεις βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ποιότητας με τις 

ξένες επιχειρήσεις και αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό σε λιγότερο βαθμό. 

Ο Παραγωγικός Κλάδος 

Ο κλάδος στον οποίο ανήκει μια επιχείρηση σχετίζεται άμεσα με τον βαθμό 

εφαρμογής των βασικών θεμελιωδών Βάσεων, αρχών και πρακτικών της 

ποιότητας. Ερευνες έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις του κλάδου των χημικών, 

ηλεκτρονικών, αυτοκινήτων και ανταλλακτικών είναι οι βιομηχανίες εκείνες με 

την μεγαλύτερη χρησιμοποίηση πρακτικών ΔΟΠ. Αντίθετα άλλοι κλάδοι όπως 
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η κλωστοϋφαντουργία, τα τρόφιμα και ποτά, οι οικοδομικές κατασκευές, ο 

κλάδος του ξύλου και χαρτιού αλλά και οι μεταλλουργικές βρίσκονται σε 

χαμηλό επίπεδο βελτίωσης της ποιότητας (ilPM,1993;Yearout,1991) . 

Σύμφωνα με τον Lawler,1992 οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των 

χημικών και στον κλάδο κατασκευής αυτοκινήτων παρουσιάζουν 

μεγαλύτερους βαθμούς αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και 

συγκεκριμένα της συμμετοχής των εργαζομένων. Ο Patel,1993 αναφέρει ότι 

σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων ο κλάδος των 

ηλεκτρονικών αλλά και των χημικών έχει την πρώτη θέση. Η μελέτη του 

κλάδου βοηθά στην ανακάλυψη και ανάλυση τυχόν ίδιων προσεγγίσεων , 

πρακτικών ΔΟΠ και στην σχέση μεταξύ ΔΟΠ και αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Το Στυλ Διοίκησης 

Η επιλογή και ο τρόπος με τον οποίο τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων 

ασκούν ένα συγκεκριμένο στυλ διοίκησης των ανώτερων στελεχών μιας 

επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την μελλοντική 

πορεία της επιχείρησης, προσδιορίζει την επιχειρησιακή κουλτούρα και το 

ευρύτερο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (Collard.,1991; ΙΡΜ.1992). Η 

αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών, πρακτικών και μεθόδων της βελτίωσης 

της ποιότητας είναι στενά συνδεδεμένη με την κίνηση για μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων από πάνω προς τα κάτω και την αποτελεσματικότητα στην 

λήψη αποφάσεων (Lawler.et.al, 1992; Cole, 1993) 

Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο 

ποιότητας, το στυλ διοίκησης είναι συμμετοχικού χαρακτήρα, με τους 

εργαζόμενους να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και την 

εμφανή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αλλά και αυτονομίας από πάνω προς τα 

κάτω (Mann&Kehoe,1995). Στις επιχειρήσεις με αυταρχικό και συγκεντρωτικό 

στυλ διοίκησης η υιοθέτηση και ο βαθμός εφαρμογής προγραμμάτων ΔΟΠ 

είναι πιο δύσκολος, μιας και όλες οι αποφάσεις παίρνονται από πάνω με 

επιθετικό και career-minded τρόπο. Σε μια κουλτούρα ΔΟΠ ο ηγέτης δεν είναι 
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αυτός που παίρνει όλες τις αποφάσεις αλλά αυτός ο οποίος συνεργάζεται σε 

συστηματική βάση με τους συνεργάτες του και ο οποίος καθορίζει τα όρια 

μέσα στα οποία οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν. 

Από την άλλη πλευρά επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στα πρώτα στάδια 

της βελτίωσης της ποιότητας , εφαρμόζοντας κυρίως βραχυπρόθεσμα 

προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας ή συστήματα διασφάλισης της 

ποιότητας είναι λιγότερο πιθανόν να λειτουργεί ένα στυλ διοίκησης κάτω από 

το οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, χωρίς φυσικά να είναι αυτός ο Kavovaç(Dale,1993; ΙΡΜ.1992) 

Το στυλ διοίκησης επίσης σχετίζεται με την αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού και ιδιαίτερα με τα θέματα συμμετοχής , αξιολόγησης και 

αναγνώρισης των εργαζομένων αλλά και με την πορεία των εργασιακών 

σχέσεων. Επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν ένα δημοκρατικό και 

συμμετοχικό στυλ διοίκησης είναι πιο πιθανόν να υιοθετούν μια ποικιλία 

μορφών συμμετοχής, να εφαρμόζουν συστήματα αξιολόγησης και 

αναγνώρισης των εργαζομένων, τα οποία θα καλύπτουν όλη την επιχείρηση 

και οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στον καθορισμό των κριτηρίων (Cole, 1993; 

Lawler, 1995) 

Ρυθμός Ανάπτυξης 

Η φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται μια επιχείρηση συνδέεται άμεσα με 

τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Μια από τις βασικές αιτίες 

υιοθέτησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας είναι η συνεχής πτωτική τάση 

που εμφανίζεται σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους. Επιχειρήσεις οι 

οποίες διακρίνονται από χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι πιο ευαίσθητες 

στην αποκλειστική χρησιμοποίηση "σκληρών " προσεγγίσεων στην βελτίωση 

της ποιότητας, με βραχυπρόθεσμους στόχους και χαμηλό βαθμό αξιοποίησης 

του ανθρώπινου δυναμικού. Ο ρυθμός ανάπτυξης μιας επιχείρησης σχετίζεται 

και με άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας, όπως ο χρόνος 

συστηματικής ενασχόλησης με την ποιότητα, και τους στόχους για την 

ποιότητα. 
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Υπάρχει φυσικά και η αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία επιχειρήσεις 

κάτω από τις πιέσεις για ανάπτυξη και εξέλιξη προσπαθούν και εφαρμόζουν 

μια σειρά από πρωτοποριακές προσεγγίσεις για την βελτίωση της ποιότητας 

αξιοποιώντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους μέσα από την 

εφαρμογή συμμετοχικών προγραμμάτων (Lawler,1992). 

Ορνανωσιακές Αλλαγές 

Εξάλειψη ιεραρχικών βαθμίδων. 

Οι αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις και η προσπάθειες των επιχειρήσεων να 

μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση σε 

συνδυασμό με την περιπλοκότητα και την οργανωτική σκληρότητα που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην επιχειρηματική πρακτική, έσπρωξε 

χιλιάδες επιχειρήσεις στην εξάλειψη ιεραρχικών βαθμίδων , ιδιαίτερα των 

μεσαίων βαθμίδων (Drucker,1988; Kanter,1991) Έχει υποστηριχθεί ότι η 

μείωση των βαθμίδων βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ευέλικτες, με 

μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και καλλίτερη οργανωτική 

αποτελεσματικότητα. 

Παρόλες τις θεωρίες και τις ρητορείες γύρω από την μείωση βαθμίδων 

ελάχιστες έρευνες αποδεικνύουν την θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

μείωσης των ιεραρχικών βαθμίδων και της βελτίωσης της οργανωσιακής 

αποτελεσματικότητας. Αναφορικά με την εξάλειψη των ιεραρχικών βαθμίδων 

και τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας οι απόψεις διίστανται. Μια 

μεγάλη μερίδα θεωρητικών υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή 

προγραμμάτων και συστημάτων ποιότητας προϋποθέτει την ενεργό 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των μεσαίων στελεχών τα 

οποία αποτελούν το "κλειδί" για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Από την 

άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι η βελτίωση της ποιότητας και ειδικότερα η 

χρησιμοποίηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας συμβάλει στην 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από πάνω προς τα κάτω και μετατρέπει τα μεσαία 

στελέχη σαν μη αναγκαία και περιττά. 
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Δραστικές αλλαγές στον αριθμό των εργαζομένων 

Ο αριθμός των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εμφανίζει μια πτωτική τάση και 

αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις προσπάθειες των επιχειρήσεων να 

μειώσουν το κόστος και να αποκτήσουν μια διοικητική ευελιξία. Οι 

επιχειρήσεις στις οποίες ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε αρκετά 

επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος ποιότητας και 

φυσικά τους παράγοντες της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Συνήθως η μείωση του αριθμού των εργαζομένων συμβαδίζει με την όξυνση 

των σχέσεων με το σωματείο , και την διστακτικότητα των εργαζομένων έναντι 

των προγραμμάτων ή συστημάτων βελτίωσης της ποιότητας. Στις επιχειρήσεις 

οι οτρίες εμφανίζουν μια αυξητική πορεία, οι εργαζόμενοι νιώθουν 

περισσότερο ασφάλεια και η διοίκηση εξασφαλίζει την δέσμευση και 

αφοσίωση των εργαζομένων στις. προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

(Luthans,1993). 

Αλλαγή της υπάρχουσας οργανωτικής δομής 

Οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο στην προσπάθεια τους να γίνουν πιο 

αποτελεσματικές και να αξιοποιήσουν στον καλλίτερο τρόπο τις δυνατότητες 

τους συχνά καταφεύγουν σε αλλαγές της οργανωτικής τους δομής. Η αλλαγή 

της οργανωτικής δομής αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις στην 

ζωή της επιχείρησης μιας και η προσπάθεια που απαιτείται από όλους είναι 

μεγάλη και τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι πάντα τα αναμενόμενα. Η 

εισαγωγή νέας τεχνολογίας και η εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής σε 

συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για ελαστικότητα, 

ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, συντελούν στην αλλαγή της 

υπάρχουσας οργανωτικής δομής. 

Υποστηρίζεται ότι ενώ είναι μερικές φορές απαραίτητη η αλλαγή της 

υπάρχουσας οργανωτικής δομής για την εισαγωγή προγραμμάτων ή 

συστημάτων είναι καταστροφική η αλλαγή της οργανωτικής δομής κατά την 

διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας. 

Ειδικότερα για την ποιότητα , η ύπαρξη μιας οργανωτικής υποδομής για την 

106 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Πρώτο - Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

ποιότητα και η ανάγκη για αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας ίσως παίζει 

σημαντικό ρόλο στην λειτουργία των αρχών και πρακτικών της ΔΟΠ 

(Luthans,1993; Harari,1993). 

Αλλαγή της ανώτερης διοίκησης 

Η ανώτερη διοίκηση μιας επιχείρησης είναι αυτή η οποία σχεδιάζει, 

προγραμματίζει, οργανώνει ,υλοποιεί και ανανεώνει την στρατηγική πορεία της 

επιχείρησης με σκοπό την ολοκλήρωση όλων των στόχων που έχουν τεθεί. 

Παρόλο που τέτοιες αλλαγές δεν αποτελούν καθημερινή τακτική, η αλλαγή της 

ανώτερης διοίκησης συχνά σηματοδοτεί όχι μόνο την αλλαγή προσώπων αλλά 

και την αλλαγή φιλοσοφίας, πρακτικών και στόχων της επιχείρησης. 

Είναι παγκόσμια γνωστές οι αλλαγές ανωτέρων στελεχών σε μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις με σκοπό την αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας 

και της επιχειρηματικής φιλοσοφίας και πρακτικής. Η αλλαγή της ανώτερης 

διοίκησης συχνά συνδυάζεται με την αλλαγή φιλοσοφίας γύρω από θέματα 

στρατηγικής σημασίας και αρκετές φορές συνδέεται με την αλλαγή στην 

φιλοσοφία της βελτίωσης της ποιότητας. 

Η αλλαγή αυτή , όταν γίνεται πράξη επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό μερικά από 

τα βασικά θεμελιώδη στηρίγματα του μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

όπως την οργάνωση, και την κουλτούρα , διαμορφώνει ένα άλλο περιεχόμενο 

για μερικές από τις αρχές της βελτίωσης της ποιότητας και τέλος την σχέση 

μεταξύ ποιότητας και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 

(Harari,1993) 

Πελάτες 

Η ποιότητα στην παραδοσιακή της μορφή εκλαμβανόταν σαν ακόμη μια 

λειτουργία της επιχείρησης, αποτελούσε.αντικείμενο του τμήματος ποιοτικού 

ελέγχου και στηριζόταν σε μια φιλοσοφία «ελέγχου της ποιότητας» πάνω στο 

τελικό προϊόν. Οι πελάτες ήταν το τελευταίο στάδιο στην «λειτουργική ζωή» 

ενός προϊόντος και δεν επηρέαζαν άμεσα και ουσιαστικά την επιχειρηματική 
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δραστηριότητα της επιχείρηση και συνεπώς τις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας( Garvin,1988; Juran.1991; Deming,1988; Crosby,1978). 

Η βασική αρχή που διέπει την φιλοσοφία ΔΟΠ είναι η κατανόηση και πλήρης 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Ο πελάτης είναι αυτός στον οποίο 

απευθύνεται ένα προϊόν ή υπηρεσία και ο κριτής της ποιότητας. Η ανάπτυξη , 

ευημερία, η επιβίωση και η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης εξαρτάται 

άμεσα από τους ανθρώπους που αγοράζουν τα προϊόντα της 

επιχείρησης(Ρθί9θπ03ΓΠ,1991; Juran,1989; Oakland,1988). 

Η συμπεριφορά του πελάτη αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση για τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού και των 

αυξημένων απαιτήσεων της σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας (Develin & 

Partners, 1992; Dale, 1988; ΙΡΜ.1992; GAO,1991)._Oi απαιτήσεις του πελάτη 

έχουν σημαντικές επιδράσεις στην επιχειρηματική ζωή της επιχείρησης και 

συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ΔΟΠ. Στην σύγχρονη επιχειρηματική 

πραγματικότητα, οι πελάτες είναι αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν την 

στρατηγική και πολιτική της βελτίωσης της ποιότητας, μεταμορφώνουν και 

αλλάζουν την φιλοσοφία οργάνωσης και υλοποίησης του συστήματος 

ποιότητας και επηρεάζουν την μακροχρόνια χρηματοοικονομική πορεία της 

επιχείρησης. 

Η επιχείρηση στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας θα πρέπει να 

εφαρμόσει διάφορες μεθόδους και τεχνικές για τον εντοπισμό αυτών των 

απαιτήσεων και να κατανοήσει την συμπεριφορά του πελάτη-καταναλωτή. Η 

συλλογή στοιχείων, η αμεσότητα και η αναπληροφόρηση γύρω από τους 

πελάτες θεωρούνται απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία ενός 

προγράμματος ΔΟΠ. Ως πελάτες δεν θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο οι 

«αναγνωρισμένοι» πελάτες της επιχείρησης αλλά και οι «μελλοντικοί-πιθανοί» 

πελάτες οι οποίοι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να βολισκοπιστούν. Όλα 

τα μοντέλα βελτίωσης της ποιότητας είναι προσαρμοσμένα στην ικανοποίηση 

του πελάτη. Η διαδικασία μετάβασης στην ΔΟΠ ξεκινά στην πρώτη φάση της 

από τον πελάτη με την μέτρηση της γνώμης και των απόψεων του, μετά όλη η 

κουλτούρα , οι διαδικασίες , το σύστημα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του. 
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Μετέπειτα ακολουθούν οι έρευνες για τον καθορισμό του βαθμού 

ικανοποίησης του πελάτη ( του στόχου δηλαδή της ΔΟΠ) Είναι γενικά 

παραδεκτό ότι οι πελάτες πέρα από το ότι επηρεάζουν την φήμη και την θέση 

της επιχείρησης στην αγορά επιφέρουν και σημαντικές αλλαγές στην 

φιλοσοφία και στις διαδικασίες και τεχνικές και πρακτικές της βελτίωσης της 

ποιότητας (Peters and Waterman, 1987). Η χρήση του QFD των κύκλων 

ποιότητας, των ομάδων βελτίωσης της ποιότητας και η χρησιμοποίηση των 

επτά εργαλείων του ποιοτικού ελέγχου στοχεύουν στην ικανοποίηση των 

αναγκών του πελάτη. Μια σειρά ερευνών έχουν δείξει ότι ένας από τους 

βασικός λόγους εισαγωγής και υλοποίησης συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας ήταν και οι απαιτήσεις των πελατών. 

Εισαγωγή νέας τεγνολονίας 

Οι συνεχείς αλλαγές προϊόντων αλλά και η υιοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών 

παραγωγής προϋποθέτουν την εισαγωγή νέας τεχνολογίας τόσο στην 

παραγωγή όσο και στην υποστήριξη, εξυπηρέτηση , οργάνωση και διάθεση 

αυτών των προϊόντων. Η εισαγωγή και υλοποίηση νέων μορφών υψηλής 

τεχνολογίας φαίνεται να επηρεάζει την φιλοσοφία Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας με πολλούς τρόπους: 

Διαμορφώνει μια νέα κατάσταση πραγμάτων αναφορικά με την 

χρησιμοποίηση μηχανημάτων στις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων. Η 

εισαγωγή ρομπότ και φιλοσοφημένων τεχνολογικών συστημάτων έκανε την 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας πιο εύκολη και διοικητικά απλούστερη. 

Η μέτρηση έγινε αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών βελτίωσης της 

ποιότητας και η χρήση στατιστικών εργαλείων και μεθόδων μέτρησης άλλαξε 

την φύση της «οργάνωσης της ποιότητας». 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και ειδικότερα η 

τεχνολογική πρωτοπορία μιας επιχείρησης προσδίδει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην επιχείρηση και βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας, 

μείωση του κόστους και βελτίωσης της ποιότητας. Έρευνες έχουν δείξει ότι 

υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της ΔΟΠ και της εφαρμογής συστημάτων 
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υψηλής τεχνολογίας. Η υλοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

συχνά συνδυάζεται με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας ή αναβάθμιση της 

προϋπάρχουσας. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας μπορεί να μειώσει αλλά 

μπορεί και να αυξήσει τα προβλήματα σχετιζόμενα με την βελτίωση της 

ποιότητας. Η «παραγωγή» προϊόντων ποιότητας δεν προϋποθέτει μόνο την 

χρησιμοποίηση υψηλής τεχνολογίας στην παραγωγή, αλλά η αυξανόμενες 

απαιτήσεις για νέα προϊόντα και οι νέοι τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας της 

παραγωγικής διαδικασίας κάνουν αναγκαία την νέα τεχνολογία. Τεχνολογικά 

επιτεύματα ό π ω ς αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου, Computer-Aided-

Design, Computer-Aided-Manufacturing systems , χρησιμοποίηση 

ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγή αποτελούν αναγκαία εργαλεία για 

την επίτευξη και βελτίωση της ποιότητας. 

Από την άλλη πλευρά η υπερβολική ενασχόληση και χρησιμοποίηση νέας 

τεχνολογίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλήγματα στην ποιότητα. Η 

παραγωγή προϊόντων ποιότητας προϋποθέτει όχι μόνο την χρήση 

μηχανημάτων και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας αλλά και την συνεισφορά 

του εργατικού δυναμικού, την συνεχή δημιουργικότητα και καινοτομία και την 

συνεχή βελτίωση. 

Αγορά και Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις 

Η εμφάνιση και η μετέπειτα κυριαρχία των Ιαπωνικών επιχειρήσεων έφερε την 

ποιότητα στην κορυφή της δημοσιότητας και στην ατζέντα των στελεχών των 

επιχειρήσεων του Δυτικού Βιομηχανικού Κόσμου. Σήμερα οι επιχειρήσεις δεν 

αντιμετωπίζουν μόνο τους «εγχώριους» ανταγωνιστές αλλά είναι εκτεθειμένοι 

σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον με συνεχής αλλαγές και 

διαφοροποιήσεις. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο βασικότερος λόγος για την 

ανάπτυξη και υιοθέτηση προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας είναι ο 

αυξημένος και οξύς διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός.(Develin and 

Partners,1992; ΙΡΜ Study,1993; Ciampa,1993) 

Η αγορά συνεχώς μεγαλώνει συμπεριλαμβάνοντας γεωγραφικούς τομείς 

άγνωστους πριν από λίγα χρόνια. Επιχειρήσεις συγχωνεύονται και 
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εξαπλώνονται σε καινούργιους τομείς δραστηριότητας προσπαθώντας να 

προσελκύσουν νέους πελάτες. Οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιζήσουν σε 

αυτό το κυνήγι για ανάπτυξη , και επιβίωση αναζητούν καλύτερους και πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους για την αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους με παράλληλη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων. Όσο πιο σκληρός ο ανταγωνισμός 

τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για περισσότερο έμφαση στην ικανοποίηση 

των αναγκών του πελάτη, την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και την 

υλοποίηση συστημάτων και τεχνικών που να διασφαλίζουν την ποιότητα , να 

κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών και να αποκτούν μια φήμη 

ποιότητας. 

Έχει αποδειχθεί ότι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν πριν κάτω από ένα 

καθεστώς «ελέγχου της ποιότητας» με την ανταγωνιστική έξαψη των 

τελευταίων ετών καταφεύγουν στην υλοποίηση προγραμμάτων ΔΟΠ με 

απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας αλλά και την επικράτηση και 

ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές ( Dale,1993; Ho,1993). Επιχειρήσεις οι οποίες 

δεν αναγνώρισαν ακόμη την σημασία του ανταγωνισμού και την διεθνοποίηση 

της επιχειρηματικής ζωής με παράλληλη έμφαση στην ποιότητα μέσω 

υλοποίησης προγραμμάτων ΔΟΠ θα είναι καταδικασμένες. (Pfeffer, 1994; 

Drucker, 1988) Η ΔΟΠ αποτελεί ανταγωνιστικό όπλο έναντι άλλων 

επιχειρήσεων μιας και βελτιώνει όχι μόνο τις «εσωτερικές» διαδικασίες και 

δημιουργεί μια «κουλτούρα ποιότητας» αλλά και συντελεί στην βελτίωση της 

θέσης της επιχείρησης στην αγορά με «πιστούς» πελάτες και αξιόπιστα 

προϊόντα. 

Κυβερνητική Πολιτική και Στρατηνική-Πολιτικές Εξελίξεις 

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούν μέσα σε 

κάποιο θεσμοθετημένο πλαίσιο το οποίο αναπτύσσεται από τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις κάθε χώρας. Η αλματώδη ανάπτυξη της Ιαπωνίας οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στις συστηματικές προσπάθειες τόσο των επιχειρήσεων όσο 

και της κρατικής μηχανής. Η παρέμβαση ή η απουσία του κράτους παίζει 
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καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση μιας συστηματικής προσπάθειας βελτίωσης 

της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μιας χώρας.Η 

ουσιαστική παρέμβαση του κράτους σε θέματα ποιότητα μπορεί να γίνει με τις 

παρακάτω μορφές: 

- Δημιουργία μιας Εθνικής Επιτροπής για την Ποιότητα και δημιουργία εθνικού 

βραβείου ποιότητας 

- Αναβάθμιση του ρόλου των Βιομηχανικών Επιμελητηρίων στην βελτίωση της 

ποιότητας 

- Ανάπτυξη επιμορφωτικών σεμιναρίων για ανώτερα στελέχη γύρω από την 

ποιότητα 

- Ψήφκιη νομοσχεδίων -

-Επιδοτήσεις και χρηματικές ενισχύσεις για την εισαγωγή συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής 

Η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του οργανωσιακού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των σχέσεων 

που λαμβάνουν χώρα μεταξύ της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της. Η 

δυναμικότητα της σχέσης ή από την άλλη πλευρά η αδυναμία 

προσαρμοστικότητας και κατανόησης των αλλαγών του περιβάλαλοντος από 

την επιχείρηση μπορεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την δομή αυτή 

καθεαυτή όσο και την λειτουργικότητα των επιμέρους στοιχείων της. 

Έχει ευρύτατα αποδειχθεί οτι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν αναπτύξει 

μηχανισμούς ανίχνευσης των αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον τους αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους οι οποίοι μπορούν να 

προκαλέσουν το τέλος της επιχείρησης. 
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4.3 Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης και μελέτης του Συστήματος 

Επικοινωνίας στην Ελληνική Βιομηχανία 

Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή ορίζουμε την επικοινωνία ως μια 

έννοια η οποία υπάρχει από την αρχή της εμφάνισης του ανθρώπινου είδους, 

και η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διεξοδικών ερευνών από ακαδημαϊκούς 

αλλά και στελέχη επιχειρήσεων . Η σημασία και η σπουδαιότητα της 

επικοινωνίας στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχειρηματική ζωής έχει 

διεθνώς αναγνωριστεί , ενώ δεκάδες είναι οι θεωρίες αλλά και οι πρακτικές οι 

οποίες έχουν αναπτυχθεί. 

Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η πληροφορία (Information) η οποία έχει 

κατάλληλα οργανωθεί μπορεί να βοηθήσει ποικιλοτρόπως στην ενόραση 

συνθηκών αλλαγής, ότι η κατανόηση (Understanding) μπορεί να επιτευχθεί με 

την "πέψη" και την ανάλυση πληροφοριών και ότι η σοφία (Wisdom) είναι το 

αποτέλεσμα κατανόησης όλων εκείνων των συστημικών δομών με σκοπό την 

μελέτη των διαφόρων σχέσεων, είναι εμφανής η σημασία αλλά και η 

σπουδαιότητα μελέτης της επικοινωνίας μέσα σε ένα οργανισμό 

(Grahm,1995). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων 

επικοινωνίας μέσα σε μια επιχείρηση συντελεί στην επίτευξη στόχων και στην 

ανάπτυξη και βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος γενικότερα 

(Melcher&Beller,1967; Grahm,1995; Blackbum&Rosen,1993), αποτελεί 

βασικό στοιχείο υποκίνησης (Chaudron, 1995) και σύμφωνα με τους 

Lawrence&Lorch (1969) "για να υπάρξει συντονισμός οι οργανώσεις θα 

πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων". 

Στην βιβλιογραφία γύρω από την επικοινωνία υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις και θεωρητικά μοντέλα για την μελέτη και ανάλυση του 

συστήματος επικοινωνίας και την επεξεργασία πληροφοριών μέσα στην 

επιχείρηση (Lawrence&Lorch, 1967; Duncan, 1972; Feldman&March,1981; 

Lord&Maher,1990; Daft&Lengel,1986). Στην συγκεκριμένη διατριβή 

προσπαθούμε να δούμε το σύστημα επικοινωνίας με βάση ένα θεωρητικό 
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πλαίσιο το οποίο στηρίζεται σε μια συστημική προσέγγιση στην μελέτη της 

επικοινωνίας και προσπαθεί να αναλύσει και να αξιολογήσει την "ποιότητα" 

της επικοινωνίας μέσα σε ένα "ζωντανό" σύστημα (Σχήμα 4.1) . Σύμφωνα με 

την συστημική προσέγγιση , η "αλλαγή" παίρνει την μορφή "προσαρμογής" και 

εμφανίζεται σαν το προϊόν εξωγενών διαφοροποιήσεων και μεταβολών του 

περιβάλλοντος. Ένας "ζωντανός" οργανισμός θα πρέπει να εκλαμβάνει, να 

επεξεργάζεται και να απαντά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και 

να προσαρμόζεται, επαναπροσδιορίζοντας εσωτερικές οργανωσιακές δομές 

για την διασφάλιση της επιβίωσης ή της αποτελεσματικότητας. Έχει ευρύτατα 

υποστηριχθεί ότι για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση θα πρέπει 

να συναλλάσσεται συστηματικά με το περιβάλλον της. Η "ποιότητα" των 

συναλλαγών με το περιβάλλον σύμφωνα με τους Lawrence and Lorsch (1967) 

συνιστά ένα από τα θεμελιώδη αναπτυξιακά προβλήματα μιας οργάνωσης. 

Για να συναλλάσσονται όμως αποτελεσματικά με το περιβάλλον τους οι 

οργανώσεις θα πρέπει να έχουν σωστές και έγκυρες πληροφορίες τόσο για 

το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους , όσο και για τις μεταβολές του 

και τις μελλοντικές του τάσεις (Lawrence&Lorch,1967; Ξουρής,1977; 

Duncan, 1972). Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι μια επιχείρηση 

βρίσκεται σε μια διαδικασία επικοινωνίας με το περιβάλλον όταν 

αντιλαμβάνεται, μεταφράζει, καταγράφει, ολοκληρώνει, οργανώνει 

αντικειμενοποιεί και τυποποιεί ροές από ακατέργαστες πληροφορίες τόσο της 

επιχείρησης όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος. . Σύμφωνα με τον Ξουρή 

(1977) ,αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά μιας αδιάκοπης ενημερότητας 

για τους πραγματικούς και πιθανούς περιορισμούς, ζητήσεις , απειλές και 

ευκαιρίες του περιβάλλοντος. 

Υποθέτουμε ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των μεταβολών του 

περιβάλλοντος και του όγκου και της πολυπλοκότητας των πληροφοριών ενός 

συστήματος επικοινωνίας μέσα σε ένα οργανισμό. 
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Επιχειρήσεις οι οποίες επιδεικνύουν ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας και 

μεταβλητότητας αναφορικά με το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται , 

συχνά χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο όγκο και περιπλοκότητα 

πληροφοριών, με συνέπεια να επιδεικνύουν μεγαλύτερη αρτιότητα στην 

λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας και στην "ποιότητα" επικοινωνίας 

μέσα στην οργάνωση. 

Συνήθως για να δημιουργηθούν περισσότερα σημεία επαφής με το 

περιβάλλον οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε μια περισσότερο επίπεδη 

οργανωσιακή δομή. Σύμφωνα με τους Daft&Lengel (1986) η οργανωσιακή 

δομή και τα εσωτερικά συστήματα διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις και την 

επικοινωνία για τον καλλίτερο συντονισμό και έλεγχο των οργανωσιακών 

δραστηριοτήτων. Με βάση τα παραπάνω υποστηρίζεται ότι η οργανωτική 

δομή και τα συστήματα υποστήριξης μπορούν να τυποποιηθούν έτσι ώστε να 

δίνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για μείωση της αβεβαιότητας του 

περιβάλλοντος. 

Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθούν τυπικοί κανόνες, 

εφαρμόσιμοι σε κάθε υπολογίσιμη χρονική περίοδο. Στις παραπάνω 

επιχειρήσεις περισσότερο ενδεδειγμένη είναι η υιοθέτηση ενός σφαιρικού 

μοντέλου επικοινωνίας που επιτρέπει την κυκλοφορία των πληροφοριών από 

το περιβάλλον σε ολόκληρη την οργανωσιακή μονάδα έτσι ώστε η ανάλυση 

τους να μην περιορίζεται στα τυπικά κανάλια προϊστάμενων-υφισταμένων. Θα 

πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι συχνό φαινόμενο είναι η ανάπτυξη 

περίπλοκων συστημάτων επικοινωνίας τα οποία ενθαρρύνονται από ένα 

διαπροσωπικό στυλ διοίκησης (Lawrence&Lorch,1969). 

Επιπλέον θεωρούμε ότι επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να 

πραγματοποιήσουν ευνοϊκότερες και αποτελεσματικές συναλλαγές με το 

περιβάλλον τους θα έχουν περισσότερους ρυθμιστικούς κανόνες και 

απλούστερης μορφής κανάλια επικοινωνίας. Θα έχουν δηλαδή μεγαλύτερη 

ευελιξία και θα προσαρμόζονται πιο εύκολα σε περίπτωση ανταγωνιστικής 
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σύγκρουσης. Οι επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχουν δυσκολίες στην συλλογή, 

καταγραφή, επεξεργασία, τυποποίηση πληροφοριών από το περιβάλλον είναι 

πιθανόν να υπάρχουν μια σειρά από τυπικά και "παραδοσιακά" κανάλια 

επικοινωνίας τα οποία είναι δύσκολο να προσαρμοστούν και να 

λειτουργήσουν κάτω από συνθήκες αλλαγής. 

Στην μελέτη της "ποιότητας" της επικοινωνίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας ακόμη μερικές βασικές έννοιες της θεωρίας της οργανωσιακής ανάπτυξης 

όπως είναι η διαφοροποίηση και η ολοκλήρωση ή συνοχή. Η υιοθέτηση αυτών 

των εννοιών μας δίνει την δυνατότητα να μελετήσουμε συστηματικότερα την 

λειτουργικότητα της επικοινωνίας και να κατανοήσουμε την σημασία της στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Η οργάνωση μιας επιχείρησης όπως είναι 

παγκόσμια αποδεκτό υποδιαιρείται σε λειτουργικές ομάδες ή μονάδες. Η 

επίτευξη ολοκλήρωσης (συνοχής) μεταξύ τους αποκτάει αποφασιστική 

σημασία για την ανάπτυξη και διατήρηση της επιχείρησης εν ζωή. Οι 

λειτουργικές μονάδες αναπτύσσουν δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο έργο 

που επιτελούν και επίσης θα πρέπει να αποκτήσουν διαφορετικούς 

προσανατολισμούς με αποτέλεσμα να περιπλέκεται η διαδικασία συντονισμού 

τους (Lawrence&Lorch,1967). Το γεγονός αυτό συχνά δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα μεταξύ των λειτουργικών μονάδων. 

Το σύστημα επικοινωνίας καλείται να συντονίσει και να "ορθολογίσει" τις 

διάφορες λειτουργικές ομάδες και να συμβάλει στην διατήρηση της 

συναλλαγής του με το περιβάλλον και στην επίτευξη των οργανωσιακών 

στόχων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η τάση της συνοχής μεταξύ τμημάτων 

ή λειτουργιών της επιχείρησης. Κλασσικό παράδειγμα η τάση συνοχής μεταξύ 

των τμημάτων σχεδιασμού και πωλήσεων ή των τμημάτων παραγωγής και 

ποιοτικού ελέγχου. Και εδώ το σύστημα επικοινωνίας θα πρέπει να ξεφύγει 

από την παραδοσιακή επικοινωνία προϊστάμενου-υφισταμένου και θα πρέπει 

να αναπτυχθούν ευέλικτοι μηχανισμοί και τεχνικές επικοινωνίας καθώς και 

καινούργια δίκτυα πληροφόρησης και επανατροφοδότησης. Σύμφωνα με τον 
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Πιπερόπουλο (1994) όλα τα παραπάνω φαίνονται κατανοητά και εύκολα στην 

υλοποίηση τους αλλά ανεβαίνοντας την ιεραρχία παρατηρείται το φαινόμενο 

της πολυπλοκότητας των πληροφοριών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Για να αποφευχθούν τα παραπάνω και να μπορέσει η επιχείρηση να 

ικανοποιήσει τους αντικειμενικούς της στόχους μέσω της ύπαρξης ενός 

συστήματος επικοινωνίας θεωρούμε ότι σε ένα σύστημα επικοινωνίας 

υπάρχουν ορισμένα κριτήρια η συστηματική εφαρμογή των οποίων συμβάλει 

αποφασιστικά στην "ποιότητα" της επικοινωνίας μέσα σε έναν οργανισμό. Οι 

πληροφορίες θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες χρονικά και να αξιοποιούνται 

μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τους 

Feldman&March(1981) η αξία της πληροφόρησης (value of information) θα 

πρέπει να συνδέεται και να εξαρτάται άμεσα από την καθαρότητα με την 

οποία η πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων. Η ακρίβεια 

των πληροφοριών συμβάλει στην μείωση λαθών αλλά και συντελεί στον 

σωστό συντονισμό και προσανατολίζει αποτελεσματικά την επιχείρηση. Ακόμη 

η χρησιμότητα αλλά και η αξιοποίηση των πληροφοριών μαζί με μια proactive 

φιλοσοφία αποτελούν βασικά κριτήρια της "ποιότητας" της επικοινωνίας. 

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα στην μελέτη της επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς είναι και ο βαθμός χρησιμοποίησης τεχνικών και μεθόδων 

επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Barnard (1983) « σε μια διεξοδική θεώρηση της 

οργάνωσης η επικοινωνία κατέχει την κεντρική θέση ακριβώς επειδή η δομή, 

τα όρια και οι προοπτικές της οργάνωσης είναι σχεδόν καθολικά 

προκαθορισμένα από τις τεχνικές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στην 

συγκεκριμένη οργάνωση». Οι επιχειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν διάφορες 

μεθόδους αλλά και εργαλεία επικοινωνίας στις προσπάθειες τους για την 

ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας. Μερικές από 

αυτές τις μεθόδους και τα εργαλεία επικοινωνίας είναι: 

- επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face interaction) 
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- σύσταση ομάδων 

- επικοινωνία μέσω έντυπων μέσων (εφημερίδα της επιχείρησης, περιοδικά, 

γράμματα, memos, κτλ) 

- επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα (βίντεο, Η\Υ, e-mail, κτλ) 

- συνελεύσεις και συναντήσεις (meetings) 
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MEPQXAEYTJEPO 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΔΑΙΟ_5.ο 

Θεωρητική Τεκμηρίωση του Υποδείγματος Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας 

5.1 Εισαγωγή 

5.2 Το Υπόδειγμα ΔΟΠ-Θεωρητική Τεκμηρίωση 

< 5.2.1 Θεμελιώδη Στηρίγματα ΔΟΠ 

5.2.2 Θεμελιώδης Αρχές ΔΟΠ 

5.3 Οργανωσιακοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες Βελτίωσης της 

Ποιότητας 

ΚΕΦΔΔΔ1ΰ_βα 

Θεωρητική τεκμηρίωση των Συναρτησιακών Σχέσεων 

6 Λ Εισαγωγή 

6.2 ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΠΡΩΤΗ - Ανάλυση της Σχέσης Οργανωσιακων 

Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της ποιότητας και των 

στοιχείων του Υποδείγματος ΔΟΠ 

6.3 ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗ - Ανάλυση της Σχέσης Οργανωσιακων 

Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της ποιότητας και της 

Αξιοποίησης του ανθρώπινου Δυναμικού 

6.4 UAPAÔJ1XJHL_TJP_IXH - Ανάλυση της Σχέσης Οργανωσιακων 

Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της ποιότητας και του 

Συστήματος Επικοινωνίας 

120 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία. 
Μέρος Δεύτερο - θεωρητική τεκμηρίωση υποδείγματος ΔΟΠ - Εκτίμηση των Συναρτησιακών Σχέσεων 

ΜΕΡ&Σ ΔΕΥΙΕΡΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

Κεί|ίάλαιο_5ΰ 

Θεωρητική Τεκμηρίωση του Υποδείγματος Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας 

5.1 Εισαγωγή 

5.2 Το υπόδειγμα ΔΟΠ - θεωρητική τεκμηρίωση 

5.2.1 Θεμελιώδη Στηρίγματα ΔΟΠ 

5.2.2 Θεμελιώδης Αρχές ΔΟΠ 

5.3 Οργανωσιακοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες Βελτίωσης της 

Ποιότητας - Θεωρητική Τεκμηρίωση 
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ΚΕΦΑΔΑϋυΟΕΜΠΤΟ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

5.1 Εισαγωγή 

Για την καλλίτερη και αποτελεσματικότερη μελέτη της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας , θεωρήθηκε αναγκαία στην συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή 

η ανάπτυξη ενός υποδείγματος το οποίο θα περιλαμβάνει και θα 

καλύπτει όλες τ ις πτυχές της νέας αυτής προσέγγισης και το οποίο θα 

μπορεί να αποτελέσει άξονα για την μελέτη της μέσα στο σύγχρονο 

Ελληνικό Βιομηχανικό Περιβάλλον. Είναι γενικά παραδεκτό ό τ ι υπάρχουν 

ειδοποιείς διαφορές ανάμεσα σε χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα ή 

υιοθετούν μια φιλοσοφία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το υπόδειγμα που 

θα χρησιμοποιηθεί στην διδακτορική διατριβή θεωρήθηκε ότ ι 

ανταποκρίνεται και λαμβάνει υπόψη του όλους εκείνους τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τον σχεδιασμό την υλοποίηση και την συνέχιση μιας 

φιλοσοφίας ΔΟΠ. 

Αναφορικά με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας υπάρχουν μερικοί 

σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν τον βαθμό βελτίωσης 

της ποιότητας και επηρεάζουν την εφαρμογή της ΔΟΠ και οι οποίοι 

ελάχιστα λαμβάνονται υπόψη την βιβλιογραφία γύρω από την ΔΟΠ. Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά οι παραπάνω 

Οργανωσιακοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας και 

τ ίθενται οι βάσεις για μια αποτελεσματική και σε βάθος ανάλυση της 

σημασίας και της σπουδαιότητας τους στην μελέτη των συναρτησιακών 

σχέσεων της διδακτορικής διατριβής. 

5.2 Το Υπόδειγμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας - Θεωρητική 

τεκμηρίωση 

Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

ορίζεται σαν μια νέα φιλοσοφία και προσέγγιση στην διοικητική θεωρία η 
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οποία έχει τις ρίζες της στην παραγωγή και σε εφαρμογή στατιστικών 

μοντέλων αλλά η οποία στη συνέχεια εμπλουτίστηκε και επηρεάστηκε 

από ήδη υπάρχουσες διοικητικές θεωρίες. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν μια ακόμη καινούργια διοικητική «συνταγή» 

(prescription) αλλά σαν μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης η οποία 

σηματοδοτεί καινούργιους δρόμους , ανοίγει νέους ορίζοντες και 

δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 

μπορούν να αναπτυχθούν και να αντιμετωπίσουν τις ολοένα αυξανόμενες 

προκλήσεις και απειλές. Ακόμη θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΔΟΠ δεν 

είναι μια απλή εφαρμογή τυποποιημένων πρακτικών και μεθόδων 

(στατιστικών συνήθως) και υλοποίηση βασικών αρχών ποιότητας όπως 

έμφαση στον πελάτη και συνεχή βελτίωση. 

Η ΔΟΠ είναι μια ολική προσέγγιση στην διοίκηση των επιχειρήσεων η 

οποία καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση και προϋποθέτει την συμμετοχή 

όλων. Συγκεκριμένα στο υπόδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί η ΔΟΠ 

χαρακτηρίζεται από μια σειρά από αρχές , τεχνικές και μεθόδους και η 

οποία στηρίζεται σε τέσσερα θεμελιώδης βάσεις την οργάνωση, το 

ανθρώπινο δυναμικό , την κουλτούρα και τα συστήματα.(Σχήμα 5.1 ) 

5.2.1 Τα βασικά Θεμελιώδη Στηρίγματα του Υποδείγματος 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Τα θεωρητικά θεμέλια της ΔΟΠ αποτελούν την βάση πάνω στην οποία 

στηρίζονται όλες οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Τα τέσσερα 

θεωρητικά θεμέλια περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές της σύγχρονης 

διοικητικής θεωρίας και συμβάλουν στην καλλίτερη εφαρμογή και 

ανάπτυξη των αρχών, αλλά και των πρακτικών και τεχνικών της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Έρευνες έχουν δείξει ότι είναι πρακτικά 

αδύνατο να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι πρακτικές της ΔΟΠ χωρίς 

"ύπαρξη" ενός θεωρητικού υπόβαθρου και πλαισίου μέσα από το οποίο 

καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και χαράσσεται η στρατηγική 

ποιότητας (Blackburn&Rosen,1993; Hart&Schlesinger,1991). 
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Θεμελιώδη Στηρίγματα 
ΔΟΠ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ερμηνευτικές Μεταβλητές 

- Ύπαρξη μακροχρόνιων πλάνων για 
βελτίωση της Ποιότητας 

- Ύπαρξη και λειτουργία πολιτικής 
ποιότητας 

- Κατανόηση των αρχών της ποιότητας από 
όλους τους εργαζομένους 

- Ύπαρξη κοινά αποδεκτής ερμηνείας για 
ποιότητα 

- Στρατηγική Ποιότητας 
- Οργανωτική υποδομή για ποιότητα 

-Δημιουργία ανοικτού περιβάλλοντος απαλλαγμένο 
από φόβο και δυσπιστία 

Κατάργηση διατμηματικών εμποδίων και 
προστριβών 
- Αλλαγή των παλαιών και εκμάθηση νέων ρόλων από 
τα στελέχη 
- Μετάβαση από μια φιλοσοφία ατομικότητας σε μια 
φιλοσοφία ομαδικότητας και συνεργασίας 
- Εγκατάλειψη των παλαιών συμβόλων δύναμης και 
κύρους 
- Αλλαγή του τρόπου σκέψης γύρω από την ποιότητα-
Όλοι υπεύθυνοι 

- Η διοίκηση αναγνωρίζει την σπουδαιότητα και το 
ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στη βελτίωση της 
ποιότητας 
- Η επιχείρηση αξιοποιεί με τον καλλίτερο τρόπο τις 
δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες των 
εργαζομένων 
- Η επιχείρηση συνεισφέρει στη δημιουργία κλίματος 
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
- Η επιχείρηση αναπτύσσει προγράμματα και 
πρωτοβουλίες για την υποκίνηση, εκπαίδευση και 
αναγνώριση των εργαζομένων 
- Η διοίκηση εξασφαλίζει την αφοσίωση και την 
δέσμευση των εργαζομένων στις προσπάθειες 
βελτίωσης της ποιότητας 

- Ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων του συστήματος 
ποιότητας 
- Σύνδεση του συστήματος ποιότητας με την 
στρατηγική της επιχείρησης 
- Συνεχής έλεγχος για διαπίστωση στοιχείων προς 
βελτίωση 
- Το σύστημα ποιότητας καλύπτει όλα τα τμήματα 
της επιχείρησης 
- Ύπαρξη αποτελεσματικής ροής πληροφοριών από 
το σύστημα σε πελάτες - προμηθευτές 
- Το σύστημα ποιότητας ως βάση για ολοκληρωμένη 
προσέγγιση ποιότητας 

Οίγακ_ας_5,.1 Θεμελιώδη Στηρίγματα ΔΟΠ και Ερμηνευτικές Μεταβλητές 
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Πρώτοι οι "γκοιιρού" της ποιότητας άρχισαν να μιλούν για την 

αναγκαιότητα μιας θεωρητικής βάσης η οποία θα περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις παραμέτρους που καθορίζουν και επηρεάζουν την εφαρμογή 

της ΔΟΠ σε μια επιχείρηση ή ένα οργανισμό. Τα θεωρητικά θεμέλια 

λοιπόν της ΔΟΠ τα οποία θα εξεταστούν με λεπτομέρεια παρακάτω είναι 

η Οργάνωση, το Ανθρώπινο Δυναμικό , η Αλλαγή της Υπάρχουσας 

Κουλτούρας και το Σύστημα (Πίνακας 5.1). 

5.2.1 Οργάνωση 

Θεωρώντας την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως μια νέα φιλοσοφία 

διοίκησης μέσω της οποίας κατευθύνονται και συντονίζονται τόσο η 

δράση των εργαζομένων όσο και η ροή συγκεκριμένων διαδικασιών και 

πληροφοριών, για την βελτίωση της ποιότητας απαραίτητη και αναγκαία 

είναι η αποτελεσματική οργάνωση όλων των παραπάνω για την επίτευξη 

των στόχων της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον Feigenbaum (1991) μια σειρά από επιχειρησιακούς, 

τεχνολογικούς, και οικονομικούς παράγοντες έχουν αλλάξει την σημασία 

και την ουσία της οργάνωσης σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ. Η διοίκηση της 

ποιότητας δεν είναι πλέον αντικείμενο ενός τμήματος ή μιας 

λειτουργίας της επιχείρησης, πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής λειτουργίας και 

προϋποθέτει την αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμό με όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης , καθώς και την «επαφή» με πελάτες και 

προμηθευτές. Η περιπλοκότητα και η φύση των θεμάτων και 

προβλημάτων που προκύπτουν μέσα σε μια προσέγγιση ΔΟΠ απαιτούν 

μια συστηματική και αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμό όλων 

των εργαζομένων. 

Η οργάνωση αποτελεί την θεμελιώδη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται 

ολόκληρο το οικοδόμημα της ΔΟΠ. Για την αποτελεσματική εφαρμογή 

του υποδείγματος ΔΟΠ απαραίτητη είναι η υποκίνηση των εργαζομένων 

για την εισαγωγή και υλοποίηση της ΔΟΠ , η χάραξη μακροχρόνιων 

στρατηγικών πλάνων, αλλά και ο σχεδιασμός πολιτικών ποιότητας για 
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την συνέχιση των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι μέσω μιας συστηματικής και αποτελεσματικής 

οργανωτικής υποδομής επιτυγχάνεται η εγκαθίδρυση και εδραίωση ενός 

συστήματος επικοινωνίας και παράλληλα αποφεύγονται τυχόν 

προβλήματα και εμπόδια στην προσπάθεια υλοποίησης μιας φιλοσοφίας 

ΔΟΠ (Easton,1993; Develin&Partners,1994; Lascelles&Dale,1990). Η 

αποτελεσματική οργάνωση των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας 

μέσω μιας προσέγγισης ΔΟΠ προϋποθέτει την σε μεγάλο βαθμό 

εφαρμογή μιας σειράς δραστηριοτήτων και ενεργειών όπως : 

α. Την χάραξη και διαμόρφωση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής 

βελτίωσης της ποιότητας. Σύμφωνα με τον Δερβιτσιώτη (1993) μια 

στρατηγική ποιότητας προσδιορίζει το ρόλο, τους στόχους και την 

προτεραιότητα της ποιότητας στην επιχειρηματική δράση. Στα πλαίσια 

μιας τέτοιας στρατηγικής θα πρέπει να αναπτυχθούν μια σειρά από 

συστηματικά σχέδια τα οποία θα προσδιορίζουν με ακρίβεια τα σημεία 

εκείνα που χρειάζονται βελτίωση καθώς και οι τρόποι εκπλήρωσης των 

στόχων αυτών (Dale&Boarden,1993). 

β. Η κατανόηση και η επικοινωνία των αρχών, μεθόδων και πρακτικών 

της ΔΟΠ σε ολόκληρη την επιχείρηση, και σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας (ιδιαίτερα στα κατώτερα στρώματα), είναι ένα από τα βασικά 

στοιχεία επιτυχίας ενός προγράμματος ΔΟΠ (lshikawa,1985; 

Grahm,1995). Η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να υπάρχει 

διάχυτη η αντίληψη ότι η ποιότητα αποτελεί ευθύνη όλων και φυσικά να 

γίνουν αντιληπτοί οι στόχοι καθώς και τα μέσα για την επίτευξη αυτών 

των στόχων. Όταν μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων δεν αντιλαμβάνεται 

σωστά την φιλοσοφία, δεν αφομοιώνει και δεν κατανοεί τους 

μηχανισμούς βελτίωσης της ποιότητας είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας ή ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, 

γ. Ανάπτυξη μιας Πολιτικής Ποιότητας η οποία θα αποτελεί τον κορμό 

της στρατηγικής για την βελτίωση της ποιότητας και θα περιλαμβάνει 

την γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης για την βελτίωση της 

ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας θα πρέπει να είναι κατανοητή , να 

απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους αλλά και στους πελάτες, 
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προμηθευτές και στο ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης, και να είναι 

υλοποιήσιμη. Η Πολιτική Ποιότητας ακόμη θα πρέπει να αναλύει τα 

πλεονεκτήματα και οφέλη από την υλοποίηση της ΔΟΠ, καθώς και τις 

διαδικασίες επίτευξης των στόχων της Πολιτικής Ποιότητας 

δ. Δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής (infrustructure) η οποία θα 

συντονίζει και θα καθορίζει την όλη προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας. Η ύπαρξη μιας Επιτροπής Ποιότητας θα πρέπει να σκοπεύει 

στον προσανατολισμό, υποκίνηση και διανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών 

αναφορικά με την ποιότητα σε στελέχη και εργαζόμενους. Η 

συστηματική λειτουργία ενός τέτοιου οργάνου το οποίο θα συντονίζει τις 

προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας είναι απαραίτητη καθώς 

και η αφοσίωση και δέσμευση των ανωτέρων στελεχών. Με βάση αυτή 

την επιτροπή μπορούν να οργανωθούν και άλλες μικρότερες ομάδες 

ποιότητας, οι οποίες θα συνεργάζονται. 

Οι επιτροπές και οι ομάδες αυτές δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν ή να 

λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλες επιτροπές, αλλά θα πρέπει να 

είναι ο άξονας για την λειτουργία του όλου συστήματος ΔΟΠ της 

επιχείρησης. Ο Δερβιτσιώτης (1993) προχωρεί παραπέρα και προτείνει 

την αλλαγή της οργανωτικής δομής της επιχείρησης για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της ΔΟΠ. 

ε. Ύπαρξη μιας κοινά αποδεκτής ερμηνείας για την ποιότητα. Τα 

ανώτερα στελέχη της επιχείρησης θα πρέπει να εγκαθιδρύσουν και να 

καθιερώσουν μια "επιχειρησιακή" φιλοσοφία βελτίωσης της ποιότητας. 

Θα πρέπει να καταστήσει η επιχείρηση σαφές σε όλους ανεξαιραίτως 

τους εργαζομένους την ερμηνεία που δίνει στην βελτίωση της ποιότητας. 

Είναι συχνό το φαινόμενο επιχειρήσεις να αλλάζουν προσεγγίσεις και να 

δοκιμάζουν διάφορες "έτοιμες συνταγές" και εργαλεία βελτίωσης της 

ποιότητας. Για να λειτουργήσει όμως μια φιλοσοφία ΔΟΠ θα πρέπει να 

υπάρχει στην επιχείρηση μόνο μια ερμηνεία και ένας κοινά αποδεκτός 

ορισμός για την βελτίωση της ποιότητας έτσι ώστε να αποφεύγονται 

παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και παρερμηνεύσεις. 
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5.2.2 Κουλίίώρα 

Ένα από τα τέσσερα βασικά θεωρητικά θεμέλια του υποδείγματος ΔΟΠ 

είναι και η αλλαγή της υπάρχουσας οργανωτικής κουλτούρας. Είναι 

γενικά παραδεκτό ότι η αποτελεσματική εφαρμογή ενός υποδείγματος 

ΔΟΠ απαιτεί την αλλαγή της υπάρχουσας οργανωσιακής κουλτούρας και 

την εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας ποιότητας, η οποία θα υποστηρίζει τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας (Grant,et.al,1994; 

Atkinson,1992;Davelin and Partners, 1989; Max Hand,1992; Ciampa,1993). Η 

αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας και η δημιουργία μιας κουλτούρας 

ποιότητας αποτελεί την πιο μεγάλη πρόκληση και πρόβλημα στις 

επιχειρήσεις που θέλουν να εφαρμόσουν προγράμματα ΔΟΠ.( Max 

Hand,1992; Davelin and Partners,1989; Hyde.1993). 

Η ΔΟΠ αποτελεί μια καινούργια προσέγγιση στην διοίκηση των 

επιχειρήσεων, ένα καινούργιο τρόπο σκέψης (Σπανός,1993;Οθ3ον,1978) η 

οποία στοχεύει στην βελτίωση της παραγωγικότητας KaL την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Η ΔΟΠ δεν μπορεί να 

εισαχθεί , να υλοποιηθεί και να επιβιώσει μέσα σε μια παραδοσιακή 

οργανωσιακή κουλτούρα η οποία στηρίζεται σε δομές και αξίες οι οποίες 

δεν συμβαδίζουν με την φιλοσοφία της ΔΟΠ. (Grant, et.al, 1994; 

Dale, 1994) Η αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ 

προϋποθέτει ένα συνολικό μετασχηματισμό, δηλαδή την δημιουργία μιας 

κουλτούρας ΔΟΠ , για να μπορέσει η επιχείρηση να ξεφύγει από την 

γραφειοκρατική, παραδοσιακή και μη ευέλικτη φυσιογνωμία τους. 

(Coulson-Thomas,1992) Η ΔΟΠ απαιτεί βαθιές αλλαγές στην 

οργανωσιακή-επιχειρηματική κουλτούρα, δηλαδή μια θεμελιώδη αλλαγή 

στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα και οι ομάδες βιώνουν την εργασία 

τους και τον ρόλο τους στην επιχείρηση. ( Hunter and Beaumont, 1993) 

Κάθε επιχείρηση έχει την δική της κουλτούρα η οποία είναι μοναδική και 

διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά και είναι αποτέλεσμα των συνολικών 

ενεργειών όλων των εργαζομένων, αποτέλεσμα χρόνιων ενεργειών 

,αποφάσεων που έχουν παρθεί , πολιτικών που εφαρμόστηκαν και ακόμη 

το σύνολο των τυπικών και άτυπων διαδικασιών, πολιτικών .στρατηγικών 

κτλ.( Ciampa,1992). Η αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας και η 
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εγκαθίδρυση μιας καινούργιας κουλτούρας, μιας κουλτούρας ποιότητας 

αποτέλεσε το αγαπημένο αντικείμενο των θεωρητικών της ΔΟΠ (van 

Donk&Sanders,1993;Atkinson,1992;Saha,1989;Deming,1986;Shani>et.al>1994 

Συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες που θα πρέπει να εφαρμόσει η 

επιχείρηση προκειμένου να εγκαθιδρύσει μια κουλτούρα η οποία θα 

στηρίζει και θα υποστηρίζει την ΔΟΠ., δεν έχουν ακόμη σε βάθος 

διερευνηθεί. Η διαμάχη αναφορικά με το αν αλλάζει ή δεν αλλάζει η 

κουλτούρα μιας επιχείρησης απασχόλησε πολλούς θεωρητικούς της 

διοικητικής θεωρίας. Πριν ασχοληθούμε με οποιεσδήποτε ενέργειες για 

την αλλαγή της κουλτούρας, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε την 

υπάρχουσα κουλούρα της επιχείρησης. Η διαδικασία αλλαγής της 

υπάρχουσας κουλτούρας ποιότητας θα πρέπει να είναι μια συνεχής 

διαδικασία η οποία θα στηρίζεται σε μια συστηματική βάση, δηλαδή θα 

υποστηρίζεται από τα ανώτερα στελέχη, θα στηρίζεται στην συμμετοχή 

και εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και σε συστήματα μέτρησης και 

αξιολόγησης και τέλος στην εγκατάλειψη παλαιών συμβόλων και 

πεποιθήσεων. 

Η κουλτούρα ποιότητας αποτελεί για πολλούς ένα όρο ο οποίος είναι 

ασαφής και συχνά θεωρείται ότι ελάχιστα προσφέρει στην 

αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας. Ο Hill (1991) 

ορίζει την κουλτούρα ποιότητας «σαν μια κουλτούρα η οποία φέρνει 

εμπιστοσύνη ,σεβασμό στο άτομο, έναν καινούργιο αέρα συμμετοχής 

στην επιχείρηση και στην αντίληψη ότι η συνεχής βελτίωση είναι για το 

καλό όλων.» Η κουλτούρα αλλάζει μόνο όταν βασικές υποθέσεις , 

πεποιθήσεις και αξίες μεταβάλλονται και αυτό συμβαίνει μόνο όταν 

συγκεκριμένες συμπεριφορές αντικατοπτρίζονται σε νέες στάσεις οι 

οποίες έχουν γίνει αποδεκτές σαν τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης, 

ο οποίος θα περάσει από την μια γενιά στην επόμενη. (Λογοθέτης, 1992; 

Ciampa,1992) 

Η δημιουργία και ανάπτυξη μιας οργανωσιακής κουλτούρας ποιότητας σε 

μια επιχείρηση διαφαίνεται όταν υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά 

στοιχεία: 

- εγκατάλειψη των παραδοσιακών συμβόλων κύρους 

- αλλαγή του στυλ διοίκησης και ταυτόχρονη αλλαγή της οργανωσιακής 
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δομής 

- δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από φόβο και 

δυσπιστία 

- διάσπαση των δια-τμηματικών εμποδίων και διατμηματική συνεργασία 

- έμφαση όχι στα αποτελέσματα αλλά στην συνεχή βελτίωση των 

διαδικασιών που εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα 

- εκμάθηση των στελεχών να βιώσουν καινούργιους ρόλους , αυτούς του 

διευκολυντή, του δασκάλου, του προπονητή. 

- μετάβαση από την ατομικότητα στην δημιουργία ομάδων 

- αλλαγή των συστημάτων αμοιβών, εκπαίδευσης και αξιολόγησης 

- αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων στην λειτουργία της 

επιχείρησης 

- η βεΧτίωση της ποιότητας αποτελεί καθημερινό τρόπο ζωής 

- οι αποφάσεις παίρνονται από κάτω προς τα πάνω 

5.2.3 Èò&pshmxQ-Aii}m\iiKa 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο παράγοντας άνθρωπος αποτελεί την 

πρωταρχική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος , συμβάλει θετικά 

στην βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, στην μείωση του κόστους και 

στην αύξηση της παραγωγικότητας. (Drucker,1988;Aktuf,1992) Παρόλο το 

ευχολόγιο γύρω από την σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα στην 

επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης, ελάχιστες 

επιχειρήσεις προσπάθησαν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλλίτερα 

αυτό τον πολύτιμο και αναντικατάστατο πόρο. (Pfeffer, 1994). 

Αναφορικά με την ποιότητα, η ενασχόληση των επιχειρήσεων με την 

ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης της 

ποιότητας σε συνδυασμό με την ειδίκευση του εργατικού δυναμικού και 

την είσοδο αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής, συντέλεσε 

στην ελαχιστοποίηση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού στην 

βελτίωση της ποιότητας. 

Στο σύγχρονο Δυτικό Βιομηχανικό Κόσμο έντονη είναι η ύπαρξη ενός 

κλίματος δυσπιστίας και ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων και της 
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διοίκησης και η έμφαση στην μηχανοποίηση-αυτοματοποίηση και την 

μαζική παραγωγή. Το πέρασμα από την παραδοσιακή αντίληψη για την 

βελτίωση της ποιότητας στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΔΟΠ 

σηματοδοτεί μια καινούργια φιλοσοφία για το ανθρώπινο δυναμικό και 

καθορίζει ένα ουσιαστικό και εποικοδομητικό ρόλο για τους 

εργαζομένους μέσα και έξω από την επιχείρηση. (Yearout,1992) 

Η ΔΟΠ αντίθετα με τις παραδοσιακές μορφές βελτίωσης της ποιότητας 

οι οποίες βλέπουν τους εργαζόμενους σαν ένα ακόμη παράγοντα για την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, θεωρεί τον άνθρωπο σαν την πρώτη 

ύλη και την βασική πηγή για την ανοικοδόμηση μιας φιλοσοφίας και 

κουλτούρας ΔΟΠ. Οι θεωρητικοί της ποιότητας αναφέρονται ο καθένας 

με περισσότερη ή λιγότερη έμφαση στο ρόλο και την σημασία του 

ανθρώπινου δυναμικού στην εισαγωγή, υλοποίηση και την διαιώνιση της 

φιλοσοφίας της ΔΟΠ. Έξι από τα δεκατέσσερα σημεία του Deming έχουν 

σαν αντικείμενο τον άνθρωπο, ενώ οι Feigenbaum και Crosby πιστεύουν 

ότι η ποιότητα είναι πρωταρχικά «ανθρώπινου περιεχομένου». 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας από τους βασικούς λόγους αποτυχίας των 

περισσοτέρων προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας είναι η 

συστηματική απουσία φιλοσοφίας και προγραμμάτων αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού. (Brossard,19..; Wilkinson, et.al,1991 ; Collard,1992; 

Tuttle,1991). Η ΔΟΠ έχει από την φύση της ένα «ανθρώπινο» 

περιεχόμενο. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που «δημιουργούν» την 

ποιότητα, και η αφοσίωση τους και η δέσμευση τους στους στόχους της 

επιχείρησης αποτελούν την ουσία της φιλοσοφίας της ΔΟΠ. Η διοίκηση 

των επιχειρήσεων θα πρέπει να εμπιστευτεί και να «εκμεταλλευτεί» την 

εμπειρία , τις γνώσεις τις δεξιότητες των εργαζομένων , και ακόμη να 

προσφέρει ένα κλίμα μέσα στο οποίο θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να 

αυτοολοκληρωθεί ο εργαζόμενος (Morrisson&Rahim,1993). Η ΔΟΠ είναι 

ουσιαστικά μια αλλαγή συμπεριφοράς και τρόπου σκέψης η οποία 

προσφέρει μια νέα ορολογία , φιλοσοφία και πρότυπα για την αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

προγράμματα ΔΟΠ έχουν σεβασμό στον άνθρωπο ( όχι μόνο στους 

εργαζομένους αλλά και στους πελάτες , προμηθευτές, μετόχους κτλ) 

και προσπαθούν να αξιοποιήσουν με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο το 
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εργατικό τους δυναμικό. 

Η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η συστηματική 

αξιολόγηση, η ύπαρξη συμμετοχικών συστημάτων στην παραγωγή, η 

αναβάθμιση και ο σχεδιασμός του εργασιακού χώρου και των σχέσεων 

καθώς και η χάραξη μιας στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό είναι τα 

βασικά σημεία γύρω από το ανθρώπινο δυναμικό που θα πρέπει να 

προσέξουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων που υλοποιούν προγράμματα 

ΔΟΠ. 

5.2.4 Σύσιημα 

Ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας 

στηρίχθηκε στον σχεδιασμό , ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων 

ποιότητας. Οι επιχειρήσεις έπρεπε να αποδείξουν στους πελάτες τους 

ότι η ποιότητα δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίων συμβάντων αλλά 

εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τήρηση προδιαγραφών στην 

παραγωγή. Η πίεση αυτή οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στην δημιουργία 

συστημάτων ποιότητας, τα οποία μέσω τήρησης προδιαγραφών 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών, 

διεργασιών και ελέγχου της ποιότητας. Θέματα όπως ο σχεδιασμός του 

προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας, ο προγραμματισμός και ο 

συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών για την παραγωγή του 

προϊόντος προϋποθέτουν την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ποιότητας. Όλοι οι θεωρητικοί της ποιότητας επισημαίνουν 

την αναγκαιότητα ενός συστήματος ποιότητας και υποστηρίζουν ότι δεν 

νοείται ποιότητα χωρίς διαδικασίες και τήρηση προδιαγραφών στην 

παραγωγή (Deming,1986; Feigenbaum,1991; Ishikawa,1985; Crosby,1978). 

Σύμφωνα με το BS 4778: Part 1 (1987), ένα σύστημα ποιότητας ορίζεται 

« η οργανωτική δομή , οι υπευθυνότητες , οι διαδικασίες, οι διεργασίες 

και τα μέσα για την υλοποίηση της διοίκησης της ποιότητας.» Ο 

Feigenbaum προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστική προσέγγιση 

ως αναφορά τον ορισμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας. 

Το Σύστημα Ολικής Ποιότητας (Total Quality System) είναι « η 

ι -> *> 
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προσυμφωνημένη λειτουργική δομή της εργασίας σε ολόκληρη την 

επιχείρηση και το εργοστάσιο, γραμμένη και συνδεδεμένη 

αποτελεσματικά με τ ις τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες για την 

συντονισμένη δράση του εργατικού δυναμικού, των μηχανών και των 

πληροφοριών της επιχείρησης για την εφαρμογή του καλλίτερου και πιο 

πρακτικού τρόπου διασφάλισης της ικανοποίησης του πελάτη και ενός 

ικανοποιητικού κόστους ποιότητας.» 

Ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο σύστημα ποιότητας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει όλη την επιχείρηση και φυσικά όλες τ ι ς πτυχές της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως σχεδιασμός, προμήθειες, 

παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, παράδοση, εξυπηρέτηση και φυσικά 

καθορισμό των αναγκών του πελάτη. Σκοπός ενός συστήματος 

ποιότητας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς το 

οποίο θα διασφαλίζει ότ ι κάθε φορά μια διεργασία διεκπεραιώθηκε, και οι 

πληροφορίες , μέθοδοι, δεξιότητες και έλεγχοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

συστηματική βάση.(Feigenbaum, 1991) 

Σύμφωνα με τον Dale(1994), ένα δομημένο σύστημα ποιότητας το οποίο 

εμπεριέχει τ ις αρχές , σκοπούς και πολιτικές της ΔΟΠ αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο στην βελτίωση της ποιότητας. Το σύστημα 

ποιότητας είναι ένα θεμελιώδες στήριγμα στην προσέγγιση ΔΟΠ των 

επιχειρήσεων και διασφαλίζει ότ ι οι βελτιώσεις που απαιτούνταν έγιναν. 

Η διασφάλιση όμως από μόνη της δεν σημαίνει και βελτίωση της 

ποιότητας και δεν αντικαθιστά την ΔΟΠ. Για μια μεγάλη πλειοψηφία 

επιχειρήσεων η ύπαρξη και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας με βάση τ α πρότυπα της σειράς ISO 9000 

αποτελεί την βασική προσέγγιση και φιλοσοφία βελτίωσης της 

ποιότητας. Στο υπόδειγμα ΔΟΠ που θα χρησιμοποιηθεί στην διδακτορική 

διατριβή, η ύπαρξη και αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος 

ποιότητας είναι απαραίτητη αλλά δεν αντικαθιστά τ α υπόλοιπα στοιχεία 

του υποδείγματος ΔΟΠ. Το πιο διαδεδομένο σύστημα ποιότητας είναι η 

εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO 9000 series. Βασικά στοιχεία για 

την επιτυχή λειτουργία του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης: 

- ξεκάθαροι στόχοι του συστήματος, καθώς και λόγοι εφαρμογής και 

ανάπτυξης 

134 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία. 
Μέρος Δεύτερο - Θεωρητική τεκμηρίωση υποδείγματος ΔΟΠ - Εκτίμηση των Συναρτησιακών Σχέσεων 

- το σύστημα όχι σαν το «τέλος του ταξιδιού», εφαρμογή πρόσθετων 

ενεργειών οι οποίες θα στηρίζουν 

- δημιουργία ενός περιβάλλοντος, σύνδεση με στρατηγική και πολιτική 

ποιότητας της επιχείρησης 

- συνεχής εκπαίδευση 

- δέσμευση των μεσαίων στελεχών 

- συνεχής εσωτερικός έλεγχος για την διαπίστωση στοιχείων του 

συστήματος ποιότητας που χρειάζονται βελτίωση. 

- αποτελεσματική ροή πληροφοριών για την λειτουργία του συστήματος 

σε πελάτες, προμηθευτές και εργαζομένους. 

5.3 ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι αρχές της ΔΟΠ αποτελούν τον κορμό της νέας αυτής φιλοσοφίας 

διοίκησης και είναι ένα συνονθύλευμα πρακτικών αλλά και εύκολων στην 

κατανόηση τους θεωρητικών κατευθύνσεων οι οποίες θα πρέπει να 

βρίσκονται στην κορυφή της ΔΟΠ. Μια σειρά από θεωρητικούς της ΔΟΠ 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη και την σπουδαιότητα των αρχών της ΔΟΠ 

στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Μερικές από τις αρχές 

προέρχονται από τον χώρο της παραγωγής, άλλες από τον χώρο του 

μάρκετινγκ, άλλες από την στατιστική θεωρία και την οργανωσιακή 

θεωρία. Οι αρχές βασίζονται με την σειρά τους στα θεμελιώδη 

στηρίγματα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους. 

Στη διδακτορική διατριβή αναπτύχθηκαν και θα εξεταστούν διεξοδικά 

οι αρχές της ΔΟΠ οι οποίες είναι, η έμφαση στην ικανοποίηση των 

αναγκών του πελάτη, η εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα 

βελτίωσης της ποιότητας, η συμμετοχή όλων στην ποιότητα, η μέτρηση 

και αναπληροφόρηση σε θέματα ποιότητας, η αφοσίωση και δέσμευση 

της ανωτέρων στελεχών, η εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων με 

τους προμηθευτές , και τέλος η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας συνεχούς 

βελτίωσης (Πίνακας 5.2). 
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Πίνακας^5^2. Θεμελιώδης Αρχές της ΔΟΠ και Ερμηνευτικές Μεταβλητές 

Θεμελιώδης 
Αρχές Δ Ο Π 

1.Η αρχή της 
Ικανοποίησης των 
Αναγκών του 
Πελάτη 

2.Η αρχή της 
Συνεχής Βελτίωσης 

3. Η αρχή της 
Συμμετοχής όλων 
στη Βελτίωση της 
Ποιότητας 

4. Η αρχή της 
Δέσμευσης και 
αφοσίωσης της 
Διοίκησης στην 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

Ερμηνευτικές Μ ε τ α β λ η τ έ ς 

- Σύνδεση επιθυμιών και αναγκών του πελάτη με σχεδιασμό 
προϊόντων και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων 
- Διεξαγωγή ερευνών για ανακάλυψη αναγκών/επιθυμιών του 
πελάτη 
- Στενή και απευθείας συνεργασία στελεχών και 
εργαζομένων με πελάτες 
- Έμφαση στην γρήγορη εξυπηρέτηση και επίλυση των 
παραπόνων των πελατών 
- Μέτρηση της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών με 
χρησιμοποίηση δεικτών. 
- Ταχύτητα στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
προσφοράς νέων υπηρεσιών στους πελάτες. 

- Συνειδητοποίηση της ανάγκης για συνεχή βελτίωση από 
όλους 
- Ανακάλυψη βασικών περιοχών βελτίωσης από όλα τα 
τμήματα 
- Συνεχής μεταβολή και ανάπτυξη νέων στόχων και μεθόδων 
βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 
- Ύπαρξη και λειτουργία μηχανισμών και τεχνικών βελτίωσης 
- Ελαστικότητα και συνεργασία μεταξύ τμημάτων με σκοπό 
την εξακρίβωση περιοχών βελτίωσης της ποιότητας 

- Συγκρότηση ομάδων ποιότητας σε όλα τα τμήματα και 
λειτουργίες 
- Ευρεία συμμετοχή στα όργανα και στις επιτροπές από 
εργαζομένους σε θέματα ποιότητας 
- Μοίρασμα αρμοδιοτήτων και καθορισμός ευθυνών από την 
διοίκηση γύρω από την βελτίωση της ποιότητας 
- Ύπαρξη και λειτουργία συστημάτων ιδεών και προτάσεων 

Ενθάρρυνση και υποκίνηση των εργαζομένων να 
συμμετέχουν στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 
- Αξιολόγηση της συμμετοχής και σύνδεσης της με την 
αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας 

- Απόφαση των ανωτέρων στελεχών να δεσμευτούν για την 
βελτίωση της ποιότητας 
- Αναγνώριση της σπουδαιότητας της ποιότητας από τα 
ανώτερα στελέχη και διάγνωση της ανάγκης για αλλαγή 
- Δέσμευση και κατανομή πόρων για την βελτίωση της 
ποιότητας 
- Αφιέρωμα χρόνου από τα στελέχη στις προσπάθειες 
βελτίωσης της ποιότητας 
- Τακτική Επικοινωνία της ανώτερης διοίκησης με στελέχη 
και εργαζομένους για επίλυση θεμάτων ποιότητας 

Συμμετοχή ανωτάτων στελεχών σε επιτροπές και 
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5. Η αρχή της 
Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης των 
Εργαζομένων σε 
θέματα Ποιότητας 

6. Η αρχή της 
Μέτρησης ρις 
Ποιότητας και της 
Αναπληροφόρισης 

7. Η αρχής της 
Εδραίωσης 
Σχέσεων με τους 
Προμηθευτές 

συσκέψεις ποιότητας 
- Προώθηση κλίματος εμπιστοσύνης για ποιότητα από 
στελέχη 

- Εκπαίδευση και επιμόρφωση για την κατανόηση των αρχών 
και της φιλοσοφίας της ποιότητας 
- Εκπαίδευση και επιμόρφωση για την κατανόηση και 
εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων βελτίωσης της ποιότητας 
- Εκπαίδευση και επιμόρφωση με σκοπό την δημιουργία μιας 
κοινής γλώσσας για ποιότητα 
- Αναγνώριση των αναγκών για εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και κάλυψη αυτών 
- Τα προγράμματα εκπαίδευσης αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας 

Συστηματική χρησιμοποίηση πινάκων ελέγχου και 
γραφημάτων για την μέτρηση και παρακολούθηση βασικών 
παραμέτρων ποιότητας 
- Μέτρηση σε όλα τα τμήματα και λειτουργίες της 
επιχείρησης 
- Κατανόηση της σημασίας της μέτρησης από όλους τους 
εργαζομένους 
- Συστηματική πληροφόρηση όλων γύρω από θέματα 
ποιότητας 
- Χρησιμοποίηση «εσωτερικών» και «εξωτερικών» δεικτών 
μέτρησης 

- Η επιλογή των προμηθευτών γίνετε με βάση την ποιότητα 
και όχι την τιμή 
- Η αξιολόγηση των προμηθευτών γίνετε σε συστηματική βάση 
και είναι σχολαστική και σε βάθος 
- Λίγοι αλλά αξιόπιστοι προμηθευτές 
- Τεχνογνωσία και υποστήριξη από και προς τους 
προμηθευτές 
- Συμμετοχή των προμηθευτών στην ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών 
- Μακρόχρονη συνεργασία με τους προμηθευτές 

5.3.1 iKoyjDjoLoIn^ 

Η δυνατότητα επίτευξης και διατήρησης ενός σημαντικού μεριδίου 

αγοράς σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελεί την 

μεγαλύτερη πρόκληση και σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και 

επιβίωση μιας σύγχρονης βιομηχανικής επιχείρησης. Με βάση αυτή την 
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επιχειρηματολογία, η ικανοποίηση του πελάτη είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για μακροχρόνια επιχειρηματική επιτυχία και αυτό σημαίνει 

ότι όλη η επιχείρηση θα πρέπει να είναι προσηλωμένη στον πελάτη. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν υπεροχή και να συναγωνιστούν στην αγορά θα πρέπει να 

ανακαλύψουν και να υπολογίσουν τις μελλοντικές και τις τωρινές 

επιθυμίες των πελατών τους παγκοσμίως. (International Quality 

Study, Yearout, 1992; Μουζόπουλος, 1994)H αναγνώριση της 

σπουδαιότητας της ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη αποτελεί 

ίσως την βασικότερη αρχή μιας φιλοσοφίας ΔΟΠ (ASQCVGallup Survey 

report.,1994 στον Ryan,1994) Η έννοια της ποιότητας αυτής κάθε αυτής 

στηρίζεται στον πελάτη (Feigenbaum, 1991;Kordupleski, et.al, 1993) Μέσα 
if 

σε μια οικονομία ελεύθερης αγοράς οι πελάτες είναι αυτοί οι οποίοι 

προσδιορίζουν την ανταγωνιστική ικανότητα της επιχείρησης, αυτοί 

στους οποίους απευθύνονται τα προϊόντα μιας επιχείρησης, και η κρίση 

τους καθορίζει την ποιότητα ενός προϊόντος. Η κρίση του πελάτη είναι 

θετική απέναντι στο προϊόν αν το συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιήσει τις 

δεδομένες ανάγκες του. 

Η ΔΟΠ ξεκινά από τον πελάτη. Απαιτεί την σύνδεση των επιθυμιών, και 

των αναγκών του με τις εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης, όπως 

σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων καθώς και των διαδικασιών 

μέτρησης της επιρροής της βελτίωσης της ποιότητας στην 

aYopa.(Kordupleski, et.al,1993) Η ΔΟΠ καλεί για μια αλλαγή νοοτροπίας , 

μια αλλαγή φιλοσοφίας γύρω από τον πελάτη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να μεταβούν από την «Product out» στην «market in » θεώρηση του 

πελάτη (Price&Chen,1993). Παλαιότερα τα ανώτερα στελέχη των 

επιχειρήσεων πίστευαν ότι έκαναν χάρη στους πελάτες πουλώντας τους 

τα προϊόντα τους. Τώρα οι επιχειρήσεις θα πρέπει πρώτα να 

κατανοήσουν τι θέλει ο πελάτης και έπειτα να του το προσφέρουν, 

δηλαδή θα πρέπει να προϋπάρξει μια μελέτη των επιθυμιών, αναγκών και 

των προτάσεων του πελάτη. Συνοπτικά ο πελάτης δεν πρέπει να 

λαμβάνεται ως πρόβλημα που πρέπει να λυθεί αλλά ως η λύση στα 

προβλήματα της επιχείρησης. (Brocka,1991) Τελευταία παρατηρούνται 

αυξημένες προσπάθειες από την πλευρά των επιχειρήσεων σε χώρες 

Ι 38 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία. 
Μέρος Δεύτερο - θεωρητική τεκμηρίωση υποδείγματος ΔΟΠ - Εκτίμηση των Συναρτησιακών Σχέσεων 

του Δυτικού Κόσμου να εστιάσουν την προσοχή τους στην ικανοποίηση 

του πελάτη και να την χρησιμοποιήσουν σαν ένα κριτήριο στον 

στρατηγικό σχεδιασμό τους (CA Magazine, 1992, Bohoris, et.al,1995) 

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν και εφαρμόζουν μια φιλοσοφία ΔΟΠ θα 

πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν 

την ικανοποίηση των πελατών τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική 

τους θέση. 

- Γνώση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη. Το πιο συχνό εργαλείο 

για την ανίχνευση και κατανόηση των αναγκών του πελάτη είναι η 

συλλογή στοιχείων είτε με έρευνες αγοράς είτε με απευθείας επαφή. 

Είναι συχνό το φαινόμενο διοικητικά στελέχη αλλά και εργαζόμενοι να 

έρχονται σε τακτική επαφή με τους πελάτες. 

- Έμφαση στην γρήγορη εξυπηρέτηση και επίλυση παραπόνων και 

επιθυμιών των πελατών. 

- Ανάπτυξη στάνταρ για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Η μέτρηση της 

ικανοποίησης των πελατών αποτελεί βασικό σημείο στην προσπάθεια 

βελτίωσης των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Υπάρχουν 

διάφοροι μέθοδοι μέτρησης, όπως αριθμός πελατών που εξυπηρετούνται 

ανά ημέρα, αριθμός παραπόνων που επιλύονται, ταχύτητα στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων κτλ, οι οποίοι όμως θα πρέπει να είναι 

συστηματικοί και μακροχρόνιοι. 

- Αλλαγή ρόλου για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Το τμήμα σε 

συνεργασία με την ανώτερη διοίκηση και τους εργαζομένους θα μπορεί 

να αναλύει και να καθορίζει την πολιτική της επιχείρησης προς τους 

πελάτες, αν ακούει τις προτάσεις τους και να επιλύει τυχόν 

προβλήματα. 

- οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τις επιθυμίες και την συνεχή 

ικανοποίηση των πελατών σαν ένα μετακινούμενο στόχο. 

- Χρήση της Ανάπτυξης Λειτουργιών Ποιότητας (Quality Function 

Deployment) για την αποτελεσματική εφαρμογή των επιθυμιών του 

πελάτη σε επιχειρηματικές διαδικασίες. 

- Διαφοροποίηση μεταξύ αναγκών, επιθυμιών και ικανοποίησης του 

πελάτη. 
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5.3.2 Π ι ^ χ ι ^ Β ε ^ α ί ω σ η 

Η ΔΟΠ δεν αποτελεί μια στατική και αμετάβλητη φιλοσοφία και 

προσέγγιση στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Βασικό στοιχείο της νέας 

αυτής φιλοσοφίας είναι η συστηματική και συνεχής προσπάθεια 

βελτίωσης όλων εκείνων των παραγόντων και μεταβλητών που 

επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. 

Η έμφαση στην συνεχή βελτίωση μέσα από μια προσέγγιση ΔΟΠ 

προϋποθέτει την συμμετοχή όλων , την αφοσίωση και δέσμευση της 

διοίκησης, και φυσικά την ύπαρξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, αμοιβών, 

και αναγνώρισης, κριτηρίων απόδοσης και την σύμφωνη γνώμη του 

εργατικού σωματείου. Η ουσία της συνεχούς βελτίωσης είναι ο 

σχεδιασμός , η πρόληψη και η αντιμετώπιση όλων εκείνων των θεμάτων 

ποιότητας που μπορούν να εμφανιστούν σε μια επιχείρηση και τα οποία 

μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες αν αντιμετωπιστούν 

βραχυπρόθεσμα και. σε μη συστηματική βάση. 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν απαραίτητη την εφαρμογή συγκεκριμένων 

διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης. Υπάρχουν διάφορες «συνταγές» και 

μέθοδοι συνεχούς βελτίωσης, ο πιο διαδεδομένος είναι το σύστημα 

Kaizen το οποίο αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία από τον Maasaki limai. Ο 

Juran προτείνει μια την εφαρμογή μιας ακολουθίας για την βελτίωση της 

ποιότητας. Η ακολουθία περιλαμβάνει την αναγνώριση και 

συνειδητοποίηση της ανάγκης για βελτίωση, την ανακάλυψη των βασικών 

περιοχών που υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν το 

συντομότερο δυνατόν, την οργάνωση και τους μηχανισμούς που είναι 

απαραίτητοι για την επίλυση των προβλημάτων, την ανάλυση των 

δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και τέλος την παροχή 

προτεινόμενων λύσεων και την πρόβλεψη αν οι προτεινόμενες λύσεις θα 

έχουν κάποια εφαρμογή. 

Η παραπάνω προσέγγιση θεωρείται καθαρά τεχνικού χαρακτήρα και 

αποτελεί την βάση για τις περαιτέρω προσπάθειες συνεχούς βελτίωση. 

Η αρχή της συνεχούς βελτίωσης θεωρεί την ΔΟΠ σαν ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα το οποίο θα πρέπει συνεχώς να μεταβάλλεται και να 
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εξελίσσεται προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τόσο του 

«εξωτερικού» όσο και του «εσωτερικού» πελάτη. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η έλλειψη προσανατολισμού των επιχειρήσεων στην συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας είχε αρνητικές συνέπειες στην εφαρμογή του 

προγράμματος ΔΟΠ, με την αύξηση του κόστους , μείωση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας (GAO,1991; 

Develin&Partners,1992). 

Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση αποτέλεσε αντικείμενο πολλών 

θεωρητικών της σύγχρονης διοικητικής σκέψης όπως του Peters,(1987) 

του Drucker, (1988) και του Pfeffer,(1994)..Συχνά επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ ή συστήματα διασφάλισης της 

ποιότητας θεωρούν ότι η συστηματική εφαρμογή των προδιαγραφών 

εξασφαλίζει την επιτυχία μακροπρόθεσμα και επαναπαύονται. Η 

βελτίωση της ποιότητας όμως είναι μια συνεχής δραστηριότητα , η 

οποία προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων για την 

διαιώνιση της παρούσας κατάστασης. 

Σκοπός της ΔΟΠ δεν είναι η εξασφάλιση και η διατήρηση ενός 

συγκεκριμένου επιπέδου ποιότητας αλλά η συνεχής βελτίωση όλων 

εκείνων των διαδικασιών , λειτουργιών, ενεργειών, μεθόδων και 

πρακτικών για την ολική ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η 

έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην οργάνωση , πρόληψη αλλά και στην 

δυνατότητα καινοτομικών και επιχειρηματικών ενεργειών για την αύξηση 

και όχι την διατήρηση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά. Η αρχή της 

συνεχούς βελτίωσης δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο στις διαδικασίες 

και στα διάφορα τεχνικά ζητήματα της ποιότητας αλλά σε κάθε ενέργεια 

που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας, δηλαδή στην επικοινωνία, 

εκπαίδευση, συμμετοχή, εργασιακές σχέσεις, υποκίνηση κτλ 

Η εφαρμογή της αρχή της συνεχούς βελτίωσης σημαίνει την μετάβαση 

των επιχειρήσεων από την παραδοσιακή φιλοσοφία της εκπλήρωσης 

ενός συγκεκριμένου στόχου στην οργάνωση, πρόβλεψη και συστηματική 

βελτίωση όλων εκείνων των παραμέτρων που συντελούν στην επίτευξη 

του στόχου. Η αρχή αυτή ακόμη προϋποθέτει να δούμε την επιχείρηση 

σαν ένα σύστημα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς άρα θα πρέπει να 

μεταβάλλονται και οι στόχοι , οι πολιτικές οι διαδικασίες , OL διεργασίες, 
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οι πρακτικές ,οι μέθοδοι και η φιλοσοφία γύρω από την βελτίωση της 

ποιότητας. 

5.3.3 Z ^ ^ & m x i Ì J Ì \ i t ì Y ^ ^ 

Σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ οι εργαζόμενοι αποτελούν τον σημαντικότερο 

«πόρο» της επιχείρησης. Οι ιδέες τους , οι εμπειρίες τους ,οι γνώσεις 

τους και οι δεξιότητες τους είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 

εφαρμογή ενός προγράμματος ΔΟΠ (Wilkinson, et.al,1994; Ciampa,1992; 

Tuttle,1991).H κατανόηση της καινούργιας φιλοσοφίας διοίκησης από 

όλους τους εργαζομένους και η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, 

ανάπτυξη, υλοποίηση και βελτίωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

ΔΟΠ. Η συμμετοχή θα πρέπει να είναι καθολική περιλαμβάνοντας 

εργαζομένους από όλα τ α ιεραρχικά στρώματα και από όλα τ α τμήματα 

της επιχείρησης (Deming,1988; Oakland,1991; Crosby,1978). 

Η συμμετοχή σύμφωνα με τους θεωρητικούς της ποιότητας έχε ι πάρα 

πολλές παραμέτρους και παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στην 

επιχείρηση όσο και στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή συμβάλει στην 

«γέννηση» ενός κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας και βοηθά στην 

δημιουργία μιας κουλτούρας ποιότητας στην οποία όλοι είναι υπεύθυνοι . 

Ακόμη η συμμετοχή λαμβάνεται σαν ένα εργαλείο υποκίνησης και συχνά 

συγκροτούνται ομάδες βελτίωσης της ποιότητας, κύκλοι ποιότητας και 

υιοθετούνται συστήματα ιδεών και προτάσεων τ α οποία διαδραματίζουν 

ένα ρόλο εργαλείων για την αποτελεσματική λειτουργία της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και σαν την κινητήριο δύναμη μιας 

φιλοσοφίας ΔΟΠ. 

Η ΔΟΠ από την φύση της είναι μια καθαρά συμμετοχική φιλοσοφία 

διοίκησης. Προϋποθέτει την αφοσίωση και δέσμευση της ανώτερης 

διοίκησης αλλά ουσιαστικά στηρίζεται σε μια «από πάνω προς τ α κάτω» 

φιλοσοφία οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης (Ciampa,1992). 

Έχοντας υπόψη μας ότ ι σε μια προσέγγιση ΔΟΠ οι εργαζόμενοι είναι 

αυτοί οι οποίοι πραγματικά «πραγματοποιούν» την βελτίωση της 

ποιότητας , είναι αναμενόμενο η διοίκηση να «μοιράζει» και να 
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εξουσιοδοτεί αρμοδιότητες μέχρι τα κατώτερα στρώματα και ακόμη να 

προωθεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για την βίωση 

αυτών των αρμοδιοτήτων και ρόλων. 

Ο Deming (1988) όπως και άλλοι θεωρητικοί της ποιότητας πιστεύουν ότι 

οι εργαζόμενοι μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια 

των επιχειρήσεων για βελτίωση της ποιότητας, μείωση του κόστους , 

αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας 

(Feigenbaum,1992; Ishikawa,1985). Παραδοσιακά, η ποιότητα αποτελούσε 

ευθύνη μερικών ειδικών και διευθυνόταν μέσω ενός συγκεντρωτικού 

συστήματος το οποίο λειτουργούσε με βάση παλιές δομές και αυστηρή 

τήρηση της υπάρχουσας ιεραρχίας. Οι εργαζόμενοι απλά εκτελούσαν 

εντολές και πολύ σπάνια είχαν απευθείας επαφή με τους «ανθρώπους 

της ποιότητας». 

Το ίδιο σχεδόν φαινόμενο παρατηρείται και σε επιχειρήσεις οι οποίες 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στην εφαρμογή συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας. Η συμμετοχή κρίνεται απαραίτητη μόνο για 

εκείνους τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν απευθείας επαφή με την 

παραγωγή και στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες για την εφαρμογή και διατήρηση του συστήματος. 

Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας «ομάδας ειδικών» και η 

απομάκρυνση των υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης από τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Μια φιλοσοφία ΔΟΠ προϋποθέτει την συμμετοχή όλων των εργαζομένων 

στην ποιότητα και υπάρχουν κάποια απαραίτητα βήματα τα οποία θα 

πρέπει να γίνουν για να γίνει η ολική συμμετοχή πραγματικότητα. Τα 

βήματα αυτά είναι : 

- Εκπόνηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων γύρω από 

την ποιότητα σε όλους τους εργαζομένους. 

- Εισαγωγή σημαντικών και θεσμικών αλλαγών στην διάθρωση της 

εργασίας και του εργασιακού χώρου έτσι ώστε να ευνοείται η συνεργασία 

και επικοινωνία μεταξύ διαφόρων τμημάτων. ( Συγκρότηση ομάδων 

ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, μείωση των 

ιεραρχικών επιπέδων (ΡΙθΠβηι'Γ^-επίπεδη οργανωτική δομή, 

ανασχεδιασμός έργου, ανακατανομή αρμοδιοτήτων, κτλ.) 
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- Συγκρότηση οργάνων και επιτροπών ποιότητας. Τα όργανα αυτά θα 

πρέπει να καλύπτουν τους εργαζομένους όλης της επιχείρησης και θα 

πρέπει να λειτουργούν σε συστηματική και μακροχρόνια βάση 

προσφέροντας υποστήριξη και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην 

εφαρμογή του προγράμματος ΔΟΠ. 

- Αλλαγή του ρόλου των μεσαίων στελεχών. Τα μεσαία στελέχη θα 

πρέπει να λειτουργούν όχι σαν φύλακες της παρούσας κατάστασης και 

σαν «ενδιάμεσοι» αλλά σαν «ατζέντηδες της αλλαγής» (change agents) , 

σαν διευκολυντές (facilitators) και σαν αρχηγοί ομάδων (team leaders). 

- Θεσμοθέτηση κάποιων βασικών μορφών υποκίνησης των εργαζομένων 

για την συμμετοχή όπως χρηματικά βραβεία, αναγνώριση, κτλ. 

- Μοίρασμα αρμοδιοτήτων και ευθυνών και στα κατώτερα ιεραρχικά 

στρώματα, επαφή με πελάτες-προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα 

μέλη. 

- Συμμετοχή όλων των τμημάτων και αξιολόγηση της συνεισφοράς τους. 

5.3.4 AjpomoaajTjKaLAéa^ 

Η ΔΟΠ δεν είναι απλά μια προσέγγιση για την βελτίωση βασικών 

παραμέτρων της. επιχειρηματικής δραστηριότητας.. Αποτελεί μια 

εντελώς καινούργια θεώρηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης και 

προκαλεί τον παραδοσιακό ρόλο της ανώτερης διοίκησης. (Max 

Hand,1992). Έρευνες έχουν δείξει ότι ο βασικότερος παράγοντας ο 

οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν την εισαγωγή και υλοποίηση ενός 

προγράμματος ΔΟΠ, είναι η Δέσμευση , η Αφοσίωση και η Συμμετοχή 

των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών.( Davelin and Partners,1989; 

Coulson-Thomas,1992; Lascelles and Dale,1990) 

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να 

αναγνωρίσουν την σπουδαιότητα της ποιότητας και να την τοποθετήσουν 

στην κορυφή της επιχειρηματικής στρατηγικής (Bohoris, et.al,1995). Θα 

πρέπει να καθορίσουν τους στόχους του προγράμματος , να φροντίσουν 

να εξαλειφθούν τυχόν προβλήματα και φόβοι από τα μεσαία στελέχη 

(Vouzas, et.al,1997), να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 
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συνεργασίας όπου η ποιότητα θα είναι κατανοητοί από όλους. 

Παραδοσιακά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη θεωρούσαν την ποιότητα 

σαν μια ακόμη λειτουργία της επιχείρησης η οποία θα πρέπει να ασκείται 

από ειδικούς, με ελάχιστους πόρους αφιερωμένους σε αυτήν. Σε ένα 

σύστημα ΔΟΠ τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να είναι οι υποκινητές 

και οι οδηγοί στον δρόμο ταχύτητας της βελτίωσης της ποιότητας. Η 

συμπεριφορά και η προσοχή που δείχνουν τα ανώτερα στελέχη 

επηρεάζει σημαντικά την πορεία και το μέλλον ενός προγράμματος ΔΟΠ 

(HR Focus, 1991). Έρευνες έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις στις οποίες 

υπάρχει δέσμευση και αφοσίωση των ανώτερων στελεχών τα 

προγράμματα ποιότητας έχουν θεαματικά αποτελέσματα και 

μακροχρόνια πορεία. Το αντίθετο ισχύει για επιχειρήσεις στις οποίες τα 

στελέχη χάνουν τον ενθουσιασμό τους και πιστεύουν ότι η ΔΟΠ είναι η 

«γεύση του μήνα».(Carman,1993; Easton,1993; Lascelles & Dale,1990). Σε 

αυτές τις επιχειρήσεις τα ανώτερα στελέχη «αφιερώνουν» τον χρόνο 

τους μελετώντας χρηματοοικονομικές καταστάσεις και βραχυπρόθεσμα 

επιχειρησιακά σχέδια για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων 

προς τέρψιν των μετόχων. 

Υποθέτουμε ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη των εξής στοιχείων για να 

έχουμε μια αποτελεσματική δέσμευση, συμμετοχή και αφοσίωση των 

ανωτάτων στελεχών στην βελτίωση της ποιότητας: 

- Τα ανώτατα στελέχη θα πρέπει να αναγνωρίσουν την σπουδαιότητα 

της ΔΟΠ και να διαγνώσουν την ανάγκη για αλλαγή 

- Θα πρέπει να προβούν στην κατανομή πόρων στην ποιότητα 

- Ανάπτυξη και λειτουργία επιτροπών και συμβουλίων ποιότητας τα 

οποία θα προεδρεύει ο CEO της επιχείρησης 

- Απαραίτητη είναι η δημιουργία ενός κλίματος από τα ανώτερα στελέχη 

,το οποίο θα ενθαρρύνει και θα υποκινεί τους εργαζομένους και το οποίο 

θα στηρίζεται πάνω σε μια πολιτική ποιότητας που θα καλύπτει όλη την 

επιχείρηση. 

- Τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να λύσουν τις παραδοσιακές δια-

τμηματικές προστριβές και συγκρούσεων και να ενθαρρύνουν την 

διατμηματική συνεργασία και αλληλεγγύη. 

- Τα στελέχη θα πρέπει να αφιερώνουν σημαντικό μέρος του χρόνου 
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τους σε θέματα ποιότητας (10% ή και περισσότερο) (Easton,1993), όπως 

συναντήσεις με πελάτες και προμηθευτές, απονομή βραβείων ποιότητας, 

παροχή εκπαίδευσης , προσανατολισμός στελεχών κτλ 

- Θα πρέπει ακόμη να φροντίζουν για την διανομή αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών σε στελέχη και εργαζομένους για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της ΔΟΠ 

- Θα πρέπει να αναπτύξουν τακτική επικοινωνία με εργαζόμενους και 

στελέχη για την πορεία του προγράμματος ΔΟΠ και για τον 

επαναπροσδιορισμό στόχων και κατεύθυνσης, καθώς και για τον 

εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, αδυναμιών, και προκλήσεων. 

5.3.5 EjmaiSiiKH^aLEiî Gί(L<^ωσJO^JL·lJX^Bç>^slI,Q\iέ}üù}l 

Η αναγνώριση της σημασίας της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για την 

βελτίωση της ποιότητας αποτελεί το θεμέλιο λίθο των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας. Ο Ishikawa (1985) αναφέρει ότι η εκπαίδευση 

αποτελεί βασικό συστατικό του Ιαπωνικού συστήματος Ολικού Ποιοτικού 

Ελέγχου και επισημαίνει ότι η ποιότητα «σταματά και τελειώνει με την 

εκπαίδευση». 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αδυνατεί να 

κατανοήσει την σπουδαιότητα της παροχής εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης μέσα σε μια φιλοσοφία βελτίωσης της ποιότητας.. Τα 

προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λαμβάνονται συχνά ως « 

επιπλέον κόστος» για την επιχείρηση και είναι σχεδόν ανύπαρκτη η 

ύπαρξη οργανωμένων τμημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς 

και η κατανομή πόρων για θέματα εκπαίδευσης (Pfeffer,1994; Wilkinson, 

et.al 1992; Easton,1993) 

To κόστος της «μη εκπαίδευσης» είναι φανερό με την αύξηση των 

ελαττωματικών προϊόντων στην παραγωγή, την έλλειψη υποκίνησης των 

εργαζομένων, την αδυναμία κατανόησης της προσπάθειας βελτίωσης της 

ποιότητας K^(Deming, 1988;Λογοθέτης,1991). Η πλειοψηφία των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης δεν έχουν σαφή 

προσανατολισμό και στόχους και δεν συνδέονται άμεσα με τα 
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προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας. 

Στην ΔΟΠ η εκπαίδευση αποτελεί ίσως το βασικό συστατικό της 

ανθρώπινης πλευράς της ποιότητας (Marash,1992; Blackburn and 

Rosen,1993). Η εκπαίδευση σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ είναι το «κλειδί» για 

την αποτελεσματική εισαγωγή, εφαρμογή και διατήρηση μιας 

κουλτούρας ΔΟΠ. Η αλλαγή της νοοτροπίας και το χτίσιμο μιας 

κουλτούρας ποιότητας προϋποθέτει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

ενστερνιστούν την φιλοσοφία και τις αρχές της ΔΟΠ, να κατανοήσουν 

και να κάνουν πράξη τις πρακτικές και τις μεθόδους της.(Σπανός,1992) 

Είναι ακόμη γενικά παραδεκτό ότι η ΔΟΠ γίνεται πράξη μόνο όταν η 

επιχείρηση θα μπορέσει να «εκμεταλλευτεί» και να καλλιεργήσει τις 

δεξιότητες, ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις όλων των εργαζομένων 

της. (Feigenbaum, 1991; Deming,1988; Hart and Schlesinger,1993). 

Με βάση τα παραπάνω η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι συστηματική , να 

περιλαμβάνει όλους τους εργαζομένους και να συμβάλει στην 

πραγματοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Σε μια προσέγγιση και 

φιλοσοφία ΔΟΠ η εκπαίδευση και επιμόρφωση θα πρέπει να έχει τους 

εξής στόχους: 

- κατανόηση από όλους τους εργαζομένους της φιλοσοφίας της ΔΟΠ και 

την αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροπίας 

- υποκίνηση, ενδυνάμωση και αποτελεσματική αξιοποίηση των 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού 

- εκμάθηση και κατανόηση της «τεχνικής» πλευράς της ποιότητας ( 

διαγράμματα, λειτουργία του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, 

επίλυση προβλημάτων ποιότητας κτλ. 

- δημιουργία ενός κλίματος και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων της επιχείρησης και ενίσχυση της ομαδικότητας 

- σύνδεση εκπαίδευσης με δείκτες απόδοσης γα την βελτίωση 

σημαντικών δεικτών της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

- δημιουργία μιας « εταιρίας μάθησης» (Learning Company) 

Burgoyne,(1994) 

- δημιουργία μιας στρατηγικής προσέγγισης στην ανθρώπινη πλευρά 

της ποιότητας 
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5.3.6 Μ.έχρ_ηση ϋκαίΑναπλη ραφό ρήση 

Η σημασία της μέτρησης στην βελτίωση της ποιότητας έχει τις ρίζες της 

στην αρχαιότητα και είναι συχνό το φαινόμενο να απεικονίζονται 

εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν εργαλεία μέτρησης σε διάφορες 

κατασκευές. Σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ η μέτρηση αποτελεί την "σκληρή" 

πλευρά των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και συμβάλει 

αποτελεσματικά στην διατήρηση αλλά και στην ανάπτυξη της ποιότητας 

σχεδιασμού , παραγωγής αλλά και εξυπηρέτησης. 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της ποιότητας, η ποιότητα θα πρέπει να 

μετριέται σε κάθε βήμα και από όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες της 

επιχείρησης. Η συστηματική εφαρμογή μεθόδων μέτρησης όπως πινάκων 

ελέγχου, γραφημάτων κτλ, για την παρακολούθηση βασικών παραμέτρων 

θα πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά και κάθε στοιχείο το οποίο 

επηρεάζει και καθορίζει την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας θα 

πρέπει να μετριέται. Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή 

βασικών εσωτερικών και εξωτερικών δεικτών απόδοσης καθώς και 

συνεχείς συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι μιας φιλοσοφίας ΔΟΠ. 

Είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν την σημασία της 

μέτρησης στην βελτίωση της ποιότητας και να την θεωρούν σαν βασικό 

εργαλείο στην καθημερινή τους εργασία. Η επιχείρηση θα πρέπει να 

εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους σε στατιστικές μεθόδους και πρακτικές 

έτσι ώστε να μπορούν καλλίτερα να κατευθύνουν και να παρακολουθούν 

την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Σε συνδυασμό με την χρησιμοποίηση στοιχείων μέτρησης απαραίτητη 

είναι η συνεχής και συστηματική αναπληροφόρηση όλων των 

παραμέτρων, προβλημάτων, προκλήσεων, αδυναμιών και περιορισμών 

των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας (Bohoris, et.al,1995). Η 

επαφή με πελάτες και προμηθευτές, η χρήση ερωτηματολογίων και 

άλλων μέσων αναπληροφόρησης θεωρείται απαραίτητη για την 

επιχείρηση έτσι ώστε να μπορεί να βελτιώσει ή να αλλάξει βασικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει στους 

πελάτες. Η ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και απόψεων μεταξύ 
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εσωτερικών και εξωτερικών πελατών σηματοδοτεί την πορεία ενός 

προγράμματος ΔΟΠ και καθορίζει την αποτελεσματικότητα της. Στο 

εσωτερικό της επιχείρησης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο για πρακτικά όσο και για θεωρητικά 

θέματα της ποιότητας και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καναλιών 

και μεθόδων διπλής επικοινωνίας. Θέματα όπως η αποτελεσματικότητα 

των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας, η ικανοποίηση των αναγκών 

του πελάτη, ο ανταγωνισμός, τα παράπονα των πελατών, προβλήματα 

στην παραγωγή θα πρέπει να αποτελέσουν σύμφωνα με τους 

Dale&Boarden(1993) μια συνεχόμενη άσκηση για την διασφάλιση της 

παρεχόμενης ποιότητας. 

Παρόλη την σημασία της μέτρησης και της αναπληροφόρησης στην 

βελτίωση της ποιότητας ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες 

εφαρμόζουν συστηματικά πίνακες ελέγχου και γραφήματα αλλά και 

λειτουργούν συστήματα αναπληροφόρησης με πελάτες, προμηθευτές 

αλλά και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Η επικράτηση 

των Ιαπωνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές είναι στενά συνδεδεμένη 

με την συστηματική εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και εργαλείων 

μέτρησης σε όλα τα στάδια ενός προ'ίόντος. 

Μερικά από τα βασικά στοιχεία τα οποία καθορίζουν την αποτελεσματική 

λειτουργία της μέτρησης και της αναπληροφόρ-χτης σε μια φιλοσοφία 

ΔΟΠ είναι τα εξής: 

- συστηματική χρησιμοποίηση πινάκων ελέγχου και γραφημάτων για την 

μέτρηση και την παρακολούθηση βασικών παραμέτρων ποιότητας 

- η μέτρηση της ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και 

από όλα τα τμήματα της επιχείρησης 

- όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη κατανοούν την σημασία της 

επιχείρησης 

- η επιχείρηση πληροφορεί σε συστηματική βάση τους εργαζόμενους, 

στελέχη, πελάτες και προμηθευτές γύρω από θέματα ποιότητας 

- χρησιμοποίηση τόσο "εσωτερικών" όσο και "εξωτερικών" δεικτών 

μέτρησης βασικών παραμέτρων ποιότητας. 
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5.3.7 Εγκαθ1δι ρ ι ^ ^ χ £ σ Έ ΐ ω ^ μ ε ^ α υ _ ς _ 0 ρ.ο μηθετι ιές 

Το χτίσιμο μιας μακροχρόνιας και εμπιστευτικής σχέσης με τους 

προμηθευτές αποτέλεσε ένα από τ α βασικά στοιχεία της ΔΟΠ. Η 

εναλλαγή και η πληθώρα προμηθευτών καθιερώθηκε στην διεθνή 

βιβλιογραφία σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 

της παραγωγικής διαδικασίας. Η έμφαση σε λίγους αλλά πιστούς 

προμηθευτές έγινε πράξη από τ ις Ιαπωνικές επιχειρήσεις και γρήγορα 

αποδείχθηκε σημαντικό πλεονέκτημα για τ ις επιχειρήσεις που το 

εφάρμοσαν. Η ποιότητα των πρώτων υλών, ο χρόνος παράδοσης και η 

εξυπηρέτηση βελτιώθηκαν με την σύγχρονη μείωση των ελέγχων και της 

μείωσης των ελαττωματικών στην παραγωγή. 

Οι προμηθευτές επηρεάζουν σοβαρά την λειτουργία του προγράμματος 

ΔΟΠ. Η ΔΟΠ αρχίζει από τους πελάτες και τους προμηθευτές. Η 

πελατειακή σχέση με τους προμηθευτές εξασφαλίζει και διασφαλίζει την 

ποιότητα και την σύγκλιση απόψεων και την δημιουργία μιας 

μακροχρόνιας σχέσης. Οι προμηθευτές μπορεί να επηρεάσουν την 

υπάρχουσα οργανωτική δομή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, 

την φιλοσοφία διοίκησης της ποιότητας , τον σχεδιασμό του προϊόντος, 

την απλούστευση των διαδικασιών και μπορούν να δώσουν στην 

επιχείρηση την τεχνογνωσία τους αλλά και διάφορους μεθόδους 

παραγωγής και ελέγχου. 

Από την άλλη πλευρά η παντελή έλλειψη μιας φιλοσοφίας για τους 

προμηθευτές μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην 

επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα ΔΟΠ χτίζουν 

μια αμοιβαία και μόνιμη σχέση με τους προμηθευτές ανταλλάσσοντας 

γνώμες, δεχόμενοι βοήθεια σε τυχόν προβλήματα ποιότητας, συνεργασία 

σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων ή αναβάθμιση παλαιών 

προϊόντων , προσφέροντας εκπαίδευση κτλ. 

Η πλειοψηφία των Αμερικανικών εταιριών που υιοθέτησαν συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας με βάση το διεθνές σύστημα ISO 9000 series 

έπεισαν και τους προμηθευτές τους να υιοθετήσουν και αυτοί το ίδιο 

σύστημα και να εγκαθιδρύσουν μια μόνιμη βάση συνεργασίας και 

αμοιβαίας πίστης. ( Easton,1993 ; Price and Chen,1993 ; Tuttle, 1992) 
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5.3. Οργανωσιακοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες Βελτίωσης της 

Ποιότητας - Θεωρητική Τεκμηρίωση 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται οτι είναι συχνό το φαινόμενο επιχειρήσεις 

να χρησιμοποιούν διαφορετική τεχνολογία, να έχουν διαφορετικούς 

επιχειρηματικούς προσανατολισμούς, διαφορετικές αξίες και 

επιχειρηματικούς κανόνες (Atkinson,1990). Όπως προαναφέρθηκε για 

την καλλίτερη και συστηματικότερη μελέτη της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας υπάρχουν μερικοί σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι 

προσδιορίζουν τον βαθμό βελτίωσης της ποιότητας και επηρεάζουν την 

εφαρμογή της ΔΟΠ και οι οποίοι ελάχιστα λαμβάνονται υπόψη την 

βιβλιογραφία γύρω από την ΔΟΠ. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να 

ισχυριστούμε οτι διαφορετικές επιχειρήσεις έχουν να επιδείξουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις στην βελτίωση της ποιότητας, έχουν 

υιοθετήσει προγράμματα ποιότητας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, 

ενισχύουν περισσότερο ή λιγότερο τον ρόλο του τμήματος ποιοτικού 

ελέγχου (Mohrman,et.al,1995) KaL διαμορφώνουν διαφορετικούς στόχους 

αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από διεξοδική ανάλυση της 

βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν πέντε οργανωσιακοί προσδιοριστικοί 

παράγοντες οι "»ποίοι επηρεάζουν και σηματοδοτούν τις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας λειτουργώντας ως προϋποθέσεις επιτυχούς και 

αποτελεσματικής άσκησης της ΔΟΠ. Συγκεκριμένα οι πέντε αυτοί 

παράγοντες είναι: 

* Αρχική προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας 

• Χρόνος συστηματικής ενασχόλησης με την βελτίωση της 

ποιότητας 

» Που εναποτίθεται η ευθύνη για την βελτίωση της ποιότητας 

# Ρόλος τμήματος Ποιοτικού Ελεγχου στην Βελτίωση της 

ποιότητας 

• Στόχοι Ποιότητας 
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5.3.1 Αρχική npaaAvjy j jo j^ j r jq Β^ 

Έρευνες έχουν δείξει ότ ι δεν υπάρχει μια παγκόσμια , κοινά αποδεκτή 

και ενδεδειγμένη προσέγγιση την οποία θα μπορούν να εφαρμόσουν οι 

επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την ποιότητα, 

αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης 

(Lawler,1995; Dale,1992; ΙΡΜ.1993; Wilkinson, et.al.1993). Η επιλογή μιας ή 

περισσοτέρων προσεγγίσεων δεν σημαίνει την αυτόματη απόρριψη των 

υπολοίπων ως μη αποτελεσματικές ή ως μη κατάλληλες ,αλλά την 

πρόθεση της επιχείρησης να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη πορεία 

ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας σύμφωνα με τ ις ανάγκες της. 

Διαφορές και ομοιότητες αναφορικά με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης 

ποιότητας από βιομηχανικές επιχειρήσεις συχνά συνδέονται με 

παράγοντες του εσωτερικού αλλά και εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης όπως την ιστορία της επιχείρησης, το μέγεθος , τον κλάδο, 

την οργανωτική δομή , το στυλ διοίκησης , ανταγωνιστικές πιέσεις, 

εισαγωγή τεχνολογίας, πιέσεις από πελάτες και προμηθευτές, νόμους 

και διατάξεις του κράτους κτλ. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενα 

επιχειρήσεις να καταφεύγουν στο πέρασμα από μια προσέγγιση σε μια 

άλλη λόγω των παραπάνω παραγόντων του περιβάλλοντος και λόγω 

αναπροσαρμογής των στόχων, της πορείας αλλά και της γενικότερης 

φιλοσοφίας που έχουν διαμορφώσει με την πάροδο του χρόνου για την 

βελτίωση της ποιότητας. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί μια σειρά από προσεγγίσεις 

βελτίωσης της ποιότητας (ΙΡΜ.1993; Fowler, 1992; Kathawala, 1988; 

Hunter&Beaumont,1993). Έρευνες έχουν δείξει οτ ι η πιστοποίηση με 

βάση το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9 0 0 0 series 

αποτελεί μια από τ ις βασικές προσεγγίσεις βιομηχανικές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την ποιότητα. Η 

προσέγγιση αυτή άρχισε να εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του '80 

και θεωρείται σαν η πλέον δημοφιλής προσέγγιση στην σημερινή 

βιομηχανική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι αυξανόμενες 

ανταγωνιστικές πιέσεις, η προοπτική και οι δυνατότητες μιας ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς, οι πιέσεις από πελάτες και προμηθευτές έφεραν 
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την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην ατζέντα 

των ανωτέρων στελεχών (Ho,1993). Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έγιναν 

τουλάχιστον 49 χώρες έχουν προχωρήσει στην θέσπιση οργανισμών οι 

οποίοι απονέμουν πιστοποιητικά ποιότητας, ενώ σχεδόν 100,000 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις υπάρχουν στην Ευρώπη και το διπλάσιο ή 

τριπλάσιο στην Αμερική (Dale,1994; Ho,1993). 

Η πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 series έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα τα οποία έχει κάποια προδιαγραφή (standard). Από την 

θετική πλευρά, θέτει μια σειρά από ομοιογενής, συστηματικές 

διαδικασίες, στοιχεία και προϋποθέσεις οι οποίες μπορούν να 

εφαρμοστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρει ακόμη την βάση για τον 

σχεδιασμό, εφαρμογή, αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός προγράμματος 

ή συστήματος, και προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μια κοινή γλώσσα για το 

διεθνή εμπόριο αναφορικά με τις αρχές της διασφάλισης της ποιότητας. 

Από την άλλη πλευρά, έρευνες έχουν δείξει ότι η υιοθέτηση μιας τέτοιας 

προσέγγισης δεν εγγυάται την βελτίωση της ποιότητας, απλά αποτελεί 

ένα σύστημα με βάση το οποίο επιτυγχάνεται η αποτελεσματική τήρηση 

συγκεκριμένων προδιαγραφών (ΙΡΜ.1993; Tutt!e,1992). Η πιστοποίηση με 

βάση το διεθνές σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 series συχνά 

αποτελεί την βασική και αποκλειστική προσέγγιση των επιχειρήσεων για 

την βελτίωση της ποιότητας. Έχει αποδειχθεί ότι η υπερβολική έμφαση 

στην πιστοποίηση είναι ένας μονόδρομος για την πορεία προς βελτίωση 

της ποιότητας (Wilkinson,et.al. 1994: Tuttle.1991: ΙΡΜ.1993) Το σύστημα 

αφήνει απέξω σημαντικούς και απαραίτητους παράγοντες ποιότητας, 

όπως η συμμετοχή όλων στην ποιότητα, η δημιουργία μιας κουλτούρας 

ποιότητας, η έμφαση στην συνεχή βελτίωση. Ακόμη η ύπαρξη 

γραφειοκρατίας, το μεγάλο κόστος και η βραχυχρόνια προοπτική 

αποτελούν βασικά προβλήματα αυτής της προσέγγισης. 

Η πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 series είναι πιο εμφανής στις 

μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λιγότερο στις μικρού 

μεγέθους επιχειρήσεις. Ο κλάδος των χημικών και φαρμάκων καθώς και 

των ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά 

εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Η φύση των 

κλάδων αλλά και οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτές 
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ÖL επιχειρήσεις λειτουργούν αποτελούν το βασικό λόγο υιοθέτησης αυτής 

της προσέγγισης. 

Μια άλλη προσέγγιση είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας 

ενδοεπιχειρησιακής στρατηγικής και προσέγγισης για ποιότητα η 

οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την κουλτούρα της 

επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν αυτή την προσέγγιση 

προβαίνουν σε μια συστηματική μελέτη τη θεωρίας αλλά και στην 

διερεύνηση διαφόρων εμπειριών από ομοειδής επιχειρήσεις και 

καταστρώνουν τα δικά τους πλάνα , στρατηγικές και πολιτικές για την 

βελτίωση της ποιότητας. Απαραίτητη θεωρείται η κατανόηση του 

περιβάλλοντος της επιχείρησης και ο σχεδιασμός θα πρέπει να 

περιλαμβάνει και να καλύπτει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Ο Dale(1993) αναφέρει ότι συχνά επιχειρήσεις 

καταφεύγουν σε αυτή την προσέγγιση αφού ενασχοληθούν συστηματικά 

με μία ή περισσότερες άλλες προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας. 

Η προσέγγιση αυτή καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση και προϋποθέτει 

συστηματική έρευνα αλλά και αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας μέσα 

στην επιχείρηση. Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την συγκεκριμένη 

προσέγγιση έχουν μια μακροχρόνια πορεία, προοπτική KaL σχεδιασμό 

ποιότητας. Πολυεθν χές και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις ακολουθούν 

αυτή την προσέγγιση. Είναι παγκόσμια γνωστά τα προγράμματα της IBM, 

της Ford , της Xerox , της Toyota και άλλων πολυεθνικών κολοσσών οι 

οποίες σχεδίασαν και εφάρμοσαν μια δική τους μοναδική προσέγγιση 

βελτίωσης της ποιότητας προσαρμοσμένη στις ανάγκες αλλά και στην 

υπάρχουσα νοοτροπία. Ένα από τα βασικά προβλήματα αυτής της 

προσέγγισης είναι η έλλειψη ανανέωσης και βελτίωσης και το χάσιμο του 

ενδιαφέροντος . Έτσι συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι προσπάθειες 

αυτές να έχουν μια φθίνουσα πορεία και τελικά να εγκαταλείπονται 

(Wilkinson,et.ai.1994). 

Έρευνες έχουν δείξει οτι μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων τα τελευταία 

χρόνια φαίνεται να προσανατολίζεται στην χρησιμοποίηση έτοιμων 

πακέτων για την βελτίωση της ποιότητας από εταιρίες 

συμβούλων (ΙΡΜ.1993: Wilkinson,et.al,1994: Tsiotras&Gotzamani,1994). H 
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"επανάσταση" της ποιότητας (Oakland,1988), έφερε στο προσκήνιο μια 

πληθώρα εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων οι οποίες προσφέρουν 

έτοιμα πακέτα βελτίωσης της ποιότητας. Η προσέγγιση αυτή έχει πολλά 

πλεονεκτήματα αλλά και αντίστοιχα πολλά μειονεκτήματα από την 

εφαρμογή της. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι οι επιχειρήσεις συμβούλων 

προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και υποστήριξης καθώς και μια 

μεθοδολογία η οποία συνήθως είναι "αποδεδειγμένο" ότι λειτουργεί 

αποτελεσματικά. Το πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει θέματα 

σχεδιασμού, εφαρμογής και βελτίωσης συγκεκριμένων θεμάτων 

ποιότητας καθώς και την παροχή γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας 

των στελεχών της εταιρίας συμβούλων (Mallack et.al,1995). 

Μια άλλη επίσης διαδεδομένη προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας 

είναι η εισαγωγή και υλοποίηση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών 

προγραμμάτων γύρω από την ποιότητα. Η εκπαίδευση και 

επιμόρφωση πάνω σε θέματα ποιότητας αποτελεί τον βασικότερο 

παράγοντα επιτυχίας και μια από τις θεμελιώδης αρχές της φιλοσοφίας 

βελτίωσης της ποιότητας. Η επιλογή και η εφαρμογή από επιχειρήσεις 

αυτής της μεθόδου αποτελεί ίσως το πρώτο βήμα της ανώτερης 

διοίκησης για να περάσει ένα μήνυμα και να υποκινήσει στελέχη και 

εργαζομένους προς μια κατεύθυνση ποιότητας. 

Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ διαδεδομένη στις μικρές κα: μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις λόγω της ευκολίας στον χειρισμό αυτής της προσέγγισης 

και στα πλεονεκτήματα που αυτή αποφέρει. Η οργάνωση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων και διαλέξεων γύρω από θέματα ποιότητας παρόλο που 

θεωρείται ενδεδειγμένη δεν γίνεται σε συστηματική βάση και συνήθως 

παίρνει την μορφή βραχυχρόνιων σεμιναρίων και διαλέξεων, κυρίως από 

εξωτερικούς εκπαιδευτές και συμβούλους επιχειρήσεων. Από την άλλη 

μεριά ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων χρησιμοποιεί αυτήν την 

προσέγγιση σαν ένα απαραίτητο συμπλήρωμα και αναπόσπαστο μέρος 

των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. 

Η αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της προσέγγισης προϋποθέτει την 

ύπαρξη μιας πολιτικής για εκπαίδευση η οποία θα καλύπτει όλη την 

επιχείρηση . Η ανάλυση των αναγκών για εκπαίδευση καθώς η οργάνωση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες αυτές 
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αποτελούν βασικό σημείο της προσέγγισης αυτής. Συνήθως οι 

επιχειρήσεις θεωρούν την εκπαίδευση και επιμόρφωση ως έχτρα κόστος 

και την βλέπουν στυγνά σαν μια ακόμη μορφή υποκίνησης και όχι σαν ένα 

εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας. Μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις 

διαθέτουν μεγάλα ποσά για την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών 

και επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ποιότητα. Πέρα από το 

μέγεθος σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης παίζει 

και η ιστορία αλλά και οι επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος 

όπως ανταγωνισμός, κυβερνητική πολιτική, εργατικά σωματεία, κτλ. 

Η Εφαρμογή Κύκλων Ποιότητας αποτέλεσε σημείο αναφοράς και 

μελέτης για πολλούς ερευνητές την δεκαετία του 1980. Οι κύκλοι 

ποιότητας έκαναν την εμφάνιση τους στις αρχές της δεκαετίας του 1970 

στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με τον Ishikawa (1985) τον επονομαζόμενο 

"πατέρα" των κύκλων ποιότητας ,ο αρχικός σκοπός των κύκλων 

ποιότητας ήταν η συμμετοχή των γραμμικών στελεχών στις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και η εκπαίδευση τους σε θέματα 

βελτίωσης της ποιότητας. Με την πάροδο των χρόνων οι κύκλοι 

ποιότητας αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς άξονες και σημαντικό 

εργαλείο της Ιαπωνικής προσέγγισης στην βελτίωση της ποιότητας. 

Τα βασικά επιχειρήματα για τους κύκλους ποιότητας σύμφωνα με τον 

Hill,1991 ήταν ότι η υιοθέτηση κύκλων ποιότητας θα δώσει ώθηση και θα 

αυξήσει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, θα επιτρέψει την 

συμμετοχή των εργαζομένων και θα αποτελέσει το όπλο της διοίκησης 

για την αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας. Πολλοί ανέφεραν ότι οι 

κύκλοι ποιότητας έπειτα από τον αρχικό ενθουσιασμό άρχισαν να 

εμφανίζουν προβλήματα και η λειτουργία τους περιορίστηκε σε λίγα 

τμήματα με ελάχιστο ποσοστό συμμετεχόντων. Πολλοί ερευνητές 

αναφέρουν ότι οι κύκλοι ποιότητας ήταν λογικό να αποτύχουν μιας και 

οι επιχειρήσεις εισήγαγαν τους κύκλους ποιότητας σαν μια ακόμη "μόδα" 

(fad), εκλαμβανόταν σαν μια ακόμη συμμετοχική μορφή διοίκησης, 

προσπάθησαν να μιμηθούν τις Ιαπωνικές επιχειρήσεις και η λειτουργία 

τους συγκρουόταν με την υπάρχουσα οργανωτική δομή της επιχείρησης, 

και η υλοποίηση τους γινόταν μέσω εταιριών συμβούλων εργαζομένων 

(Brossard,1991; Wynne&Lancaster,1992; Hill,1991 ) 
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Από την άλλη πλευρά έρευνες έδειξαν ότ ι αρκετές επιχειρήσεις 

υιοθέτησαν με επιτυχία κύκλους ποιότητας, αποφέροντας σημαντικά 

οφέλη και συμβάλλοντας στο πέρασμα των επιχειρήσεων αυτών στην 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) (Hill,1991; 

Brennan,1991). Σήμερα ελάχιστες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ή συνεχίζουν 

ακόμη να εφαρμόζουν κύκλους ποιότητας (Develin&Partners,1989; 

Hill,1991). Είναι συχνό το φαινόμενο επιχειρήσεις να έχουν εγκαταλείψει 

τους κύκλους ποιότητας με ομάδες ποιότητας (Lawler, et.al,1992). Κύκλοι 

ποιότητας αποτελούν μέρος των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας 

(ΙΡΜ.1993; Wilkinson, et.al 1993). 

Τέλος πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να υλοποιήσουν Προγράμματα 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας . Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότ ι 

συχνό το φαινόμενο επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν αυτό τον όρο κατά 

κόρον μη έχοντας υπόψη τους την σημασία, το περιεχόμενο αλλά και την 

σπουδαιότητα του όρου. Η προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

αποτελεί ίσως το τελευταίο στάδιο στο ταξίδι των επιχειρήσεων στην 

προσπάθεια τους να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών. Επιχειρήσεις υιοθετούν αυτή την προσέγγιση αφού πρώτα 

έχουν μια εμπειρία άλλων προσεγγίσεων όπως πιστοποίηση με βάση το 

ISO 9000 series, χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από 

θέματα βελτίωσης της ποιότητος κτλ. Η συγκεκριμένη προσέγγιση 

εμπεριέχει όλες τ ις άλλες προσεγγίσεις και αποτελεί την βασική 

επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησης. 

Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία αυτής της 

προσέγγισης είναι η ύπαρξη και η αποτελεσματική εφαρμογή των 

θεμελιακών βάσεων, αρχών και πρακτικών και μεθόδων της ΔΟΠ. 

Έρευνες έχουν δείξει ό τ ι είναι συχνό το φαινόμενο επιχειρήσεις να 

ισχυρίζονται ότ ι εφαρμόζουν προγράμματα διοίκησης ολικής ποιότητας 

αλλά ουσιαστικά να παραλείπουν ή να μην υλοποιούν βασικές αρχές ή να 

τηρούν βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων 

(ΙΡΜ.1993; Blackburn&Rosen1993;Mohrman,et.al,1995). 
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5.3.2 Xp^ivJ^ΣuJmïμαIJJ^ςJEyJlσχ^^ 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ενασχόληση των επιχειρήσεων με την 

βελτίωση της ποιότητας δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών. 

Ανέκαθεν η ποιότητα αποτελούσε βασικό θέμα στις βιομηχανικές 

επιχειρήσεις διεθνώς. Η προσήλωση όμως των επιχειρήσεων σε μια 

φιλοσοφία ελέγχου της ποιότητας έβαλε τις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας στα χέρια των ειδικών και αποτέλεσε μια περιφερειακή 

λειτουργία με ελάχιστο ενδιαφέρον από τα ανώτερα στελέχη. Τα 

υπεράριθμα και συστηματικά οργανωμένα τμήματα ποιοτικού ελέγχου 

και ο ρυθμιστικός ρόλος τους άρχισαν γίνονται οι ρυθμιστές των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις μόλις τα τελευταία χρόνια 

άρχισαν να απομακρύνονται από την φιλοσοφία του παραδοσιακού 

ποιοτικού ελέγχου και να στρέφονται σε άλλες προσεγγίσεις για την 

βελτίωση της ποιότητας. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΡΜ (1993) μόνο 

ένα 30% των επιχειρήσεων είχε εμπειρία περισσοτέρων από πέντε (5) 

χρόνων στην υιοθέτηση και εφαρμογή κάποιας προσέγγισης βελτίωσης 

της ποιότητας και την απομάκρυνση από τον ρυθμιστικό ρόλο του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου ένα , 30% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι 

έχουν προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας μεταξύ δύο και πέντε 

ετών (2-5), 35% των επιχειρήσεων είχαν προγράμματα ΔΟΠ από ένα έως 

δύο χρόνια (1-2) και το ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων είχε εμπειρία 

κάτω του ενός χρόνου (1) σε προγράμματα ΔΟΠ. 

Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία μπορεί 

να πάρει πέντε και δέκα χρόνια για να ενσωματωθεί πλήρως στην 

κουλτούρα της επιχείρησης και να αποτελέσει ανταγωνιστικό όπλο της 

επιχείρησης. (Lascelles & Dale,1993) Μια σταθερή πορεία ανάπτυξης και 

εξέλιξης υπάρχει στην υιοθέτηση και εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ και 

συστημάτων ποιότητας τα τελευταία χρόνια. Έχει αποδειχθεί ότι 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν απομακρυνθεί από τον ποιοτικό έλεγχο και 

εφαρμόζουν σε συστηματική βάση διάφορες προσεγγίσεις βελτίωσης της 

ποιότητας εδώ και πολλά χρόνια αποδίδουν καλλίτερα και το πρόγραμμα 
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βελτίωσης της ποιότητας είναι πιο αποτελεσματικό από τις επιχειρήσεις 

με μικρό χρονικό διάστημα εφαρμογής προσεγγίσεων βελτίωσης της 

ποιότητας ή παραμονής στον ποιοτικό έλεγχο.(Powell, 1995; ΙΡΜ.1993; 

Kasul&Motwani,1995;Redman,T,et.al,1995) 

5.3.3 E^acJ^MnM-OJOiUlmDJ^^ 

Η αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος ποιοτικού έλεγχου αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην σύγχρονη φιλοσοφία της 

βελτίωσης της ποιότητας. Η σκληρή και άκαμπτη δομή των τμημάτων 

ποιοτικού ελέγχου σε συνδυασμό με την έλλειψη υποστήριξης και 

αυτονομίας στα τμήματα αποτέλεσε το βασικότερο εμπόδιο στην 

απομάκρυνση και μετάβαση των επιχειρήσεων από τον παραδοσιακό 

έλεγχο της ποιότητας στην υιοθέτηση της καινούργιας φιλοσοφίας 

βελτίωσης της ποιότητας , την ΔΟΠ. 

Σε μια μεγάλη πλειοψηφία επιχειρήσεων το τμήμα ποιοτικού ελέγχου 

αποτελεί μια περιφερειακή λειτουργία, με σαφής αλλά περιορισμένες 

αρμοδιότητες και ευθύνες. Συνήθως το τμήμα ποιοτικού ελέγχου έχει την 

ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εισαγωγή συστημάτων και την 

εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών βελτίωσης της ποιότητας. Η 

αποκλειστική όμως ενασχόληση των μελών του τμήματος με 

λειτουργικής φύσεως θέματα και η πλήρης απομόνωση από θέματα 

σχεδιασμού και βελτίωσης αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν τα τμήματα ποιοτικού ελέγχου σε ολόκληρο τον Δυτικό 

βιομηχανικό κόσμο. Συχνό είναι επίσης το φαινόμενο διαμάχης και 

προστριβών μεταξύ του τμήματος ποιοτικού ελέγχου και του τμήματος 

παραγωγής και η υιοθέτηση διαφορετικών απόψεων αλλά και στόχων 

αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας. 

Η καινούργια αντίληψη για τον ρόλο του τμήματος ποιοτικού ελέγχου 

είναι ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο ουσιαστικός και καθοριστικός 

σε θέματα βελτίωσης και παροχής βοήθειας στα γραμμικά στελέχη. Τα 

μέλη του τμήματος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν την "διοίκηση" της 

ποιότητας στους ανθρώπους εκείνους που κάνουν την ποιότητας πράξη, 
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να αποτελέσουν τους καταλύτες για την αλλαγή της υπάρχουσας 

κουλτούρας, να διοχετεύσουν το μήνυμα της ποιότητας σε ολόκληρη την 

επιχείρηση και να παίξουν το ρόλο του διευκολυντή και του δασκάλου και 

όχι του ρυθμιστή και του ελεγκτή της ποιότητας. Η αναβάθμιση του 

ρόλου του τμήματος ποιοτικού ελέγχου επηρεάζει σημαντικά τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και αναπόφευκτα τον βαθμό της 

αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών αλλά και πρακτικών και 

μεθόδων της διοίκησης ολικής ποιότητας. Παράλληλα υποστηρίζεται ο 

ρόλος του τμήματος ποιοτικού ελέγχου στην βελτίωση της ποιότητας 

επηρεάζει και βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού όπως η συμμετοχή, την εκπαίδευση και ίσως 

θέματα εργασιακών σχέσεων. 

5.3.4 Εναπάθεστ^ΕιώιΙν^^ 

Η εναπόθεση της ευθύνης για την βελτίωση της ποιότητας αποτέλεσε 

σημείο διαμάχης αλλά και σημείο διαφοροποίησης μεταξύ των 

θεωρητικών της ποιότητας. Στην εποχή του παραδοσιακού ποιοτικού 

ελέγχου η ευθύνη για θέματα ποιότητας εναποτείθονταν στο τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου. Τα ανώτερα στελέχη δεν είχαν καμία ουσιαστική 

ανάμιξη στην διαχείριση και τον έλεγχο της ποιότητας αλλά 

εξουσιοδοτούνταν στα χέρια των ειδικών. Το πέρασμα από τον 

παραδοσιακό έλεγχο στην διασφάλιση της ποιότητας και μετέπειτα στην 

φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έφερε νέες αντιλήψεις 

σχετικά με το ποιος θα πρέπει να έχει την ευθύνη για την βελτίωση της 

ποιότητας στην επιχείρηση. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων που ακόμη βρίσκονται στο στάδιο του ποιοτικού ελέγχου 

το τμήμα ποιότητα έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα 

σχετικά με την ποιότητα, ενώ σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας η ευθύνη άλλοτε είναι στα χέρια της 

ανώτερης διοίκησης η οποία προεδρεύει και συντονίζει τις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας, και άλλοτε στα χέρια του υπευθύνου για την 

ποιότητα , τον Quality Manager. 
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Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

αναφέρετε στην ανάγκη κατανόησης από όλους τους εργαζόμενους μέσα 

στην επιχείρηση της σπουδαιότητας της ποιότητας και στη εναπόθεση 

της ευθύνης για την βελτίωση της σε όλους τους εργαζόμενους και όχι 

στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου ή στην ανώτερη διοίκηση (Lawler,1994: 

Kowalski&Walley,1993: Pfeffer,1994: Deming,1988; lshikawa,1985). To 

γεγονός είναι ότι παρόλο που επιχειρήσεις συχνά αναφέρουν ότι η 

ποιότητα αποτελεί ευθύνη όλων, το τμήμα ποιοτικού ελέγχου παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή, και διατήρηση του προγράμματος ή 

συστήματος ποιότητας. Η ρητορική γύρω από την ΔΟΠ αναφέρει ότι με 

την πάροδο του χρόνου το τμήμα ποιοτικού ελέγχου εξουσιοδοτεί 

αρμοδιότητες και ευθύνη για την ποιότητα στα στελέχη γραμμής και 

εργαζομένους και παίζει πλέον ένα ρόλο διευκολυντή (facilitator) και 

προπονητή (coach) στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Ελάχιστο είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων στις οποίες η ευθύνη 

για ποιότητα είναι στα χέρια του τμήματος προσωπικού. Η αδυναμία 

των στελεχών του τμήματος προσωπικού και η ενασχόληση τους με 

καθαρά περιφερειακές δραστηριότητες αποτέλεσε φραγμό στην 

ανάληψη ευθύνης στα θέματα ποιότητας. 

Στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι συχνό το φαινόμενο η ευθύνη για την 

ποιότητα να βρίσκεται στα χέρια επιτροπών για ποιότητα. Τα ανώτερα 

στελέχη έχουν την ευθύνη για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και 

καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής αυτής. Η 

αποτελεσματικότητα και η επιτυχής λειτουργία των επιτροπών 

ποιότητας προϋποθέτει την διατμηματική συνεργασία και την 

συνεισφορά όλων των ενδιαφερόντων μερών για την βελτίωση της 

ποιότητας ( ανώτερη διοίκηση, στελέχη γραμμής, εργαζόμενοι, 

υπεύθυνος για την ποιότητα, προσωπάρχης , κτλ) Η εναπόθεση της 

ευθύνης για την βελτίωση της ποιότητας αποτελεί έναν από τους 

βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της βελτίωσης της ποιότητας. 

Το που εναποτίθεται η ευθύνη για τις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας επηρεάζει σημαντικά την επιλογή της συγκεκριμένης 

προσέγγισης για ποιότητα , τον βαθμό υλοποίησης των θεμελιακών 

στηριγμάτων, των αρχών, και των πρακτικών και μεθόδων της ΔΟΠ. 
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Συγκεκριμένα περισσότερο φαίνεται να επηρεάζει τα θεμελιώδη 

στηρίγματα και τις αρχές και λιγότερο τις πρακτικές και μεθόδους της 

ΔΟΠ. Επηρεάζει ακόμη τον βαθμό αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 

όσον αφορά τα θέματα αξιολόγησης και αναγνώρισης και συμμετοχής 

των εργαζομένων. 

5JL_5 Στόχοι Βελτίωσης της Ποιότητας 

Ο καθορισμός στόχων από την πλευρά της επιχείρησης αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της οργανωσιακής της ετοιμότητας και 

απαραίτητο εργαλείο στην άσκηση της επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Όσον αφορά τους στόχους για την ποιότητα, είναι συχνό το φαινόμενο 

επιχειρήσεις να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε βραχυπρόθεσμους 

στόχους ή να μην έχουν συγκεκριμένους στόχους γύρω από την 

ποιότητα. Οι μικρές και ατομικές επιχειρήσεις ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία. Μόλις πρόσφατα επιχειρήσεις άρχισαν να σχεδιάζουν 

μακροπρόθεσμους στόχους για την ποιότητα. 

Η χρονική διάρκεια των στόχων ποιότητας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για βελτίωση της ποιότητας. 

Έοευνες έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις με μακροχρόνιους στόχους είναι 

πιο αποτελεσματικές από επιχειρήσεις με βραχυχρόνιους ή καθόλου 

στόχους. (Powell,1995) Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί οτι η αναγκαιότητα 

και η σημασία καθορισμού στόχων για την βελτίωση της ποιότητας 

αποτελεί σύμφωνα με τους Morhrman, et.al,1995 απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επιτυχία των πρσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. Στο πλαίσιο 

αυτό θα πρέπει οι στόχοι ποιότητας επίσης να συμβαδίζουν με τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης καθώς και με την στροφή της 

επιχείρησης από τον παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο. 
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ΜΕΡΌΧΑΕΥΤΕΡΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΔΑΙΟ__6ο 

Εκτίμηση των Συναρτησιακών Σχέσεων 

6.1 £ισαγωγή 

6.2 ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΠΡΩΤΗ - Ανάλυση της Σχέσης Οργανωσιακων 

Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της ποιότητας και 

των στοιχείων του Υποδείγματος ΔΟΠ 

6.3 ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗ - Ανάλυση της Σχέσης 

Οργανωσιακων Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης 

της ποιότητας και της Αξιοποίησης του ανθρώπινου 

Δυναμικού 

6.4 ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΡΙΤΗ - Ανάλυση της Σχέσης Οργανωσιακων 

Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της ποιότητας και 

του Συστήματος Επικοινωνίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - Θεωρητική Τεκμηρίωση 

6.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο διατυπώθηκε και αναπτύχθηκε διεξοδικά το 

θεωρητικό υπόβαθρο του υποδείγματος ΔΟΠ που θα χρησιμοποιηθεί για 

την μελέτη της ΔΟΠ στην Ελληνική Βιομηχανία και την αποτελεσματική 

διερεύνηση των συναρτησιακών σχέσεων και αναλύθηκαν οι 

Οργανωσιακοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες Βελτίωσης της Ποιότητας. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα τεκμηριωθούν θεωρητικά οι υποθέσεις προς 

έλεγχο και θα γίνει συστηματική ανάλυση της υπάρχουσας ελληνικής και 

ξένης βιβλιογραφίας γύρω από τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις. 

6.2 Παραδοχή Πρώτη (Υπόθεση προς Διερεύνηση) 

Π.1 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 
Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων 
Βελτίωσης της Ποιότητας και των Θεμελιωδών 
Στηριγμάτων, Αρχών , Πρακτικών και Μεθόδων του 
Υποδείγματος Δ.Ο.Π 

Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θα πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης και να έχει 

την δυνατότητα προσαρμογής στις συνεχόμενες μεταβολές του 

περιβάλλοντος 

(ΗίΙΙΙ&ννίΙΚίη3οη,1995;Μ3ηη&ΚΘΐιθΘ,1995;ΐνΐοΗΓη3Π,θί.3υ995). 

Παράλληλα με την συστηματική εφαρμογή των βασικών αρχών , 

πρακτικών και τεχνικών της ΔΟΠ θα πρέπει οι επιχειρήσεις να 

προσδιορίσουν και μερικούς άλλους οργανωσιακούς παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν άμεσα την υιοθέτηση και υλοποίηση μιας φιλοσοφίας 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή 

θεωρούμε ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι 
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επηρεάζουν και καθορίζουν το περιεχόμενο , την φύση, εφαρμογή και το 

επίπεδο της ΔΟΠ σε μια επιχείρηση. Οι προσδιοριστικοί αυτοί 

παράγοντες είναι η αρχική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην 

βελτίωση της ποιότητας, ο χρόνος συστηματικής ενασχόλησης με την 

βελτίωση της ποιότητας, ο ρόλος του τμήματος ποιοτικού ελέγχου στην 

ποιότητα, που εναποτίθεται η ευθύνη για την βελτίωση της ποιότητας και 

ποιοι είναι οι στόχοι της επιχείρησης αναφορικά με την ποιότητα. 

DLL! Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της Αρχικής 

Προσέγγισης στη Βελτίωση της ποιότητας και των 

Θεμελιωδών Στηριγμάτων, Αρχών, Πρακτικών και 

Μεθόδων του Υποδείγματος Δ.Ο.Π 

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης από την πλευρά της διοίκησης για το 

ξεκίνημα μιας αποτελεσματικής και συστηματικής προσπάθειας για την 

βελτίωση της ποιότητας η οποία θα συνοδεύεται με την ταυτόχρονη 

απομάκρυνση από τον παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο, σηματοδοτεί συχνά 

την υιοθέτηση μιας πληθώρας διαφορετικών προσεγγίσεων για την 

επίτευξη αυτών των στόχων. Η επιλογή μιας προσέγγισης βελτίωσης της 

ποιότητας αποτελεί ίσως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα 

στελέχη των επιχειρήσεων (ΙΡΜ.1993; Fowler,1992). 

Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί ότι η επιλογή μιας προσέγγισης θα πρέπει 

να συνδυαστεί με μια λεπτομερή ανάλυση της παρούσας κατάστασης , 

των προοπτικών βελτίωσης , την εξέταση εναλλακτικών προσεγγίσεων , 

την αφοσίωση αλλά και την δέσμευση της ανώτερης διοίκησης και τέλος 

την ύπαρξη μιας στρατηγικής για ποιότητα (ΙΡΜ.1993; 

Hill&Wilkinson,1995). Η επιλογή μιας αρχικής προσέγγισης για την 

βελτίωση της ποιότητας σηματοδοτεί τόσο την πορεία , τους στόχους, 

το περιεχόμενο, το επίπεδο ποιότητας αλλά και την φιλοσοφία της 

επιχείρησης αναφορικά με την σπουδαιότητα και το ρόλο της ποιότητας 

στην επιχειρηματική ζωή. Σύμφωνα με τους Wilkinson, Snape and 

Redman,1991; 1994, μια μεγάλη πλειοψηφία επιχειρήσεων αρχικά 
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καταφεύγει στην υιοθέτηση μιας "σκληρής" (hard) προσέγγισης στην 

βελτίωση της ποιότητας εφαρμόζοντας συστήματα διασφάλισης της 

ποιότητας ή βασικές πρακτικές και μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας. 

Μια σειρά από έρευνες στην Αμερική και Μεγάλη Βρετανία απέδειξαν ότι 

η συστηματική ενασχόληση των επιχειρήσεων με την "σκληρή" πλευρά 

της ποιότητας εγκλωβίζει τις επιχειρήσεις και δεν βοηθά στην ανάπτυξη 

και εξέλιξη των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας προσθέτοντας 

βασικά προβλήματα (ΙΡΜ.1993: Wilkinson,et.al,1994: Lawler,1994: 

Snell&Dean,1991: Fowler, 1993). 

Με την σειρά της η υιοθέτηση μιας προσέγγισης βελτίωσης της 

ποιότητας επηρεάζει ουσιαστικά την αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού της επιχείρησης. Έχοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι με τις 

γνώσεις τους, τις δεξιότητες , και τις εμπειρίες τους αποτελούν ίσως 

την μεγαλύτερη πηγή ενέργειας της επιχείρησης, είναι φανερό ότι 

υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ προσέγγισης βελτίωσης της 

ποιότητας και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εργαζόμενοι 

είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν την ποιότητα πράξη σε καθημερινή βάση 

είναι αυτοί οι οποίοι με τις ιδέες τους και την συμμετοχή τους 

συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προσέξουν έτσι ώστε η υιοθέτηση και εφαρμογή μιας προσέγγισης 

ποιότητας θα πρέπει να λάβει υπόψη της και το ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης. 

Π. 1.2 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της του Ρόλου του 
Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου στη Βελτίωση της ποιότητας 
και των Θεμελιωδών Στηριγμάτων, Αρχών, Πρακτικών και 
Μεθόδων του Υποδείγματος Δ. Ο.Π 

Η αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος ποιοτικού ελέγχου, όπως 

αναλύθηκε διεξοδικά παραπάνω φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 

το περιεχόμενο και την φιλοσοφία των προσπαθειών ή πρωτοβουλιών 

βελτίωσης της ποιότητας και αναπόφευκτα τον βαθμό της 

αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών αλλά και πρακτικών και 
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μεθόδων της διοίκησης ολικής ποιότητας. 

Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί οτι ο παραδοσιακός χαρακτήρας , η 

άκαμπτη δομή των τμημάτων ποιοτικού ελέγχου σε συνδυασμό με την 

έλλειψη υποστήριξης και αυτονομίας στα υπόλοιπα τμήματα της 

επιχείρησης αποτέλεσε το βασικότερο εμπόδιο στην απομάκρυνση και 

μετάβαση των επιχειρήσεων από τον παραδοσιακό έλεγχο της ποιότητας 

στην υιοθέτηση της καινούργιας φιλοσοφίας βελτίωσης της ποιότητας , 

την ΔΟΠ (Oakland,1989; Ishikawa,1985). 

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου κατέχει μια ηγετική θέση στις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας ενώ έχει σχεδόν την αποκλειστική ευθύνη για 

τον σχεδιασμό και την εισαγωγή συστημάτων και την εφαρμογή μεθόδων 

και τεχνικών βελτίωσης της ποιότητας. Η «επικράτηση» των στελεχών 

του τμήματος ποιοτικού ελέγχου στις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας συχνά σηματοδοτεί την ύπαρξη φαινομένων διαμάχης και 

προστριβών μεταξύ του τμήματος ποιοτικού ελέγχου και του τμήματος 

παραγωγής και η υιοθέτηση διαφορετικών απόψεων αλλά και στόχων 

αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνουμε την αδυναμία ύπαρξης ενός κλίματος συνοχής και 

συνεργασίας με σκοπό την διαμόρφωση μιας κουλτούρας ποιότητας και 

την εξασφάλιση της αφοσίωσης όλων των εργαζομένων μιας και δεν 

λαμβάνουν μέρος στον σχεδιασμό και στην διαδικασία ανάπτυξης και 

υλοποίησης των αρχών και πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας. 

Τα τελευταία χρόνια υιοθετείται μια νέα αντίληψη για τον ρόλο του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου η οποία ήταν αποτέλεσμα των 

οργανωσιακών αλλαγών , της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και της 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας . Με βάση τα παραπάνω ο ρόλος του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να είναι περισσότερο 

ουσιαστικός και καθοριστικός σε θέματα βελτίωσης και παροχής 

βοήθειας στα γραμμικά στελέχη ενώ επιτακτική φαίνεται η ανάγκη 

εξουσιοδότησης της "διοίκησης" της ποιότητας σε όλους τους 

εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους εκείνους που κάνουν την ποιότητας 

πράξη. 

Οι van Donk & Sanders,1993 υποστηρίζουν οτι το τμήμα ποιοτικού 

ελέγχου, έχοντας εκ φύσεως την εμπειρία και το know-how γύρω από 
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την «πρακτική» πλευρά της βελτίωσης της ποιότητας μπορεί να 

λειτουργήσει ως καταλύτης για την αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας, 

διοχετεύοντας το μήνυμα της ποιότητας σε ολόκληρη την επιχείρηση και 

εμφυτεύοντας πρακτικές βελτίωσης της ποιότητας σε όλα τα τμήματα 

της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Skrabec,1994 η αλλαγή του ρόλου του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να συμβαδίσει τόσο με την 

αλλαγή των πρακτικών και τεχνικών όσο και με την αλλαγή ρόλων των 

στελεχών του τμήματος. Τα στελέχη του τμήματος σύμφωνα με τον 

Skrabec,1994 καλούνται να παίξουν το ρόλο του διευκολυντή και του 

δασκάλου και όχι του ρυθμιστή και του ελεγκτή της ποιότητας. 

Π.1.3 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των Στόχων 

Βελτίωση της ποιότητας και των Θεμελιωδών Στηριγμάτων, 

Αρχών, Πρακτικών και Μεθόδων του Υποδείγματος Δ.Ο.Π 

Συχνό είναι το φαινόμενο επιχειρήσεις να επικεντρώνουν την προσοχή 

τους σε βραχυπρόθεσμους στόχους ή να μην έχουν συγκεκριμένους 

στόχους γύρω από την ποιότητα. Αν λάβουμε υπόψη ότι η συστηματική 

και σε βάθος υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας άρχισε 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τότε μπορούμε να διαπιστώσουμε 

την αδυναμία ύπαρξης μακροχρόνιων στόχων ποιότητας. Ελάχιστες 

έρευνες έχουν γίνει γύρω από την συσχέτιση των στόχων βελτίωσης της 

ποιότητας και των θεμελιωδών στηριγμάτων, αρχών και πρακτικών 

βελτίωσης της ποιότητας. Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί (ΙΡΜ.1993; 

Luzon,1994) ότι οι μικρές σε μέγεθος και παράλληλα OL ατομικές 

επιχειρήσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η έρευνα Quality in Europe 

(Chauvel,1994) έδειξε ότι μόλις πρόσφατα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

άρχισαν να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμους στόχους για την ποιότητα και 

να αποκτούν μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από την 

σημασία και την σπουδαιότητα της εφαρμογής προγραμμάτων, 

πρωτοβουλιών και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Η χρονική 

διάρκεια των στόχων ποιότητας αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην 
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προσπάθεια των επιχειρήσεων για βελτίωση της ποιότητας. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις με μακροχρόνιους στόχους είναι πιο 

αποτελεσματικές στην άσκηση πρακτικών και τεχνικών βελτίωσης της 

ποιότητας από επιχειρήσεις με βραχυχρόνιους ή καθόλου στόχους. 

(Powell, 1995). Η ύπαρξη μακροχρόνιων στόχων συχνά οριοθετεί την 

μετάβαση από τον παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο στην Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και στην δημιουργία μιας κουλτούρας ποιότητας που θα 

καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση (Hart&Schlesinger,1991). 

Π.1.4 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της Ευθύνης για την 

βελτίωση της ποιότητας και των Θεμελιωδών Στηριγμάτων, 

Αρχών, Πρακτικών και Μεθόδων του Υποδείγματος Δ.Ο.Π 

Η εναπόθεση της ευθύνης για την βελτίωση της ποιότητας αποτελεί έναν 

από τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της βελτίωσης της 

ποιότητας. Το που εναποτίθεται η ευθύνη για τις προσπάθειες βελτίωσης 

της ποιότητας φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τόσο την επιλογή της 

συγκεκριμένης προσέγγισης για ποιότητα , τον βαθμό υλοποίησης των 

θεμελιακών στηριγμάτων, των αρχών, και των πρακτικών και μεθόδων 

της ΔΟΠ.(ΙΡΜ, 1993). Παραδοσιακά η ευθύνη για την βελτίωση της 

ποιότητας βρισκόταν στα χέρια του τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Το 

τμήμα ποιοτικού ελέγχου είχε την επίβλεψη και την υλοποίηση όλων 

εκείνων των ενεργειών προκειμένου να ανταποκριθεί η επιχείρηση στις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών παραγωγής των προϊόντων της. Η 

θεαματική εξάπλωση των Ιαπωνικών προϊόντων στην διεθνή αγορά με 

χαμηλές τιμές και απαράμιλλη ποιότητα έφερε στο προσκήνιο την 

«διαχείριση» της ποιότητας. Η εναπόθεση της ευθύνης για την ποιότητα, 

αυτόματα σηματοδοτεί το περιεχόμενο των προσπαθειών βελτίωσης της 

ποιότητας και ταυτόχρονα της εφαρμογής ή όχι των αρχών και 

στηριγμάτων της ΔΟΠ. Έρευνες έχουν δείξει ότι στις επιχειρήσεις όπου 

η «διαχείριση» και ευθύνη της ποιότητας δεν αποτελεί μονοπώλιο του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου και ταυτόχρονα υπάρχουν επιτροπές 

ποιότητας όπου συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι τότε η επιχείρηση 
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βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και βαδίζει προς την Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας (Blackburn&Rosen,1993; Dale,1993) 

Π.1.5 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση του Χρόνου 

Συστηματικής Ενασχόλησης με την Βελτίωση της ποιότητας 

και των Θεμελιωδών Στηριγμάτων, Αρχών, Πρακτικών και 

Μεθόδων του Υποδείγματος Δ. Ο.Π 

"Εχει υποστηριχθεί τόσο από θεωρητικούς όσο και από στελέχη οτι η 

βελτίωση της ποιότητας είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία μπορεί να 

πάρει πέντε και δέκα χρόνια για να ενσωματωθεί πλήρως στην 

κουλτούρα της επιχείρησης και να αποτελέσει ανταγωνιστικό όπλο της 

επιχείρησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

σε Ευρώπη και Αμερική έχουν μέσο όρο χρόνου συστηματικής 

ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας μόλις τρία με τέσσερα 

χρόνια. (Lascelles &Dale,1993; Powell,1995; ΙΡΜ.1993; 

Kasul&Motwani,1995; Redman,et.al,1995). 

Η πλειοψηφία των θεωρητικών της ποιότητας συμφωνεί ότι ο 

αποτελεσματικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας 

ολοκληρωμένης προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας και η σε βάθος 

υλοποίηση των αρχών και πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας με 

ταυτόχρονη αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας πρέπει να έχει μια 

χρονική και λειτουργική αλληλουχία και να βασίζεται στην ύπαρξη ενός 

πλαισίου οργάνωσης και μιας κουλτούρας ποιότητας η οποία θα 

κατευθύνει τις παραπάνω ενέργειες (Deming,1988; Feigenbaum,1991). Ο 

χρόνος συστηματικής και σε βάθος ενασχόλησης με την ποιότητα 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των στόχων ποιότητας και λειτουργεί σαν μηχανισμός ανάπτυξης των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. 
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6.3 Παραδοχή Δεύτερη (Υπόθεση προς Διερεύνηση) 

•L2 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
των Οργανωσιακών Προσδιοριστικών 
Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας και 
της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η θεώρηση της ποιότητας σαν μιας νέας διοικητικής φιλοσοφίας 

προσέδωσε μια καινούργια διάσταση και περιεχόμενο στην διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναμικού (ΙΡΜ.1993; Pfeffer,1994; Lawler, et.al.1995). 

Σύμφωνα με τις αρχές της νέας αυτής φιλοσοφίας, η βελτίωση της 

ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μιας 

επιχείοησης, συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την 

αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη 

πρόκληση για την σύγχρονη επιχείρηση. 

Π.2.1 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης 

της Ποιότητας και της Αναβάθμισης του Ρόλου του 

Τμήματος Προσωπικού 

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 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. Δίνει στρατηγική σημασία στις πολιτικές και στις 

διαδικασίες του τμήματος προσωπικού και συμβάλει στην ανάδειξη της 

"ανθρώπινης πλευράς" της ποιότητας σαν βασικό παράγοντα επιτυχίας 

των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας. (Roth,1989; Giles and 

Williams,1991). Η προσέγγιση για την βελτίωση της ποιότητας φαίνεται 

να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον προσανατολισμό και τους στόχους 
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της νέας αυτής φιλοσοφίας, καθώς και την συνεισφορά και τον ρόλο του 

τμήματος προσωπικού στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις OL οποίες εισάγουν και υλοποιούν 

μια προσέγγιση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας φαίνεται να συνδυάζουν και 

να εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό και με τον καλλίτερο τρόπο τις 

βασικές αρχές , τις πρακτικές και τις μεθόδους της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας , αναθεωρώντας και αναβαθμίζοντας παράλληλα την 

παραδοσιακή προσέγγιση στην διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού(ΙΡΜ,1993; Blackburn and Rosen,1993; Wilkinson, et.al,1991; 

Tuttle,1992). Η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας ΔΟΠ σηματοδοτεί την 

μετάβαση από την παραδοσιακή Διοίκηση Προσωπικού στην στρατηγική 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Strategic HRM) (Blackburn and Rosen ,1993; 

Wilkinson et.al,1991) . 

Η προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας φαίνεται να σηματοδοτεί 

και να καθορίζει τον βαθμό συμμετοχής του τμήματος προσωπικού στις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Η συμμετοχή έχει 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 ΔΟΠ στις βασικές λειτουργίες της 

επιχείρησης Οι αλλαγές στις πρακτικές του τμήματος προσωπικού για 

την υποστήριξη των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας είναι: 

- δημιουργία συστημάτων πλουραλιστικής, διατμηματικής και από κάτω 

προς τα πάνω επικοινωνίας 

- ανάπτυξη και δημιουργία περιγραφών εργασίας με βάση την 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, την καινοτομία και την 

ενδυνάμωση του εργαζομένου (empowerment) 

εφαρμογή δεικτών ανταγωνιστικότητας (benchmarking) στην 

στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού 

- οργάνωση και υποστήριξη ομάδων εργασίας 

- ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία με το σωματείο των 

εργαζομένων, 

- χρήση της αρχής της ικανοποίησης του πελάτη στις 

διαπραγματεύσεις. 
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- σχεδιασμός συστημάτων αμοιβών τα οποία στηρίζονται όχι μόνο σε 

χρηματικές αμοιβές αλλά συνδέονται με την παραγωγικότητα και την 

ποιότητα 

- μέτρηση και αναπληροφόρηση όλων των δεικτών γύρω από το εργατικό 

δυναμικό (δείκτες απουσιών, ατυχημάτων, εναλλαγής εργασίας, 

απόδοσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κύκλου στρατολόγησης, 

μέτρηση συμπεριφοράς, πίνακας αξιολόγησης παρεχομένων υπηρεσιών 

κτλ) 

- αναβάθμιση του εργοστασιακού περιβάλλοντος και έμφαση στην 

πρόληψη ατυχημάτων 

- εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ολόκληρη 

την επιχείρηση 

- χρήση συστημάτων ιδεών και προτάσεων και διενέργεια ερευνών 

συμπεριφοράς των εργαζομένων. 

- σχεδιασμός και υλοποίηση ελαστικών μορφών εργασίας. 

Η υιοθέτηση των αρχών και της φιλοσοφίας της βελτίωσης της 

ποιότητας από το τμήμα προσωπικού αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη 

πρόκληση για το τμήμα προσωπικού. Επιχειρήσεις οι οποίες απόκτησαν 

το βραβείο Malcolm Baldrige στην Αμερική και το EFQM European Award 

στην Ευρώπη έδειξαν θετικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Υιοθέτησαν την αρχή του "εσωτερικού" πελάτη και το "κάνε το σωστά 

την πρώτη φορά" σε όλες τις δραστηριότητες του τμήματος, 

προσπάθησαν να μετρήσουν βασικές παραμέτρους σε θέματα 

προσωπικού όπως επιλογή, αξιολόγηση, ηθικό των εργαζομένων και 

επικοινωνία, και ενστερνίστηκαν την αρχή της συνεχούς βελτίωσης για 

όλα τα θέματα που απασχολούν το τμήμα (Easton,1993). Ακόμη το 

τμήμα προσωπικού ενστερνίζοντας τις αρχές και την φιλοσοφία της 

βελτίωσης της ποιότητας αποτελεί τον κεντρικό μοχλό για την εισαγωγή 

αλλαγών στην επιχείρηση όπως δηλαδή της υπάρχουσας οργανωσιακής 

κουλτούρας , και την εισαγωγή νέων ελαστικών μεθόδων και πρακτικών 

εργασίας Στην Μεγάλη Βρετανία αρκετές επιχειρήσεις προσπάθησαν να 

συμπεριλάβουν το τμήμα προσωπικού στην ποιότητα λαμβάνοντας 

πιστοποίηση κατά ISO 9000 series για βασικές διαδικασίες του τμήματος 
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προσωπικού όπως, στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση 

και αμοιβές. (Fowler, 1992) 

Είναι όμως συχνό το φαινόμενο η απόκτηση ενός πιστοποιητικού 

διασφάλισης ποιότητας να αποτελεί την βασική και συχνά μοναδική 

επιλογή αρκετών επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους για βελτίωση της 

ποιότητας. Η μονομερής "αγκύλωση" των επιχειρήσεων στην υλοποίηση 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σηματοδοτεί συχνά μια 

"διαδικαστική" προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας αφήνοντας 

ουσιαστικά αμέτοχα τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Ο σκοπός , η 

φιλοσοφία και τα στοιχεία που απαρτίζουν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας δεν προωθούν και δεν ενθαρρύνουν την συνεργασία και την 

ουσιαστική συμμετοχή του τμήματος προσωπικού στον σχεδιασμό, 

υλοποίηση και βελτίωση του συστήματος, και δεν αναβαθμίζουν 

ουσιαστικά το ρόλο τμήματος προσωπικού. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο πιο βασικός λόγος αποτυχίας των 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας είναι η υπερβολική έμφαση στην 

τήρηση των προδιαγραφών και η παραμέληση του ανθρώπινου 

παράγοντα(\Λ/ίΙκίπ3οη, et.al,1991; Pfeffer, 19 94). Επιχειρήσεις που 

διαλέγουν τον (μονό)δρόμο της διασφάλισης της ποιότητας συχνά 

προέρχονται από μια παραδοσιακή προσέγγιση στην βελτίωση της 

ποιότητας βασισμένη στην επιθεώρηση (ispection) και στον ποιοτικό 

έλεγχο (quality control). 

Η μετάβαση αυτή συχνά προσδίδει μια "μηχανιστική" φιλοσοφία στην 

διοίκηση της ποιότητας και συμβάλει στην απομόνωση της ποιότητας και 

φυσικά στην αποτυχία. Σε αυτές τις επιχειρήσεις το τμήμα προσωπικού 

λαμβάνεται ως μια περιφερειακή λειτουργία, οι πρακτικές του είναι 

καθαρά "γραφειοκρατικές και μη συστηματικές" , και ο ρόλος του καθαρά 

παραδοσιακός. Η οργάνωση του τμήματος είναι αυστηρά ιεραρχική και 

ανελαστική , η φιλοσοφία του τμήματος είναι προσανατολισμένη στην 

διατήρηση και διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης, ενώ τα στελέχη 

του τμήματος δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα προσόντα έτσι 

ώστε να επωμιστούν ένα πιο ουσιαστικό ρόλο ενώ επίσης είναι εύλογη η 

φοβία τους για τυχόν αλλαγές στην υπάρχουσα οργανωτική δομή της 

επιχείρησης και το χάσιμο του status τους. 
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Έρευνες έχουν δείξει ότι σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αποκλειστικά 

την προσέγγιση της πιστοποίησης με βάσει το ISO 9000 , η ποιότητα 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ανθρώπων που σχετίζονται με την 

τήρηση των προδιαγραφών και τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης 

πιστεύουν ότι η ποιότητα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τμήμα 

προσωπικού θεωρώντας εύλογη την μη συμμετοχή των στελεχών του 

τμήματος προσωπικού στον σχεδιασμό, υλοποίηση και βελτίωση του 

συστήματος ποιότητας (Gill,1993: Fowler,1993). 

Παρόλο που η φύση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας δεν 

συμβάλει στην αλλαγή και την αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος 

προσωπικού και δεν προϋποθέτει την συμμετοχή του τμήματος στην 

βελτίωση της ποιότητας, επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα 

συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σαν το πρώτο βήμα και ως 

"μέσο" και "όχημα" για την μετάβαση τους σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ συχνά 

προσφέρουν την ευκαιρία στο τμήμα προσωπικού να συνεισφέρει στην 

ποιότητα. 

Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται σε μια πορεία αναζήτησης της 

ποιότητας εδώ και αρκετά χρόνια. Η δημιουργία μιας κουλτούρας 

ποιότητας, η αναγνώριση της σημασίας της συνεχούς βελτίωσης στην 

αναζήτηση της ποιότητας, και η ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας 

στρατηγικής ποιότητας, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτών των 

επιχειρήσεων αναφορικά με την ποιότητα.(Dale, 1993) Η συνεισφορά του 

τμήματος προσωπικού συνίσταται στην οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων γύρω από την ποιότητα στο στάδιο σχεδιασμού του 

συστήματος, στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος γύρω από την 

ποιότητα στο ξεκίνημα των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και 

στην προσαρμογή των υπαρχόντων συστημάτων αμοιβών και απόδοσης 

με την προσέγγιση στην ποιότητα. Η συμμετοχή των στελεχών του 

τμήματος προσωπικού στην ποιότητα δεν είναι σημαντική αλλά συχνά 

παρατηρείται το φαινόμενο στελέχη του τμήματος προσωπικού να 

συμμετέχουν σε επιτροπές ποιότητας καθώς και σε ομάδες βελτίωσης 

της ποιότητας (Ciampa,1993; Tuttle,1992). 

Ο χρόνος συστηματικής ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας 

φαίνεται να επηρεάζει και να διαφοροποιεί τον ρόλο και την 
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σπουδαιότητα το ρόλο του τμήματος προσωπικού αλλά και γενικότερα 

την αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπινων πόρων σε μια επιχείρηση. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια πορεία των επιχειρήσεων σε 

θέματα βελτίωσης της ποιότητας συνδέεται με μια ολική προσέγγιση 

στην ποιότητα και αυτή με τη σειρά της επηρεάζει την συμμετοχή και το 

ρόλο του τμήματος προσωπικού στις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας (Blackburn&Rosen,1993; Lawler,1995). 

Λιγότερη έμφαση δίνεται σε άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ποιότητας όπως για παράδειγμα στο ρόλο του τμήματος ποιοτικού 

ελέγχου στην ποιότητα, τον καθορισμό στόχων ποιότητας και την 

εναπόθεση της ευθύνης για ποιότητα και την σχέση τους με την 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Ελάχιστες έρευνες έχουν γίνει γύρω 

από την μελέτη αυτών των σχέσεων. Παρόλα αυτά εμφανής θα πρέπει 

να είναι ίσως η συσχέτιση μεταξύ της υπευθυνότητας για ποιότητα και 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Είναι λογικό ότι εάν η βελτίωση της 

ποιότητας αποτελεί μέλημα του τμήματος ποιοτικού ελέγχου τότε το 

τμήμα συνήθως αποκλείεται από την διαδικασία ανάπτυξης και 

υλοποίησης προγραμμάτων ποιότητας., έχοντας κυρίως περιφερειακό 

ρόλο. 

Άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την σχέση μεταξύ των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και του τμήματος προσωπικού 

είναι η προέλευση του κεφαλαίου, η αποκέντρωση ή όχι του τμήματος 

προσωπικού, το μέγεθος της επιχείρησης και το επίπεδο συμμετοχής 

του τμήματος προσωπικού στις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας(ΙΡΜ,1993). Έχει αποδειχθεί ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

περιλαμβάνουν το τμήμα προσωπικού στην ποιότητα περισσότερο από 

ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις. Αυτό συμβαδίζει με την αντίληψη ότι οι 

ξένες επιχειρήσεις είναι πιο "ευαίσθητες" σε θέματα προσωπικού από ότι 

οι εγχώριες επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις όπου το τμήμα προσωπικού 

λειτουργεί αποκεντρωμένα υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να 

συμμετάσχει ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας σε αντίθεση με τα 

τμήματα προσωπικού τα οποία βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της 

εταιρίας. 

Το μέγεθος των επιχειρήσεων φαίνεται να παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο 
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στον καθορισμό της σχέσης της ποιότητας με το τμήμα προσωπικού. Οι 

μεγάλες όπως είναι γνωστό επιχειρήσεις διαθέτουν πιο οργανωμένα 

τμήματα προσωπικού με ειδικευμένο προσωπικό και συνήθως 

συμπεριλαμβάνουν το τμήμα προσωπικού στις προσπάθειες βελτίωσης 

της ποιότητας. Αντίθετα στις μικρές επιχειρήσεις, συχνό είναι το 

φαινόμενο της μη ύπαρξης οργανωμένου τμήματος προσωπικού ή την 

ύπαρξη ενός ανώτερου στελέχους υπεύθυνου για θέματα προσωπικού. 

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι δύσκολη η συμμετοχή του 

τμήματος προσωπικού στην ποιότητα καθώς και η δημιουργία ενός νέου 

προτύπου για το τμήμα. Όταν το τμήμα προσωπικού συμμετέχει σε 

στρατηγικό επίπεδο στην ποιότητα τότε ο προσανατολισμός των 

επιχειρήσεων αναφορικά με την ποιότητα είναι στην Ολική Ποιότητα. 

Στις επιχειρήσεις στις οποίες το τμήμα προσωπικού δεν συμμετέχει 

είναι φανερή η έμφαση στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας. 

ELJL_2 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης 

της Ποιότητας και της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των 

Εργαζομένων 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι 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 (Pâmes,1984; Flamholtz,1988). Έχοντας 

υπόψη μας 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. (Pfeffer, 1994 ; Blackburn 

and Rosen, 1993). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλουν στην 

προώθηση ενός αφοσιωμένου και παραγωγικού εργατικού δυναμικού, 
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αυξάνουν την επιχειρηματική ελαστικότητα και ποιότητα, μειώνουν το 

κόστος και αναπτύσσουν μια γρήγορη και πρωτοποριακή αντίδραση στις 

αυξανόμενες αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (HR 

Focus,1991). 

Ενώ υπάρχει έντονη η ανάγκη για περισσότερη και συστηματικότερη 

εκπαίδευση και επιμόρφωση, έρευνες έχουν δείξει ό τ ι οι επιχειρήσεις 

ανά τον κόσμο αφιερώνουν ελάχιστες πηγές (resources) σε θέματα 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. (Manpower 

Services Commission Survey,NEDO, 1984; Majchrzak,1988 ; Wayne and 

Lancaster, 1992). Η έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας έφερε τ α 

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 από 

«αντιδραστική» σε «προληπτική», και η εκπαίδευση και η επιμόρφωση 

είναι το βασικό εργαλείο για αυτή την μεταστροφή.(Marash,1992; 

Pate!,1993) 

Οι θεωρητικοί της ποιότητας πιστεύουν ότ ι η εκπαίδευση αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο κάθε προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας. Ο 

Ishikawa (1985), αναφέρει ότ ι ο Ολικός Ποιοτικός Έλεγχος ξεκινά με 

εκπαίδευση και τελειώνει με εκπαίδευση. Για τον Feigenbaum (1991), η 

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 τ α δεκατέσσερα 

σημεία για την βελτίωση της ποιότητας. Ο Crosby (1979), πιστεύει ό τ ι η 

εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ουσιαστική, δηλαδή να μην είναι μόνο 

θεωρητική αλλά να σ τ ρ έ φ ε τ α ι στο προϊόν και στον πελάτη. 

Υποστηρίχθηκε ότ ι η Ποιότητα αποτελεί μια «επανάσταση» 

(Oakland,1988) 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 τ ις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση παρέχει τ α 
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κατάλληλα εργαλεία καθώς και τις πρακτικές για αυτήν την αλλαγή. ( 

lshikawa,1985; Marash,1992) 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ελάχιστες επιχειρήσεις θεωρούν την 

εκπαίδευση σαν κεντρικό και βασικό σημείο της στρατηγικής τους για την 

ποιότητα (Patel,1993) Η ανάπτυξη όμως πολιτικών και στρατηγικών 

εκπαίδευσης μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ είναι 

απαραίτητη για την διασφάλιση ενός περιβάλλοντος συνεχούς μόρφωσης 

που να συμβαδίζει με την συμμετοχική κουλτούρα. 

Η προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας καθώς και το στάδιο στο 

οποίο βρίσκεται μια επιχείρηση όσον αφορά την ποιότητα, επηρεάζουν 

σημαντικά τις προσπάθειες τον προσανατολισμό, την στρατηγική αλλά 

και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Ερευνες έχουν 

δείξει ότι υπάρχει βασική διαφορά μεταξύ επιχειρήσεων που εφαρμόζουν 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και επιχειρήσεων που ακολουθούν 

μια προσέγγιση ΔΟΠ. Σύμφωνα με τον Huckett, 1992, η εγκαθίδρυση μιας 

φιλοσοφίας Διοίκησης Ολικής Ποιότητας απαιτεί και προϋποθέτει τρία 

πράγματα : εκπαίδευση, επιμόρφωση και ανάπτυξη. Τα προγράμματα 

εκπαίδευσης βοηθούν στην κατανόηση και οικειότητα της φιλοσοφίας, 

των αρχών , πρακτικών και μεθόδων της ΔΟΠ (Deming, 1988; 

Crosby,1978; Pfeffer, 1994) Η εκπαίδευση συχνά αποτελεί εργαλείο 

υποκίνησης για την εισαγωγή και υλοποίηση προγραμμάτων 

ποιότητας.(Patel,1993; Kowalski,1993). Ο εμπλουτισμός γνώσεων , η 

παροχή πληροφοριών σχετικών με την ποιότητα, η εκμάθηση τεχνικών 

και ρόλων για την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγή αποτελεί 

βασικό στοιχείο των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ (Blackburn&Rosen,1993). 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε επιχειρήσεις που 

ακολουθούν μια φιλοσοφία και προσέγγιση ΔΟΠ θα πρέπει να είναι 

στραμμένα στον πελάτη , θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα τμήματα 

και όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Η εκπαίδευση θα πρέπει να 

είναι μια συνεχής δραστηριότητα η οποία θα αποτελεί μέρος του 

προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας. Η έμφαση των προσπαθειών 

εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι όχι μόνο στην εκμάθηση πρακτικών, 

μεθόδων και εργαλείων ποιότητας αλλά και σε στρατηγικές και αρχές 
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της ΔΟΠ. Απαραίτητη είναι η διερεύνηση των αναγκών για εκπαίδευση, η 

οποία θα πρέπει να στοχεύει στην βελτίωση της γνώσης και υποκίνησης 

των εργαζομένων. Με την σειρά του αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και 

εισαγωγή ενός οργανωμένου σχέδιο-προγράμματος εκπαίδευσης 

Η εισαγωγή ΔΟΠ καλεί ακόμη για μια στρατηγική εκπαίδευσης, η οποία 

θα ενοποιεί την εκπαίδευση πάνω σε θέματα ποιότητας, με την βελτίωση 

βασικών δεξιοτήτων για την βελτίωση της ποιότητας. Με βάση τα 

παραπάνω η εκπαίδευση καθώς και η επιμόρφωση αποτελούν τα βασικά 

στοιχεία υποστήριξης των προγραμμάτων ολικής ποιότητας και είναι οι 

περιοχές με την μεγαλύτερη επιρροή στην ποιότητα.(Marchinghton, et.al, 

1993; Patel, 1993) 

Από την άλλη πλευρά υιοθέτηση προγραμμάτων ΔΟΠ συμβάλει στην 

ανάπτυξη μιας ουσιαστικής, συστηματικής και δραστικής προσέγγιση 

στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για παροχή εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης υψηλών προδιαγραφών. (Brown, 1993 Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να δουν την εκπαίδευση όχι σαν ένα επιπλέον κόστος αλλά σαν 

μια απαραίτητη στρατηγική για την επιχείρηση με απώτερο σκοπό την 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ικανοποίηση 

των αναγκών του πελάτη. 

Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ, η εκπαίδευση 

αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ΔΟΠ. Παραδείγματα επιχειρήσεων 

όπως η Rank Xerox, η IBM, η Federal Express κτλ, οι οποίες ξοδεύουν 

τεράστια ποσά στην εκπαίδευση, στρέφουν τις προσπάθειες 

εκπαίδευσης στην βελτίωση της ποιότητας και στην ικανοποίηση των 

αναγκών του πελάτη. Τα προγράμματα εκπαίδευσης τους λειτουργούν σε 

συστηματική βάση, είναι περιεκτικά , με μεγάλο εύρος αντικειμένων, 

περιλαμβάνουν όλους τους εργαζόμενους και υποστηρίζονται από την 

ανώτερη διοίκηση (Blackburn&Rosen,1993; Dale,1993). Η εκπαίδευση 

λαμβάνεται ως επένδυση και όχι ως κόστος, ενώ είναι εμφανής η ύπαρξη 

συστημάτων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

Εξετάζοντας την μορφολογία των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

κατά το ISO 9000 διαπιστώνουμε ότι ένα από τα είκοσι στοιχεία του 

συστήματος είναι και η εκπαίδευση. Οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται 
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ΙΣΟ 9000 series θα πρέπει να καθορίσουν τις ανάγκες για εκπαίδευση των 

ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση και την λειτουργία του 

συστήματος, να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους 

παραπάνω εργαζομένους και να κρατούν αρχεία εκπαίδευσης 

Έρευνες έχουν δείξει ότι στις επιχειρήσεις με έμφαση στην διασφάλιση 

της ποιότητας με την μορφή πιστοποίησης των διεργασιών από διεθνείς 

οργανισμούς όπως ο ISO, η εκπαίδευση έπαιξε πολύ μικρό ρόλο στην 

εισαγωγή του ISO (Patel,1993; Dale,1993) και ελάχιστες επιχειρήσεις 

θεώρησαν το ISO σαν μια αφορμή για την ανάπτυξη και υλοποίηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενώ ήταν εμφανής η έλλειψη στρατηγικών 

και πολιτικών εκπαίδευσης. (Patel,1993; Kowalski,1993; Dale,1992; 

Marchin,ghton, et.al,1992; Hart and Schlesinger,1993) . Η εκπαίδευση και 

ανάπτυξη δεν ήταν βασισμένη σε καθορισμένο στρατηγικό σχέδιο αλλά 

έτεινε να είναι σπασμωδική και να κατευθύνεται σε συγκεκριμένα άτομα. 

( Wynne&Lancaster, 1992; Hall, et.al,1992) 

Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας συνέβαλε στην 

αναζωπύρωση του ενδιαφέροντας των επιχειρήσεων για εκπαίδευση. 

Βασικά μειονεκτήματα είναι η έμφαση στην παροχή εκπαίδευσης μόνο 

στα άτομα εκείνα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την διαχείριση του 

συστήματος (Ho,1994) η έμφαση των προγραμμάτων σε εργαλεία και 

τεχνικές για την βελτίωση των υπαρχόντων δεξιοτήτων των 

εργαζομένων και στην εκπαίδευση "εκτελώντας την συγκεκριμένη 

εργασία" (Bradley, 1994) και η αντιμετώπιση των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης σαν "μόδας" η οποία κρατά πάρα πολύ λίγο και έχει 

βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα (Patel, 1993). Η εκπαίδευση συνήθως 

αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος ποιότητας ή γίνεται από 

εξωτερικούς εκπαιδευτικούς συμβούλους και η χρησιμοποίηση λίγων 

εκπαιδευτικών εργαλείων είναι ενδεδειγμένη. Το μέγεθος των 

επιχειρήσεων φαίνεται να επηρεάζει το ποσοστό εκπαίδευσης όσο και 

την διάρκεια των προγραμμάτων σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

συστήματα ή προγράμματα ποιότητας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις 

εκπαιδεύουν τα στελέχη και τους εργαζόμενους περισσότερο και σε 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από ότι οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. 
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GL2JÌ Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης 

της Ποιότητας και της Συμμετοχής των Εργαζομένων 

Η «Συμμετοχή των Εργαζομένων» ( Employee Involvement ) ή αλλιώς 

«Συμμετοχική Διοίκηση» ( Participative Management) 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. 

Η συμμετοχή οριζόταν 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 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 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. 

Η συμμετοχή φέρνει μια αυξημένη ροή πληροφοριών και γνώσεων και 

συντελεί στην «διανομή ευφυίας» 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 ΔΟΠ έγινε 

πραγματικότητα στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις μετά το τέλος του 

Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Η θεαματική εξάπλωση και εφαρμογή 
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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. 

Στο Δυτικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η έμφαση στις επιστημονική 

διοικητικές πρακτικές του Ταιηλορισμού απότρεψε την αλματώδη 

ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων. Η εξάπλωση των αρχών και 

της φιλοσοφίας της ποιότητας έφερε την συμμετοχή ξανά στο επίκεντρο 

της διοικητικής θεωρίας. Η συμμετοχή αποτελεί μια από τις βασικές 

αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η ΔΟΠ και αποτελεί το κλειδί για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της φιλοσοφίας της ΔΟΠ. Σύμφωνα με τον 

Hill «η συμμετοχή αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό για την βελτίωση της 

ποιότητας. 

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 (Lawler,1994: Hill,1991). Η συμμετοχή 

των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΔΟΠ και, οι αρχές 

της συμμετοχής εναρμονίζονται στη φιλοσοφία της ΔΟΠ (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 Detning, 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 
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ΔΟΠ, η διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη προϋποθέτει 

την εμπλοκή όλων εκείνων που σχετίζονται άμεσα. Η «μάρκετ-ιν» αρχή 

της ποιότητας προϋποθέτει γρήγορες και άμεσες αντιδράσεις σε 

προβλήματα και θέματα ποιότητας και στην μείωση του χρόνου μεταξύ 

εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη. 

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 Kanban 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 ΔΟΠ 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 ΔΟΠ η συμμετοχή 

είναι ουσιαστική και αυθεντική, δηλαδή: 

- συμμετοχή όλων των εργαζομένων και τμημάτων της επιχείρησης στην 

βελτίωση της ποιότητας 

- η συμμετοχή δεν εξαντλείτε στην νήψη 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. 
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{ISLA Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελ τίωσης 

της Ποιότητας και της Αξιολόγησης της Απόδοσης και 

Αναγνώρισης του Ρόλου των Εργαζομένων 

Η αξιολόγηση της απόδοσης έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της 

οργανωσιακής ζωής σύμφωνα με τους Longenecker&Goff,1992. Έρευνες 

στην Αμερική υποστηρίζουν ότι πάνω από το 90% των επιχειρήσεων 

εισάγουν και υλοποιούν συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης ή 

προγράμματα και πρωτοβουλίες για την μέτρηση της απόδοσης των 

εργαζομένων.(Locker &Teel,1988,in Longenecker) , Στην Αγγλία το 

ποσοστό σύμφωνα με τον Long(1986) in Anderson,1992) φτάνει στα 82%. 

Παρόλα αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα, υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία 

επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίες φαίνεται να 

προβληματίζονται και να είναι διστακτικές στην εφαρμογή συστημάτων 

μέτρησης της απόδοσης ενώ παράλληλα έρευνες δείχνουν ότι ελάχιστα 

συστήματα αξιολόγησης είναι αποτελεσματικά. Συμπληρωματικά 

αναφέρεται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των συστημάτων 

εκπλήρωσαν τους στόχους τους οποίους είχαν βάλει. 

Μερικοί από τους βασικούς λόγους αναποτελεσματικότητας των 

συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης είναι : 

- έλλειψη πληροφόρησης αναφορικά με τα αποτελέσματα 

- Ασαφή στάνταρ 

- έλλειψη εκπαίδευσης στους αξιολογητές 

- αδιαφορία της ανώτερης διοίκησης 

- ελάχιστοι πόροι 

- έλλειψη συμμετοχής των εργαζομένων στην διαδικασία αξιολόγησης 

- αναπληροφόρηση 

Η αναζήτηση της σχέσης μεταξύ ΔΟΠ και αξιολόγησης της απόδοσης 

είναι μια από τις δυσκολότερες μιας και σύμφωνα με πολλούς 

θεωρητικούς ΔΟΠ και Αξιολόγηση της απόδοσης δεν μπορούν να 

αναμιχθούν μέσα σε μια Φιλοσοφία Ποιότητας. Παρόλα αυτά έρευνες 

στην Αμερική έδειξαν ότι οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 
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κάποια μορφή αξιολόγησης της απόδοσης και υπάρχουν στοιχεία τα 

οποία αποδεικνύουν την θετική σχέση μεταξύ αξιολόγησης της απόδοσης 

και της ποιότητας. ( Blackburn&Rosen,1991;Shadur,1994, on Simmons, 

et.al.1995) 

Η πλειοψηφία των θεωρητικών της ποιότητας ασχολήθηκε με το θέμα 

της απόδοσης και την αναγκαιότητα ή μη εφαρμογής προγραμμάτων και 

συστημάτων μέτρησης της απόδοσης. Συγκεκριμένα ο Crosby πιστεύει 

ότι οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για την απόδοση τους και δίνουν 

μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση τους. Αναγνωρίζει όμως τις διάφορες 

αδυναμίες των συστημάτων αξιολόγησης και υποστηρίζει ότι οι 

εργαζόμενοι με την αναποτελεσματικό σχεδιασμό, εφαρμογή και 

βελτίωση των υπαρχόντων προγραμμάτων αξιολόγησης χάνουν την 

πίστη τους σε αυτά με αποτέλεσμα να είναι αναποτελεσματικά. 

Ο Juran πιστεύει στην αξιολόγηση αλλά διακηρύσσει ότι η αξιολόγηση θα 

πρέπει να γίνεται με καθαρά ποσοτικά κριτήρια. Ο Deming είναι ο κύριος 

επικριτής των προγραμμάτων αξιολόγησης. Θεωρεί την εφαρμογή 

ποσοτικών κριτηρίων στην αξιολόγηση σαν την κυριότερη αιτία 

αποτυχίας των επιχειρήσεων στην προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας. Παράγοντες του περιβάλλοντος επηρεάζουν σύμφωνα με τον 

Deming τα προγράμματα αξιολόγησης ,όπως οι συνθήκες της αγοράς. 

Όμως στην αναζήτηση τους για το χρυσό δισκοπότηρο της ποιότητας οι 

επιχειρήσεις συχνά προσπαθούν να αλλάξουν τα συστήματα 

αξιολόγησης της απόδοσης έτσι ώστε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας. Σύμφωνα με τον Carson,et.al,(1992) η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και η Αξιολόγηση της Απόδοσης μπορούν να 

δουλέψουν μαζί και να βελτιώσουν την οργανωσιακή απόδοση. Έρευνα 

από το Hewitt Associates 1992 Survey of TQ Measurement and 

Compensation Practices βρήκε ότι τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων του 

δείγματος έχουν διαφοροποιήσει και τροποποιήσει τα προγράμματα 

αξιολόγησης για αυτόν τον σκοπό. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι πιο πολλές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

προγράμματα ΔΟΠ έχουν ένα τυπικό πρόγραμμα αξιολόγησης το οποίο 

περιλαμβάνει διάφορα στάδια όπως: σχεδιασμός ή καθορισμός στόχων, 

συνεχή καθοδήγηση και αναπληροφόρηση και δυνατότητα ανασκόπησης 
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και συζήτησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

(Hart&Schlesinger,1991; Blackburn&Rosen,1991; Snell&Dean,1991; 

Anderson,1992; Longenecker&Goff,1992). 

Η διαδικασία ανάπτυξης στόχων είναι συνδεδεμένη με τον ευρύτερο 

επιχειρηματικό σχεδιασμό και στρατηγική της επιχείρησης. Η 

προσέγγιση για τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων γίνεται από 

κάτω προς τα πάνω με την βοήθεια ομάδων. Οι στόχοι είναι κοινοί για 

όλους τους εργαζομένους σε όλα τα τμήματα και περιλαμβάνουν 

στόχους ποιότητας όπως η ικανοποίηση του πελάτη, η συνεχής 

βελτίωση, η ικανοποίηση των εργαζομένων, η βελτίωση των διαδικασιών. 

Ο συνεχής διάλογος αποτελεί τρόπο ζωής. Υπάρχει καθημερινή 

συνεργασία και καθημερινές αναφορές προόδου. Συνεχής είναι και η 

εκπαίδευση που παρέχεται στα στελέχη γύρω από την αξιολόγηση και 

αμοιβές. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

προγράμματα ΔΟΠ διαφέρουν μεταξύ τους. Μερικές επιχειρήσεις δεν 

αξιολογούν ούτε τοποθετούν την απόδοση ενός εργαζομένου με βάση την 

απόδοση των άλλων, μερικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μετρήσιμα 

στοιχεία ενώ άλλες αξιολογούν με βάση την απόδοση. Οι πιο πολλές 

επιχειρήσεις αποφεύγουν να αξιολογούν με βάση συγκεκριμένα στάνταρ. 

(Deming)(Braddick et.al.1993) 

Τα πιο πετυχημένα προγράμματα αξιολόγησης συνδέονται με τους 

στρατηγικούς στόχους, αρχίζουν από την κορυφή και απαιτούν 

συνεργασία , και συνεχή βελτίωση. (Stewarr.,1993) Ευρύτατα όμως έχει 

υποστηριχθεί ότι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν προγράμματα 

βελτίωσης της ποιότητας, η εφαρμογή των παραπάνω έχει ελάχιστη 

επιρροή στην υπάρχουσα μεθοδολογία αξιολόγησης της απόδοσης. 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα μέτρησης της απόδοσης μέσα σε μια 

φιλοσοφία ΔΟΠ θα πρέπει να έχει ως βάση τις απαιτήσεις των πελατών 

,και η σύνδεση τους με τους επιχειρηματικούς στόχους. Από την άλλη 

πλευρά θα πρέπει οι απαιτήσεις των προγραμμάτων αξιολόγησης θα 

πρέπει να στηρίζονται και να εξηγούνται σε σχέση με στόχους συνεχούς 

βελτίωσης.(Dubnicki&Williams,1992) 

Η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης στηρίζεται στον σχεδιασμό και 
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στην οργάνωση της επιχείρησης. 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας , συχνή είναι η τοποθέτηση 

ότι τα συστήματα αξιολόγησης δεν είναι συμβατά με την ΔΟΠ. Η ΔΟΠ 

απαιτεί έμφαση στον πελάτη, συστηματική οργάνωση, συμμετοχή, 

εφαρμογή συστημάτων συνεχούς βελτίωσης ,και μάθησης. Η ΔΟΠ 

απαιτεί την κατανόηση, έλεγχο και βελτίωση των διαδικασιών για την 

ικανοποίηση του πελάτη. Τα συστήματα αξιολόγησης στοχεύουν στον 

έλεγχο της ατομικής συμπεριφοράς για την ικανοποίηση του στελέχους 

στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος. ( Schottes,1993) 

Τέλος μια επιχείρηση η οποία είναι ΔΟΠ παράγει προϊόντα και υπηρεσίες 

οι οποίες συμφωνούν και εκπληρώνουν κάποια στάνταρ. Στην διαδικασία 

βελτίωσης της ποιότητας όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να μετρηθούν 

και να αναθεωρηθούν. (Deblioux,1991) 

Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί ότι η αναγνώριση των εργαζομένων 

συμβαδίζει και συμβάλει στην αλλαγή της κουλτούρας. (Carder & 

Clark,1992; Johnson,1992). Τα ανώτερα στελέχη μπορούν να αλλάξουν 

την κουλτούρα με την αναγνώριση των εργαζομένων. Πολλές 

επιχειρήσεις έχουν προγράμματα αναγνώρισης τα οποία είναι 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να υποστηρίζουν το παλιό διοικητικό σύστημα. 

Κοιτάζοντας προσεκτικά μέσα στα προγράμματα αναγνώρισης κανείς 

μπορεί να δει τις αξίες της επιχείρησης, πχ. η επιχείρηση διακηρύσσει 

ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, αλλά αναγνωρίζει 

μόνο επιδόσεις στις πωλήσεις 

Μερικά από τα προβλήματα και εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων 

και πρωτοβουλιών αναγνώρισης των εργαζομένων είναι ότι η πλειοψηφία 

των προγραμμάτων αναγνώρισης έχουν την μορφή ανταμοιβής και 

λαμβάνονται σαν μέτρο σύνδεσης της αμοιβής με πωλήσεις στα στελέχη 

μάρκετινγκ. Συχνά δημιουργείται το φαινόμενο το σύστημα αναγνώρισης 

να δημιουργεί νικητές και ηττημένους. Η συμμετοχή των εργαζομένων 

στον σχεδιασμό και επιλογή των ατόμων ή ομάδων είναι μηδαμινή ως 

ανύπαρκτη. Οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν την ουσία και το σκοπό 

των προγραμμάτων αναγνώρισης των εργαζομένων. Συχνά αυτά 

λειτουργούν σπασμωδικά και υπάρχει έντονη γραφειοκρατία και 

καθυστέρηση στην απονομή των βραβείων ή των χρηματικών επάθλων. Οι 
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εργαζόμενοι συχνά δεν ξέρουν τι θα πρέπει να κάνουν για να 

αναγνωριστούν. Ελάχιστες φορές η αναγνώριση συνδέεται με την 

ικανοποίηση του πελάτη ή την ομαδική εργασία. Τα στελέχη δεν 

εκπαιδεύονται στην θεωρία και την πρακτική των συστημάτων 

αναγνώρισης. 

Βασικά σημεία σε ένα σύστημα αναγνώρισης των εργαζομένων σε μια 

φιλοσοφία ΔΟΠ θα πρέπει να είναι τα εξής : 

- η αναγνώριση δεν είναι ένα είδος ανταμοιβής. Η αναγνώριση μπορεί να 

εμπεριέχει ένα χρηματικό όφελος αλλά δεν πρέπει να αποτελεί μόνο 

ένα είδος πρόσθετης αμοιβής 

- η αναγνώριση πρέπει να είναι προσωπική. Η αναγνώριση δεν θα πρέπει 

να λαμβάνεται σαν το αποτέλεσμα μιας κίνησης καλής θέλησης από τα 

στελέχη. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και 

στην επιλογή των ατόμων και τω ομάδων προς αναγνώριση. 

- τα συστήματα αναγνώρισης δεν θα πρέπει να δημιουργούν νικητές και 

ηττημένους. 

- τα συστήματα αναγνώρισης θα πρέπει να αναγνωρίζουν όχι μόνο 

αποτελέσματα αλλά και τις προσπάθειες. 

- συμμετοχή των εργαζομένων στον σχεδιασμό και υλοποίηση των 

προγραμμάτων αναγνώρισης. 

- η αναγνώρ'οη πρέπει να δημοσιοποιείται γιατί σε μερικούς 

εργαζόμενους αρέσει η ιδέα να αναγνωρίζονται μπροστά στους 

συναδέλφους τους, και κατά δεύτερο, γιατί με την δημόσια αναγνώριση η 

επιχείρηση γνωστοποιεί τις προτεραιότητες και τους στόχους της. 

(Braddick,et.al,1993) 

Έρευνα έχει δείξει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία επιχειρήσεων που άρχισαν 

την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας υποστήριξαν αυτές τις 

προσπάθειες με την αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων στην 

βελτίωση της ποιότητας. (TPF&C in HR Focus,1992) Οι αξίες της 

επιχείρησης ενισχύονται και κατοχυρώνονται με τα συστήματα 

αναγνώρισης των εργαζομένων. Σε ένα περιβάλλον ΔΟΠ οι αξίες οι 

οποίες θα προωθήσουν την αποτελεσματικότητα και την βελτίωση της 

ποιότητας είναι τα θεωρητικά θεμέλια και οι αρχές της ΔΟΠ, όπως η 
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έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, η συνεχής βελτίωση , η συμμετοχή 

όλων κτλ. Η αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων αναγνώρισης 

συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματική συνειδητοποίηση, υποκίνηση και 

εφαρμογή των θεωρητικών θεμελίων και αρχών της ΔΟΠ σε ολόκληρη 

την επιχείρηση. (Johnson, 1992) Όλες οι επιχειρήσεις ΔΟΠ έχουν 

διάφορα συστήματα αναγνώρισης τα οποία λειτουργούν σε ολόκληρη την 

επιχείρηση, σε κάθε τμήμα και σε κάθε λειτουργία. 

Από τα πιο σημαντικά στοιχεία του προγράμματος αναγνώρισης είναι το 

μοίρασμα πληροφοριών και ιδεών. Τα περισσότερα προγράμματα δίνουν 

έμφαση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Υπάρχουν 

ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για την αναγνώριση των προσπαθειών 

γύρω από την εξυπηρέτηση των πελατών και την βελτίωση της 

ποιότητας, όπως βραβεία εξυπηρέτησης πελατών, βραβεία βελτίωσης της 

ποιότητας, δημοσιοποίηση επιτυχημένων ιστοριών γύρω από την 

ποιότητα. (Braddick, et.al,1993) 

CL2J5 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελ τίωσης 

της Ποιότητας και των Εργασιακών Σχέσεων 

Ο ρόλος των εργατικών σωματείων έχει συστηματικά αγ·. οηθεί από τους 

περισσότερους θεωρητικούς της ποιότητας. Παρόλη την κρίση στην 

οποία βρίσκεται το συνδικαλιστικό κίνημα σε ολόκληρο τον Δυτικό 

κόσμο, οι ενώσεις των εργαζομένων αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 

τμήμα του εργατικού δυναμικού και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην 

επιχειρηματική ζωή κάθε οργανισμού. Η εμπειρία των Ιαπωνικών και 

άλλων Ασιατικών επιχειρήσεων οι οποίες απέφυγαν τις εργασιακές 

συγκρούσεις και διαμάχες και ανέπτυξαν υψηλούς βαθμούς εργατικής 

αφοσίωσης και δέσμευσης απέδειξε ότι τα εργατικά σωματεία και ο 

ρόλος τους ήταν σημαντικός. (Gill,1993) 

Έρευνες έχουν δείξει ότι στις επιχειρήσεις που εφάρμοσαν συστήματα 

διασφάλισης της ποιότητας τα εργατικά σωματεία δεν μετείχαν στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον σχεδιασμό του 

συστήματος.(Hill,1992; Wilkinson,1989) Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 
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πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητη η συγκατάβαση του σωματείου για 

την εισαγωγή ενός προγράμματος ποιότητας, και ότι είναι σχεδόν 

σίγουρη η αντίδραση του σωματείου στην υλοποίηση αυτών των 

προγραμμάτων. Η πρακτική όμως έδειξε ότι ο ρόλος των εργατικών 

σωματείων στην βελτίωση της ποιότητας είναι θετικός και ουσιαστικός 

και όχι ριζοσπαστικός KaL αντιδραστικός.( Develin and Partners,1991; 

Wilkinson, et.al,1992; IPM.1988) Με την συνεργασία των εργατικών 

σωματείων δημιουργείται μια κουλτούρα ποιότητας, εξασφαλίζεται η 

δέσμευση και η αφοσίωση των εργαζομένων, επέρχονται σημαντικές 

αλλαγές στην δομή της εργασίας, ενισχύεται η ομαδική εργασία, και 

εγκαθιδρύονται κοινοί στόχοι μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης με 

σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη. Τα εργατικά σωματεία αποδείχθηκε 

ότι είναι θερμοί υποστηριχτές της φιλοσοφίας ΔΟΠ αρκεί φυσικά να 

συνδυάζεται με συγκεκριμένες και θεμελιακές αλλαγές τόσο στον τρόπο 

εργασίας όσο και στην αντιμετώπιση των εργαζομένων σαν σύνολο. 

Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας φιλοσοφίας ΔΟΠ απαιτεί την αλλαγή 

της υπάρχουσας κουλτούρας και προϋποθέτει την συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Τα εργατικά 

σωματεία με την δυναμή τους και την επίδραση που ασκούν μέσα στην 

επιχείρηση παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή αποτυχία των 

προγραμμάτων αυτών. Είναι συνήθης το φαινόμενο επιχειρήσεις να 

εισάγουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας ή να υλοποιούν κάποια 

έτοιμα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας χωρίς να συμβουλεύονται 

και να ενημερώνουν τα εργατικά σωματεία. Τα εργατικά σωματεία δεν 

είναι η κύρια αιτία αποτυχίας των προγραμμάτων βελτίωσης της 

ποιότητας. Αιτία είναι η αδυναμία των διοικήσεων των επιχειρήσεων να 

κατανοήσουν το ρόλο των σωματείων στην βελτίωση της ποιότητας. 

Η ΔΟΠ είναι μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης η οποία προϋποθέτει 

την αλλαγή της υπάρχουσας οργανωτικής δομής , των κανόνων 

λειτουργίας και της εργασιακής κουλτούρας. Τα εργατικά σωματεία δεν 

θα πρέπει να είναι απλοί θεατές σε αυτές τις αλλαγές. Η συνεργασία και 

η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τω δύο πλευρών είναι απαραίτητη για 

την επίτευξη όλων των παραπάνω αλλαγών. 
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6.4 Παραδοχή Τρίτη (Υπόθεση προς Διερεύνηση) 

CL3 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων 

Βελτίωσης της Ποιότητας και του Συστήματος 

Επικοινωνίας της Επιχείρησης 

Θεωρούμε ότι η "ποιότητα" της επικοινωνίας αποτελεί τον ουσιαστικό 

και καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας (Feigenbaum,1991; Grahm,1995) και στην 

αναγνώριση της σπουδαιότητας της αποτελεσματικής αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού (Blackburn&Rosen,1993; Rubach&Stratton,1995; 

NIST.1995). 

Η κατανόηση από μέρους της επιχείρησης του σημαντικού ρόλου της 

επικοινωνίας στην αποτελεσματική εφαρμογή των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας και της παράλληλης αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και 

το μεγάλο βήμα της επιχείρησης προς την υλοποίηση των στόχων της 

αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας και την αξιοποίηση του 

ανθρώπινου τ^ς δυναμικού. (Lascelles & Dale, 1993; Feigenbaum,1991). 

Καθώς η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μετεξελίσσεται από ένα καθαρά 

τεχνικό προσανατολισμό παραγωγής σε ένα προσανατολισμό 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν θέματα έρευνας, μάρκετινγκ 

,συμπεριφοράς, η χρησιμότητα και η εφαρμογή μιας συστηματικής 

διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών γύρω από τις συνθήκες που 

προαναφέρθηκαν συμβάλει στην κατανόηση όλων των παραπάνω, στην 

εκπλήρωση των στόχων και στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η εισαγωγή και υλοποίηση προγραμμάτων, 

συστημάτων ή διαφόρων πρωτοβουλιών (initiatives) βελτίωσης της 

ποιότητας επηρεάζει σημαντικά τις λειτουργικές δραστηριότητες σε όλο 

το φάσμα ενός οργανισμού (Wilkinson, et.al,1991; Pfeffer,1994; 

Peters&Waterman,1987). Η αλλαγή διοικητικών κατευθύνσεων , η 

συνεργασία αλλά και ο συντονισμός αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια 
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αυτής της νέας φιλοσοφίας διοίκησης. Συντονισμός τόσο της 

υπάρχουσας τεχνολογίας KaL των μεθόδων παραγωγής όσο και του 

έμψυχου υλικού για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών , 

πρακτικών και μεθόδων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Από την άλλη πλευρά οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

αποτελούν ευθύνη όλων και προϋποθέτουν την ευρεία και ουσιαστική 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε όλες τις λειτουργίες και σε όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης. Παράλληλα έχει υποστηριχθεί ότι μια σειρά 

από τεχνικές και πρακτικές της ΔΟΠ (Benchamarking, Cause-and-effect 

analysis, Pareto charts, κ.α) προσπαθούν να βοηθήσουν την επιχείρηση 

στην αποτελεσματική διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών από το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον (Dean&Bowen,1994). 

Η πραγματοποίηση των παραπάνω αλλά και γενικότερα η εμφύτευση 

μιας κουλτούρας ποιότητας η οποία θα στηρίζει και θα οριοθετεί τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας προϋποθέτει την ύπαρξη και την 

συστηματική εφαρμογή ενός συστήματος επικοινωνίας. Η στροφή της 

επιχείρησης προς μια κατεύθυνση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας καλεί για 

μια αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας. Η αλλαγή της υπάρχουσας 

κουλτούρας προϋποθέτει ότι η ανώτερη διοίκηση μοιράζεται με τους 

εργαζόμενους όλες εκείνες τις ζωτικές οργανωσιακές πληροφορίες για 

την επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ποιότητας. 

Η ανάπτυξη ελαστικών\ευέλικτων και προσαρμοστικών συστημάτων 

επικοινωνίας τα οποία θα προσφέρουν μια διευρυμένη δυνατότητα για 

κατανόηση , γνώση και σοφία με την αποτελεσματική χρήση νέων αρχών, 

μεθόδων και εργαλείων ποιότητας θα πρέπει να καλλιεργηθεί. Πιο 

συγκεκριμένα η χρησιμότητα και η δυνατότητα αξιοποίησης μιας σειράς 

πληροφοριών OL οποίες αφορούν θέματα όπως: 

- πληροφοριακό υλικό γύρω από τα χαρακτηριστικά KaL τις 

ιδιαιτερότητες των προϊόντων που παράγονται 

- πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις παραμέτρους της 

ποιότητας 

- πληροφορίες σχετικές με τους στόχους, την πολιτική, την στρατηγική 

της επιχείρησης αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας 

- πληροφορίες για τις διακυμάνσεις βασικών παραμέτρων ποιότητας 
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- πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των 

προσπαθειών βελτίωσης 

- πληροφορίες για πελάτες , προμηθευτές, ανταγωνιστές και άλλους 

κοινωνικούς εταίρους 

- πληροφορίες για το στάδιο , και επίπεδο ποιότητας στο οποίο 

βρίσκεται η επιχείρηση 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της 

αλλά και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί 

χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία , και μεθόδους επικοινωνίας. Η 

διαφοροποίηση των επιχειρήσεων αναφορικά με την χρησιμοποίηση 

μεθόδων, εργαλείων αλλά και μέσων επικοινωνίας σε επιχειρήσεις οι 

οποίες εφαρμόζουν προγράμματα, συστήματα ή αναπτύσσουν διάφορες 

πρωτοβουλίες (initiatives) βελτίωσης της ποιότητας είναι γνωστή και 

αποτέλεσε σημείο μελέτης από ερευνητές στην Αμερική Συγκεκριμένα 

οι Blackburn & Rosen, 1993 , ο Garvin,1993, οι Rubach&Stratton, 1995 

αναφέρουν ότι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάρει το Malcolm Baldrige 

National Quality Award επιδεικνύουν μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων και 

εργαλείων επικοινωνίας ή οποία συντελεί καθοριστικά στην διατήρηση , 

ανάπτυξη και βελτίωση της υπάρχουσας φιλοσοφίας ποιότητας και 

συμβάλει στην αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

μέσα από μια φιλοσοφία ποιότητας. 

Είναι εμφανές ότι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ποιότητα 

συνδέονται όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Η 

αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού, η συμμετοχή , η 

εκπαίδευση και η επιμόρφωση, η αξιολόγηση της απόδοσης και η 

αναγνώριση των εργαζομένων και τέλος οι εργασιακές σχέσεις δεν 

αποτελούν επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες συντελούνται έξω από 

ένα σύστημα επικοινωνίας. Αντίθετα ο συστηματικός σχεδιασμός , 

εφαρμογή, βελτίωση και ανάπτυξη των παραπάνω στοιχείων αποτελεί 

μια συνεχόμενη διαδικασία η οποία επανατροφοδοτείται σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέλη και επηρεάζει την λειτουργία αλλά και την πορεία 

της επιχείρησης. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η επιχείρηση αποτελείτε 

από εργαζομένους οι οποίοι εργάζονται με βάση συγκεκριμένους κανόνες 

και λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα, τότε είναι επιτακτική η 
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αυτής της νέας φιλοσοφίας διοίκησης. Συντονισμός τόσο της 

υπάρχουσας τεχνολογίας και των μεθόδων παραγωγής όσο και του 

έμψυχου υλικού για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών , 

πρακτικών και μεθόδων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Από την άλλη πλευρά οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

αποτελούν ευθύνη όλων και προϋποθέτουν την ευρεία και ουσιαστική 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε όλες τις λειτουργίες και σε όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης. Παράλληλα έχει υποστηριχθεί ότι μια σειρά 

από τεχνικές και πρακτικές της ΔΟΠ (Benchamarking, Cause-and-effect 

analysis, Pareto charts, κ.α) προσπαθούν να βοηθήσουν την επιχείρηση 

στην αποτελεσματική διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών από το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον (Dean&Bowen,1994). 

Η πραγματοποίηση των παραπάνω αλλά και γενικότερα η εμφύτευση 

μιας κουλτούρας ποιότητας η οποία θα στηρίζει και θα οριοθετεί τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας προϋποθέτει την ύπαρξη και την 

συστηματική εφαρμογή ενός συστήματος επικοινωνίας. Η στροφή της 

επιχείρησης προς μια κατεύθυνση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας καλεί για 

μια αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας. Η αλλαγή της υπάρχουσας 

κουλτούρας προϋποθέτει ότι η ανώτερη διοίκηση μοιράζεται με τους 

εργαζόμενους όλες εκείνες τις ζωτικές οργανωσιακές πληροφορίες για 

την επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ποιότητας. 

Η ανάπτυξη ελαστικών\ευέλικτων και προσαρμοστικών συστημάτων 

επικοινωνίας τα οποία θα προσφέρουν μια διευρυμένη δυνατότητα για 

κατανόηση , γνώση και σοφία με την αποτελεσματική χρήση νέων αρχών, 

μεθόδων και εργαλείων ποιότητας θα πρέπει να καλλιεργηθεί. Πιο 

συγκεκριμένα η χρησιμότητα και η δυνατότητα αξιοποίησης μιας σειράς 

πληροφοριών οι οποίες αφορούν θέματα όπως: 

- πληροφοριακό υλικό γύρω από τα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητες των προϊόντων που παράγονται 

- πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις παραμέτρους της 

ποιότητας 

- πληροφορίες σχετικές με τους στόχους, την πολιτική, την στρατηγική 

της επιχείρησης αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας 

- πληροφορίες για τις διακυμάνσεις βασικών παραμέτρων ποιότητας 
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κατανόηση της σημασίας της επικοινωνίας για την σωστή λειτουργία της 

επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον Πιπερόπουλο (1991;123) "όσο περισσότερο έμφαση 

δίνεται στον παράγοντα άνθρωπο και στις ιδέες από μια επιχείρηση ή 

ένα οργανισμό τόσο περισσότερη σημασία θα έχει εκεί το θέμα της 

επικοινωνίας. Παράλληλα , έχει ευρύτατα υποστηριχθεί ότι όταν οι 

εργαζόμενοι παίρνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες τις 

οποίες χρειάζονται, αυξάνεται η δυνατότητα συμμετοχής τους στα 

δρώμενα της επιχείρησης , μπορούν να παίρνουν περισσότερες και 

σπουδαιότερες αποφάσεις και παράλληλα υποστηρίζουν και στηρίζουν 

τις αποφάσεις της διοίκησης. 

Ακόμη θα πρέπει να λεχθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική 

κατανόηση και εφαρμογή των βασικών κατευθύνσεων, στόχων, 

στρατηγικής και κουλτούρας της επιχείρησης από τους εργαζομένους 

όταν δεν εφαρμόζεται ένα συστηματικό και αξιόπιστο σύστημα 

επικοινωνίας σε εφαρμογή. Η αντιμετώπιση κρίσιμων επιχειρησιακών 

θεμάτων είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης προϋποθέτει την αναγνώριση της ανάγκης αυτών των 

θεμάτων αυτών από ολόκληρη την επιχείρηση ,την υλοποίηση 

προγραμμάτων τα οροία θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των 

θεμάτων και την αφοσίωση όλων. Η συλλογή , μεταποίηση, καταγραφή, 

οργάνωση, η αντικειμενοποίηση και η τυποποίηση των πληροφοριών 

αναφορικά με τις συνθήκες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και της κατανόησης των αρχών, μεθόδων και πρακτικών 

της ΔΟΠ, η μετατροπή , επεξεργασία από τα στελέχη της επιχείρησης 

και τους εργαζόμενους KaL η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη του μοντέλου μελέτης της σχέσης των στοιχείων της 

ΔΟΠ και της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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ΚΕΦΑΔΑ10_ΕΠΧΑ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

7.1 Εισαγωγή 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της διδακτορικής διατριβής είναι να 

διαμορφώσει και να εξετάσει ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο με την 

σειρά του θα αποτελέσει εργαλείο για την καλλίτερη και 

αποτελεσματικότερη μελέτη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην 

Ελληνική Βιομηχανία και ειδικότερα στην ουσιαστικότερη κατανόηση των 

σχέqεωv αλληλεπίδρασης μεταξύ Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 

Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Μέσα από την συγκεκριμένη 

διατριβή θα επιχειρηθεί η εξέταση σε βάθος και ο προσδιορισμός εκείνων 

των παραγόντων του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την ΔΟΠ, θα 

εξεταστεί περαιτέρω η μελέτη του συστήματος επικοινωνίας και ο 

ρόλος του στην ανάπτυξη και αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελίων, 

αρχών , πρακτικών και τεχνικών της ΔΟΠ. Έτσι λοιπόν, η θεωρητική 

και η εμπειρική τεκμηρίωση του υποδείγματος και η μελέτη της σχέσης 

ΔΟΠ και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού θα αποτελέσουν τις 

βασικές κατευθυντήριες γραμμές της διδακτορικής διατριβής. 

7.2 Το Δείγμα 

Τον συνολικό πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι 

βιομηχανικές επιχειρηματικές μονάδες ολόκληρης της ελληνικής 

επικράτειας. Η επιλογή του δείγματος αποτέλεσε ίσως την μεγαλύτερη 

πρόκληση στον σχεδιασμό του εμπειρικού μέρους της διδακτορικής 

διατριβής. Υπήρχαν πολλές εναλλακτικές προτάσεις για την επιλογή του 

δείγματος. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την ανάλυση της βιβλιογραφίας 

καθώς και της μεθοδολογίας παρεμφερών μελετών γύρω από θέματα 

ποιότητας και τέλος τον βασικό σκοπό της έρευνας που είναι η μελέτη 

της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε μια φιλοσοφία 

ποιότητας στην Ελληνική βιομηχανία , η μελέτη της ΔΟΠ και το 
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περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και λειτουργεί , θεωρήθηκε 

απαραίτητη η συλλογή στοιχείων από ένα μικρό κομμάτι του συνόλου 

των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να 

διερευνηθούν και να ανιχνευθούν οι παράμετροι και οι ερευνητικές 

υποθέσεις τις διδακτορικής διατριβής. Η απόκτηση του πιστοποιητικού 

ποιότητας με βάση το διεθνές πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9000 series αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την επιλογή των 

επιχειρήσεων του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας. Η πιστοποίηση 

των επιχειρήσεων του δείγματος έγινε από τους διεθνώς 

αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης που λειτουργούν και στην 

Ελλάδα, τον ΕΛΟΤ, το Bureau Veritas και το TUV. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν μια σειρά από ισχυρά επιχειρήματα 

τα οποία με την σειρά τους αποδεικνύουν και καταδείχνουν την 

αναγκαιότητα, την χρησιμότητα και την σπουδαιότητα της επιλογής του 

σειράς ISO 9000 σαν το βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη , διεξαγωγή 

ερευνών και την μελέτη του αντικειμένου της ΔΟΠ (Dale,1990; 

Fowler,1992; Ηο.1991; ΙΡΜ.1993). Πιο συγκεκριμένα: 

α. Έρευνες έχουν δείξει ότι απαραίτητο στοιχείο για την ανίχνευση 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και πιο συγκεκριμένα των 

προσπαθειών προς μια κατεύθυνση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, είναι η 

εισαγωγή και η αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διασφάλισης 

της ποιότητας. Ειδικότερα υποστηρίχθηκε ότι η μετάβαση από τον 

παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο σε ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

και μετέπειτα σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ προϋποθέτει την εισαγωγή και 

υλοποίηση του ISO 9000 series. Σύμφωνα με τον Dale (1990) η 

πιστοποίηση με βάση την σειρά ISO 9000 αποτελεί την βάση πάνω στην 

οποία στηρίζονται οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και 

σηματοδοτεί την μετάβαση σε ένα άλλο στάδιο ποιότητας. (Σχήμα 7.1) 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η απόκτηση του διεθνούς 

πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας με βάση το ISO 9000 μπορεί να 

παίξει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της συνειδητοποίησης (increase 

awareness) για την βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων 

αυτής , ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί σαν μοχλός για την περαιτέρω 
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βελτίωση και εμπλουτισμό των αρχών, πρακτικών και μεθόδων μιας 

φιλοσοφίας ΔΟΠ. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Ευρώπη τα 

τελευταία χρόνια ο αριθμός των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ανεβαίνει 

με ιλιγγιώδης ρυθμούς. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Ho,1993) η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην απόκτηση του 

Πιστοποιητικού διαφάλισης ποιότητας με βάση το ISO 9000 series το 

οποίο και θα αποτελεί στο μέλλον βασική προϋπόθεση για τη 

αποτελεσματική συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων στην αγορά της 

Ενωμένης Ευρώπης. 

Βελτίωση ποιότητας και ISO 9000 series (Dale,1990) 

Quant/ ma 

Improvement 

Initiatives 

Worid 
Class 

Uncommitted 

β. Στην περίπτωση της μελέτης της ποιότητας στο ελληνικό βιομηχανικό 

περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα στην διερεύνηση των βασικών 

θεμελίων, αρχών και πρακτικών της ΔΟΠ, η επιλογή του ISO 9000 είναι 

απαραίτητη μιας και κατά καιρούς έρευνες έχουν δείξει ότι η μεγάλη 
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πλειοψηφία των Ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων βρίσκεται ακόμη 

στο στάδιο του παραδοσιακού ποιοτικού ελέγχου (Βιταντζάκης,1991). 

Ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δεν έχει ακόμη οργανωμένο τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου, ενώ υπάρχει διάχυτη μια γενικότερη σύγχυση σε 

εργαζομένους και μεσαία στελέχη σχετικά με την έννοια, την 

σπουδαιότητα και τον ρόλο της ποιότητας στην επιχειρηματική ζωή της 

επιχείρησης. Επίσης όπως αναφέρει και ο Καρβουνόπουλος (1994;7) η 

έννοια της ποιότητας είναι στενά συνυφασμένη με την έννοια της 

τυποποίησης των προϊόντων, ενώ τέλος ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν προγράμματα ποιότητας τα οποία καλύπτουν ολόκληρη 

την επιχείρηση (Βιταντζάκης,1991). Θα ήταν λοιπόν μάταιη και 

αναξιόπιστη η προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων γύρω από την ΔΟΠ 

σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ξεπεράσει ήδη το πρώτο στάδιο 

βελτίωσης της ποιότητας . 

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η συγκεκριμένη επιλογή του ISO 

9000 σαν κριτηρίου έχει τους περιορισμούς του. Έτσι λοιπόν θα πρέπει 

να υπογραμμίσουμε σε σχέση με τα παραπάνω, ότι σε καμία περίπτωση 

δεν σημαίνει ότι μόνο οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις με βάση το ISO 

9000 έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικά επίπεδα βελτίωσης 

ποιότητας. Υπάρχουν αρκετές βιομηχανικές επιχειρηματικές μονάδες οι 

οποίες είναι διεθνώς αναγνωρισμένες για την ποιότητα των προϊόντων 

τους και οι οποίες δεν έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό ποιότητας. 

Επίσης υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να μπουν 

στο δείγμα μιας και την εποχή της εμπειρικής έρευνας βρισκόταν στο 

στάδιο προετοιμασίας για την πιστοποίηση. 

γ. Ένα τελευταίο και σημαντικότατο επιχείρημα για την επιλογή του ISO 

9000 είναι το γεγονός ότι στις επιχειρήσεις που δόθηκε το 

πιστοποιητικό με βάση τη σειρά ISO 9000 υπάρχουν περισσότερες 

ελπίδες να εντοπιστούν και να ερμηνευθούν στοιχεία αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την 

χορήγηση του πιστοποιητικού είναι και η απόδειξη από την πλευρά της 

επιχείρησης στους κριτές ότι η επιχείρηση διαθέτει την οργάνωση , την 

υποδομή, ότι εφαρμόζει τις τεχνικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται 

για την ομαλή λειτουργία του συστήματος διασφάλισης. Αυτό σημαίνει 
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ότι οι παραπάνω επιχειρήσεις έχουν ήδη μπει σε μια φιλοσοφία 

ποιότητας. Για πολλές επιχειρήσεις , το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη 

KaL δημιουργία ενός περιβάλλοντος ολικής ποιότητας είναι πιθανόν να 

είναι η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας όπως του ISO 9000 series. 

Τέλος υλοποιώντας αυτό το σύστημα οι επιχειρήσεις τοποθετούν 

ουσιαστικά το πρώτο θεμέλιο για την εφαρμογή της φιλοσοφίας 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

βελτίωσης ποιότητας.( Ho,1993, Bradley,1994). 

Το εμπειρικό μέρος της έρευνας άρχισε να υλοποιείται στα τέλη του 

1994. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επιλέχθηκαν σαν δείγμα όλες 

εκείνες οι βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ήδη αποκτήσει το 

πιστοποιητικό ποιότητας από τους παραπάνω οργανισμούς 

πιστοποίησης. Σαν οδηγοί για την επιλογή του δείγματος 

χρησιμοποιήθηκαν οι τελευταίοι χρονικά ενημερωμένοι κατάλογοι των 

παραπάνω οργανισμών. 

nÎY_a&aç_2J. Πιστοποιημένες Βιομηχανικές Επιχειρήσεις του 
Δείγματος ανά κλάδο 

Α/Α 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 

Τρόφιμα- Ποτά 
Εξόρυξη Ορυκτών -Μετάλλων 
Χημικές Βιομηχανίες 
Βιομ Ειδ.Εφαρμ Ηλεκτρ. και 
Ηλεκτ . Προϊόντων 
Βιομηχανίες Πλαστικών-
Ελαστικών 
Βιομηχανίες Ειδών Ένδυσης 
Βιομηχανίες Ξύλου-Φελλού 
Βιομηχαν. Αντικ. Μετάλλου 
Βιομηχανίες Χαρτιού 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ 

Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Σ 
18 
6 

17 
14 

13 

2 
1 
11 
1 

83 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡ. 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ν 
9 
5 
3 
6 

5 

2 
1 
3 
1 

35 

Ο αριθμός των πιστοποιημένων βιομηχανικών επιχειρήσεων (στους 

καταλόγους υπήρχαν και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών) την περίοδο 

της εμπειρικής έρευνας ήταν 83 από τις οποίες 7 είχαν πιστοποιηθεί για 

παραπάνω από ένα τμήματα παραγωγής ή προϊόντα.Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι από τις 83 επιχειρήσεις οι δύο είχαν παύση να 
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λειτουργούν στο τέλος της εμπειρικής έρευνας. Ερωτηματολόγια 

στάλθηκαν σε όλες τις επιχειρήσεις του δείγματος και συνολικά 

επιστράφηκαν ερωτηματολόγια από 35 συνολικά επιχειρήσεις, δηλαδή 

ένα ποσοστό της τάξης του 43,7 %, ποσοστό το οποίο είναι 

ικανοποιητικό όσον αφορά το αριθμό του δείγματος αλλά σχετικά μικρό 

σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της έρευνας. Στην παράγραφο η 

οποία ασχολείται με την μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας θα 

αναπτυχθεί εκτενέστερα η επιχειρηματολογία αναφορικά με την 

πληρότητα (adequacy) και τους περιορισμούς (limitations) του δείγματος 

για την διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων και των βασικών 

κατευθύνσεων της διατριβής. 

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του δείγματος 

διαφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας_Ζ^2.. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων του 
δείγματος. 

Χαρακτηριστικά Επιχειρήσεων 
Δείγματος 

ΜΕΓΕΘΟΣ (Αριθμός Εργαζομένων) 
Μικρές μέχρι 50 

εργαζομένους 
Μεσαίες 51 έως 500 εργαζ. 
Μεγάλες 500 και άνω εργαζ. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Ελληνικές 
Ξένες 
Πλειοψηφία Ελληνικών Κεφαλαίων 
Πλειοψηφία Ξένων Κεφαλαίων 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ναι 
Οχι 

Αριθμός 

5 
23 
7 

21 
3 
7 
4 

24 
11 

Ποσοστό % 

14,3 
65,7 
20,0 

60,0 
8,5 

20,0 
11,5 

68,5 
31,5 

7.3 Πηγές άντλησης στοιχείων 

Η έρευνα και ειδικότερα η συλλογή στοιχείων επικεντρώθηκε στην 

επιχειρηματική μονάδα αυτή καθεαυτή. Εξετάστηκαν δηλαδή μονάδες 

παραγωγής (εργοστάσια) και όχι επιχειρηματικές οντότητες (εταιρίες). 
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Για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και την συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων επιλέχθηκαν στελέχη των παραγωγικών μονάδων 

(Διευθυντής εργοστασίου, Διευθυντής Παραγωγής, Υπεύθυνος για την 

ποιότητα-Quality Manager και τέλος ο Διευθυντής Προσωπικού) και οχι 

στελέχη επιχειρήσεων επιτελικών γραφείων. Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες άντλησης 

αντικειμενικών πληροφοριών και στοιχείων από τους ανθρώπους που 

βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο των εξελίξεων όσον αφορά τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού και του συστήματος επικοινωνίας.(Saraph,et.al,1989; 

Snell&Dean,1991; Lawler,et.al,1995; Man&Kehoe,1994; Badri,et.al1994). 

Βασική πηγή άντλησης στοιχείων στην συγκεκριμένη διδακτορική 

διατριβή ήταν κυρίως πρωτογενής πηγές (δομημένα ερωτηματολόγια) 

ενώ επίσης χρησιμοποιήθηκαν και δευτερογενή στοιχεία. 

Η συλλογή των στοιχείων ακολούθησε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, 

έγινε μια προσπάθεια συλλογής δευτερογενών στοιχείων που αφορούσαν 

τις γενικότερες προσπάθειες, προγράμματα και πρωτοβουλίες 

βελτίωσης της ποιότητας στον Ελληνικό βιομηχανικό χώρο. Επιλέχθηκαν 

μια σειρά από. οργανισμούς , Υπουργεία, και φορείς οι οποίοι 

ενεργοποιούνται θετικά σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας. 

Συναντήσεις έγιναν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Βιομηχανίας , με εξέχοντα στελέχη του ΕΛΟΤ, ΕΟΜΜΕΧ, του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του ΣΕΒ και τέλος της ΕΕΔΕ. Σε αυτό 

το στάδιο αποσαφηνίστηκαν και αποκρυσταλλώθηκαν οι στόχοι της 

διδακτορικής διατριβής και έγινε αναγνώριση των βασικών στοιχείων της 

φιλοσοφίας ΔΟΠ και η ταξινόμηση αυτών. Ακολούθησε η επιλογή των 

στοιχείων εκείνων που μπορούσαν να μετρηθούν και έγινε καθορισμός 

κλίμακας μέτρησης. Ειδικότερα στην πρώτη αυτή φάση έγινε η πρώτη 

απόπειρα περιγραφής της καταστάσεως που επικρατεί στον Ελληνικό 

βιομηχανικό περιβάλλον αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας και 

την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στο δεύτερο στάδιο έγινε μια συστηματική καταγραφή των επιχειρήσεων 

του δείγματος και δημιουργήθηκε ένας φάκελος με όλες τις 
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πιστοποιημένες επιχειρήσεις με δευτερογενή στοιχεία όπως μέγεθος, 

προέλευση κεφαλαίου κτλ. Παράλληλα, θεωρήθηκε σκόπιμη η επιλογή 10 

επιχειρήσεων του δείγματος και η προσωπική επαφή με στελέχη αυτών 

επιχειρήσεων. Τα στελέχη που βολιδοσκοπήθηκαν ήταν , ο Διευθυντής 

Προσωπικού, ο υπεύθυνος για θέματα ποιότητας , ο Διευθυντής 

παραγωγής και μεσαία στελέχη από την παραγωγή. Η συνέντευξη ήταν 

βασισμένη σε ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο και επίσης 

περιελάμβανε ανοιχτές ερωτήσεις. Στο δεύτερο αυτό στάδιο 

χρησιμοποιήθηκαν δυο ειδών ερωτηματολόγια. Ένα με έμφαση σε 

θέματα ποιότητας και που αναφερόταν στον υπεύθυνο ποιότητας και τον 

διευθυντή παραγωγής και το άλλο το οποίο περιείχε στοιχεία γύρω από 

την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και συμπληρώθηκε από τον 

διευθυντή προσωπικού. Βασικός σκοπός αυτών των συνεντεύξεων ήταν η 

πιλοτική δοκιμή του ερωτηματολογίου και η συλλογή προτάσεων για 

βελτίωση ή εξάλειψη διαφόρων σημείων του ερωτηματολογίου. Το τρίτο 

στάδιο στη συλλογή των στοιχείων της έρευνας και η πιο ουσιαστική 

πηγή άντλησης στοιχείων ήταν η επιστολή ερωτηματολογίων σε όλες τις 

επιχειρήσεις του δείγματος. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν μέσω 

ταχυδρομείου και απαντήθηκαν σε ένα ποσοστό 43,7%. 

7.4 Το ερωτηματολόγιο 

Το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε καθορίστηκε πλήρως από την φύση του προβλήματος 

της διδακτορικής διατριβής, από την εντοπισμό των ερευνητικών 

υποθέσεων και επίσης επηρεάστηκε στη δομή του, και το περιεχόμενο 

του από μια σειρά από έρευνες οι οποίες έλαβαν χώρα τα τελευταία 

χρόνια γύρω από θέματα βελτίωσης της ποιότητας και αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Η συστηματική ανάλυση και μελέτη της βιβλιογραφίας σε συνδυασμό με 

τον καθορισμό της μεθοδολογικής προσέγγισης βοήθησαν στην ανάπτυξη 

ενός ερωτηματολογίου το οποίο ενώ εμπεριέχει στοιχεία από 
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ερωτηματολόγια ερευνών πάνω σε θέματα ποιότητας , παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες οι οποίες πηγάζουν από την ιδιαιτερότητα του θέματος 

και του περιβάλλοντος στο οποίο απευθύνεται. Η ιδιαιτερότητα του 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των στοιχείων 

συνίσταται στην συμπλήρωση και εμπλουτισμό νέων μεταβλητών, όπως 

της επικοινωνίας και των εργασιακών σχέσεων και φυσικά των 

μεταβλητών του υποδείγματος ΔΟΠ. Στη προσπάθεια να διατηρηθεί ένα 

όσο το δυνατό αντικειμενικό και ξεκάθαρο ερωτηματολόγιο 

αποφεύχθηκαν οι ανοιχτές ερωτήσεις και χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις 

οι οποίες χωρισμένες σε συγκεκριμένα θεωρητικά πλαίσια να καθοδηγούν 

αλλά και να μην μπερδεύουν αυτόν που απευθύνεται το ερωτηματολόγιο. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω επιλέχθηκαν δέκα επιχειρήσεις για μια 

πιλοτική δοκιμή του ερωτηματολογίου με την μέθοδο της ανοικτής 

συνέντευξης σε στελέχη τόσο της παραγωγής όσο και της Δ 

Προσωπικού. Η μέση ώρα συνέντευξης ήταν μισή με μια ώρα και έγινε 

προσπάθεια διερεύνησης και αξιολόγησης τόσο της ουσίας των 

ερωτήσεων αλλά και του εργαλείου μέτρησης του ερωτηματολογίου. 

Έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες πλευρές οι οποίες θα πρέπει να 

διερευνηθούν έγινε προσπάθεια για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός 

όσο το δυνατόν πληρέστερου και δομημένου ερωτηματολογίου. Έτσι 

δημιουργήθηκαν τρία ξεχωριστά ερωτηματολόγια τα οποία κάλυπταν 

διαφορετικές πτυχές του θέματος της διδακτορικής διατριβής. Το πρώτο 

ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στον διευθυντή του εργοστασίου και 

περιελάμβανε ερωτήσεις γύρω από το εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης και ερωτήσεις γύρω από το σύστημα 

επικοινωνίας της επιχείρησης. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο απευθυνόταν 

στον διευθυντή προσωπικού και περιελάμβανε ερωτήσεις γύρω από τα 

στοιχεία αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και ερωτήσεις σχετικές 

με την επιχείρηση όπως μέγεθος, προέλευση κεφαλαίου, ύπαρξη 

σωματείου κτλ. Το τρίτο ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στον υπεύθυνο 

ποιότητας και στον διευθυντή παραγωγής και περιείχε ερωτήσεις γύρω 

από θέματα ποιότητας όπως χρόνος ενασχόλησης με την βελτίωση της 

ποιότητας, ρόλος του τμήματος ποιοτικού ελέγχου, στόχοι γύρω από την 

ποιότητα, και τέλος ερωτήσεις πάνω στα στοιχεία ΔΟΠ του 
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υποδείγματος. Η φύση και η μεθοδολογική χρησιμότητα των παραπάνω 

ερωτηματολογίων αποδεικνύεται και από άλλες παρόμοιες έρευνες τόσο 

στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική (Snell&Dean,1991;Morhrman et.al,1994; 

Saraph,et.al1989) Για να διευκολυνθούν τα στελέχη στον καθορισμού του 

βαθμού αξιοποίησης του κάθε στοιχείου του ερωτηματολογίου στην 

επιχείρηση τους χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα με πέντε (5) υποδιαιρέσεις 

(five point interval rating scale) η οποία συνίσταται σε περιπτώσεις 

ποιοτικής έρευνας (Saraph,et.al,1989) 

7.5 Τα προβλήματα Αντικειμενικότητας και Αξιοπιστίας της 

έ ρε ψ/ας 

Προβλήματα αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας εμφανίζονται σε όλες 

τις έρευνες οι οποίες αντλούν πληροφορίες και στοιχεία για το 

εμπειρικό μέρος της έρευνας από «υποκειμενικές» πηγές όπως 

συνεντεύξεις και στοιχεία από προσωπικά αρχεία , καταστάσεις ελέγχου 

κτλ. Τα παραπάνω θέματα ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από την αρχική 

σχεδίαση της εμπειρικής πλευράς της διδακτορικής διατριβής. 

Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε η συλλογή στοιχείων να γίνει ολοκληρωτικά 

από τον ίδιο ερευνητή έτσι ώστε να αποφευχθούν διαστάσεις απόψεων ή 

παρερμηνείες στοιχείων της έρευνας. Ο ερευνητής έχοντας μια 

σημαντική εμπειρία σε συνεντεύξεις και συλλογή στοιχείων τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό απέφυγε προβλήματα τα οποία συχνά 

εμφανίζονται στην συλλογή στοιχείων από συνεντεύξεις και 

ερωτηματολόγια. Απαραίτητη ακόμη θεωρήθηκε η επιλογή παραπάνω του 

ενός συνεντευξιαζόμενου σε κάθε εταιρία έτσι ώστε να μπορούν να 

διασταυρωθούν πληροφορίες όσον το δυνατόν καλλίτερα. Ειδικότερα η 

ανάλυση Αντικειμενικότητας και Αξιοπιστίας των μεταβλητών του 

υποδείγματος ΔΟΠ , αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και συστήματος 

επικοινωνίας έγινε με βάση στατιστικές μεθόδους για την διασφάλιση 

καλλίτερης αξιοπιστίας των μετρήσεων όλων των μεταβλητών της 

διατριβής. 

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για τον υπολογισμό της Αντικειμενικότητας 
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μιας εμπειρικής έρευνας Στην συγκεκριμένη έρευνα ακολουθήθηκε η 

μέθοδος εσωτερικής συνοχής (internal consistency method) λόγω των 

πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους 

εκτίμησης της αντικειμενικότητας (Saraph,1989). Τα πλεονεκτήματα 

αυτά είναι το γεγονός ότι αποτελεί την γενικότερη μορφή εκτίμησης της 

αντικειμενικότητας και ότι χρειάζεται μόνο ένα συγκεκριμένο τρόπο 

μέτρησης(Νυηη3ΐΙν,1967). Η μέθοδος εσωτερικής συνοχής αποτελείτε 

από ένα σετ από μετρήσιμα στοιχεία και αναφέρεται στο βαθμό στον 

οποίο τα συγκεκριμένα στοιχεία στο σετ είναι ομογενή. Η μέθοδος 

εσωτερικής συνοχής μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το 

Cronbach's Alpha (Saraph,1989). 

Η ανάλυση αντικειμενικότητας όλων των στοιχείων του υποδείγματος 

ΔΟΠ, των στοιχείων της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού και του 

συστήματος επικοινωνίας έγινε χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο 

SPSS και την μέθοδο Cronbach's alpha. Σύμφωνα με την θεωρία, τα 

reliability coefficients που κυμαίνονται από .71 έως .94 δείχνουν ότι τα 

στοιχεία του υποδείγματος έχουν ομοιογένεια μεταξύ τους και άρα οι 

μεταβλητές παρουσιάζουν ένα υψηλό βαθμό ομοιογένειας.. Από την 

ανάλυση της αντικειμενικότητας με βάση το Cronbach's alpha 

παρατηρούμε ότι οι περισσότερες μεταβλητές κυμαίνονται από .70 και 

πάνω και άρα πληρούν τις προϋποθέσεις αντικειμενικότητας για την 

παραπέρα ανάλυση των υποθέσεων. Μόνο από οι μεταβλητές V60 

(Συνεχής Βελτίωση) η V94 (Πρακτικές ΔΟΠ-Κόστος Ποιότητας) 

αφαιρέθηκαν λόγω ότι παρουσίασαν κάτω του .70 Cronbach's alpha 

(πίνακας 7.3 ). 

Από την άλλη πλευρά η ανάλυση Αξιοπιστίας αναφέρεται στον βαθμό 

στον οποίο μετριέται αυτό που θέλουμε να μετρήσουμε. Για την εξέταση 

της αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αξιοπιστίας του 

περιεχομένου (content validity)(Saraph,1989). Η εμπειρική έρευνα 

παρουσιάζει αξιοπιστία περιεχομένου μιας και όλα τα στοιχεία του 

θεωρητικού υποδείγματος της ΔΟΠ μιας και η επιλογή και η ανάπτυξη 

του υποδείγματος έγινε με βάση την εξονυχιστική ανάλυση της 

βιβλιογραφίας γύρω από ΔΟΠ και εξέταση των στοιχείων του 
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υποδείγματος από Ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων 

niyjXKOçJZJL Ανάλυση Αντικειμενικότητας με Cronbach's Alpha 

Μεταβλητές Υποδείγματος ΔΟΠ 
Αξιοποίησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 
και Συστήματος Επικοινωνίας 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΠ 
Στ^ρίγ4ΐαχα^ΔΌ_Π 
Οργάνωση 
Κουλτούρα 
Ανθρώπινο Δυναμικό 
Σύστημα 

Αρχές_ΔΟϋ 
Ικανοποίηση αναγκών πελάτη 
Συνεχής Βελτίωση 
Συμμετοχή όλων στη βελτίωση 
Δέσμευση και αφοσίωση διοίκ. 
Εκπαίδευση, επιμόρφωση 
Μέτρηση αναπληροφόρηση 
Σχέσεις με προμηθευτές 

npjxKTjjKéVKmJMfìjsik^ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜ1ΚΟΥ 

Ρόλος τμήματος Προσωπικού 
Συμμετοχή εργαζομένων 
Εκπαίδευση-επιμόρφωση 
Αξιολόγηση-αναγνώριση εργαζ. 
Εργασιακές σχέσεις 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Σύνολο Μεταβλητές Cronbach's 
Μεταβλητών που Alpha 

αφαιρέθηκαν 

6 (V28-V33) ,8378 
6 (V34-V39) ,8440 
5 (V40-V44) ,8134 
6 (V45-V50) ,8068 

6 (V51-V56) ,8571 
5 (V52-V61) 1 (V60) ,8473 
5 (V62-V67) ,8456 
7 (V68-V74) ,9300 
5 (V75-V79) ,8578 
5 (V80-V84) ,8674 
5 (V85-V90) ,7773 

12 (V91-V102) 1 (V94) ,9063 

8 ,9438 
15 ,9394 
14 ,9146 
14 ,8810 
7 ,8104 

21 ,9095 

7.6 Μεθοδολογική Προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την 

ανάλυση των στοιχείων 

Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει ενενήντα επτά (97) περιπτώσεις 

που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε βιομηχανικές μονάδες της χώρας, 

ενώ όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι 

εκατόν ογδόντα τρεις. Για την διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων 
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επιλέχθηκε η μέθοδος της παλινδρόμησης (Spearman Corellation 

Coefficient) με την χρησιμοποίηση του στατιστικού πακέτου SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) γιατί δίνει άριστα αποτελέσματα 

στις περιπτώσεις εκείνες που τα δεδομένα είναι ποιοτικά όπως άλλωστε 

συμβαίνει με σχεδόν όλες τις έρευνες που αφορούν το συγκεκριμένο 

θεωρητικό αντικείμενο. 

Όσον αφορά την χρησιμοποίηση της μεθόδου Spearman Correlation 

Coefficient η επιλογή έγινε διότι σύμφωνα με πολλούς ερευνητές είναι η 

πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος διερεύνησης της σημαντικότητας μεταξύ 

δύο μεταβλητών Χ (εξαρτημένη) και Υ (ανεξάρτητη) μιας και δίνει με τον 

καλλίτερο και αδιάψευστο τρόπο την δύναμη της γραμμικής σχέσης των 

δύο,αυτών μεταβλητών. 
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MEPOXTPJTQ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΔΟΠ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

8.1 Εισαγωγή 

8.2 Ανάλυση των στοιχείων του υποδείγματος γ ια την μ ε λ έ τ η 
* της ΔΟΠ στην Ελληνική Βιομηχανία 

8.3 Ανάλυση των στοιχείων της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 

8.4 Ανάλυση του συστήματος Επικοινωνίας στην Ελληνική 
Βιομηχανία 

8.5 Ανάλυση των στοιχείων του Οργανωσιακού Περιβάλλοντος 
στην Ελληνική Βιομηχανία 
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ΚΕΦΑΛΑΚ)__ΟΚΧΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε διεξοδικά η μεθοδολογική 

προσέγγιση και ο σχεδιασμός της έρευνας για την διερεύνηση των 

ερευνητικών υποθέσεων της διδακτορικής διατριβής. Σε αυτό το 

κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση και μελέτη των αποτελεσμάτων της 

έρευνας γύρω από : 

α) τους οργανωσιακους προσδιοριστικούς παράγοντες βελτίωσης της 

ποιότητας, 

β) τα στοιχεία που απαρτίζουν την Αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, του συστήματος επικοινωνίας 

γ) και τέλος των παραγόντων του οργανωσιακου περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων του δείγματος. 

8.1 Διερεύνηση των Οργανωσιακών Προσδιοριστικών 

Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας στην Ελληνική 

Βιομηχανία. 

Η αρχική προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας αποτελεί ίσως ένα 

από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την μελέτη της ποιότητας σε μια 

επιχείρηση ή οργανισμό. Λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός ότι η 

αρχική προσέγγιση συχνά επηρεάζει και σηματοδοτεί το επίπεδο 

ποιότητας και οριοθετεί την μετέπειτα πορεία της επιχείρησης σε 

θέματα βελτίωσης της ποιότητας, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις του 

δείγματος δείχνουν να δίνουν μεγάλη έμφαση στην πιστοποίηση και 
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λιγότερο σε άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας 

. Ουσιαστικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα μπορούν να βγουν από 

την διεξοδική ανάλυση των παρακάτω προσεγγίσεων. 

Εκ πρώτης άποψης φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων 

προτιμούν την πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 σαν την αφετηρία των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. Αντίθετα, η εισαγωγή και 

υλοποίηση διαφόρων άλλων προσεγγίσεων στη βελτίωση της ποιότητας 

όπως Ενδοεπιχειρησιακά Προγράμματα Βελτίωσης της Ποιότητας, 

χρησιμοποίηση Εξωτερικών Συμβούλων, και τέλος εφαρμογή 

Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε θέματα ποιότητας 

έρχεται πάρα πολύ πίσω στις προτιμήσεις των ελληνικών βιομηχανικών 

επιχειρήσεων. 

Αρχική Προσέγγιση στη 

Βελτίωση i n s Ποιότητας 

[ι/αοίπιχ/καΠραγρΔΟΠ 

Εταιρία Συμβαίνων 
-̂  -Ί D7 
U , Ζ /D 

Εκπαιδ/Επιμαρφωση 

10,5% 

ISO 9000 series 

74,7% 

Δυίγ_ραμμα„8^_ί Αρχική Προσέγγιση στη Βελτίωση της Ποιότητας των 
επιχειρήσεων του δείγματος 

Σύμφωνα λοιπόν με το διάγραμμα 8.1 το 74,7 % των επιχειρήσεων του 

δείγματος εφαρμόζει την πιστοποίηση με βάσει το ISO 9000 series, το 11, 

6% υλοποιεί ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, 

το 3,2% των επιχειρήσεων προσλαμβάνει Εξωτερικούς Συμβούλους για 

την βελτίωση της ποιότητας και τέλος ένα 10,5% χρησιμοποιεί 

προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα βελτίωσης της 

ποιότητας. 
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Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι δεν υπήρχε καμία επιχείρηση η οποία 

να εφαρμόζει Κύκλους Ποιότητας και πρόγραμμα ΔΟΠ το οποίο θα 

καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση. Βασικές ιδιαιτερότητες και 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε 

προσέγγιση θα δίνονται παρακάτω. 

8.1.1.1 Πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 series 

Η επιλογή της συγκεκριμένης προσέγγισης από τις Ελληνικές 

βιομηχανικές επιχειρήσεις έτσι όπως διαφαίνεται και από το δείγμα της 

παρούσης έρευνας έρχεται να στηρίξει τα όσα αναφέρονται στην 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία αναφορικά με την αποδοχή του ISO 9000 

series ως την επικρατέστερη προσέγγιση ποιότητας (ΙΡΜ.1993; 

Wilkinson,et.al,1994,Tuttle,1992) και φυσικά να σηματοδοτήσει την 

υιοθέτηση μιας «σκληρής» και «διαδικαστικής» προσέγγισης των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην βελτίωση της ποιότητας. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως: 

α. Επιλογή της πιο εύκολης και ίσως πιο γρήγορης και 

«αποτελεσματικότερης» προσέγγισης στην βελτίωση της ποιότητας. 

Έχει κατά καιρούς υποστηριχθεί ότι η πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 

αποτελεί την πιο φερέγγυα αλλά και την αποτελεσματική από πλευράς 

μείωσης προβλημάτων ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία. Οι 

Ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι βρίσκονται κατά κόρον σε χαμηλά 

επίπεδα βελτίωσης της ποιότητας ίσως θεώρησαν την πιστοποίηση με 

βάση το ISO σαν μια καλή ευκαιρία να βελτιώσουν τα μεγέθη τους και να 

ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για προϊόντα 

αρίστης ποιότητας. 

β. Σύγχυση ISO 9000 με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Υπάρχουν 

επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι με την απόκτηση ενός πιστοποιητικού 

αυτόματα έχουν λύσει όλα τα θέματα γύρω από την ποιότητα και 

αυτοαποκαλούν τις διάφορες πρωτοβουλίες ποιότητας όπως εκπαίδευση 

και επιμόρφωση Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 

γ. Συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα επιδοτούμενα από Ε.Ε όπου 
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προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού μέσα σε μια 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης. Ο καινούργιος αναπτυξιακός 

νόμος στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Βιομηχανίας δίνει 

κίνητρα για την βελτίωση της ποιότητας και προσφέρει χρηματοδότηση 

για την πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 series. 

δ. Αφού το κάνουν όλοι γιατί όχι και εμείς-Ανταγωνισμός. Η πιστοποίηση 

με βάση το ISO 9000 series άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο αριθμός των πιστοποιημένων 

επιχειρήσεις αυξάνεται σημαντικά χρόνο ,με τον χρόνο και συχνά η φήμη 

και ο ανταγωνισμός τον προωθούν στην πρώτη θέση στην ατζέντα των 

ανωτέρων διοικητικών στελεχών. 

στ. βάσεις για χτίσιμο μιας νοοτροπίας ΔΟΠ. Ορισμένες επιχειρήσεις 

βρίσκονται ήδη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας και 

χρησιμοποιούν το ISO 9000 series σαν εργαλείο και σαν μέσο για την 

μετάβαση σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ. 

Βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων του δείγματος αναφορικά με 

την πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 series είναι το γεγονός ότι οι 

επιχειρήσεις αυτές πιστοποιούν μόνο ένα τμήμα της επιχείρησης 

(παραγωγή) και όχι τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Ίσως αυτός 

να είναι και ο πιο βασικός λόγος για τον οποίο η πιστοποίηση 

εξακολουθεί να περιστοιχίζεται από μια «σκληρή» προσέγγιση ποιότητας 

δεδομένου οτι το τμήμα παραγωγής αποτελεί μια αυστηρά τεχνική 

λειτουργία της επιχείρησης. Μερικά ακόμη στοιχεία γύρω από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πιστοποιημένων επιχειρήσεων δίνονται 

στον πίνακα 8.1 που ακολουθεί. Από τον πίνακα διακρίνουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό πιστοποιημένων επιχειρήσεων ανήκει στην 

κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων(50-500 εργαζομένους), 

ακολουθούν οι μικρές επιχειρήσεις και τέλος ένα μικρό ποσοστό υπάρχει 

στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τελικά στην 

Ελλάδα δεν ευσταθεί η φημολογία η οποία θέλει μόνο τις μεγάλες 

επιχειρήσεις να έχουν πιστοποιηθεί. 
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Πίγακα_ς_5Α_ Χαρακτηριστικά γνωρίσματα πιστοποιημένων επιχ/σεων 
δείγματος 

Πιστοποίηση με 1-50 
βάση το ISO 
9000 50-500 

500 & 

f 

-

,_ _, 

26,9% 

61,5% 

11,5% 
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» 

W . s 
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11,5° 
19,2° 
7,7° 

38,5°, 
19,2°/ 
3,8°/ 

Εδώ ίσως θα πρέπει να αναφερθεί η προσπάθεια του Υπουργείου 

Βιομηχανίας να δώσει κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων 

με ταυτόχρονο εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων βελτίωσης της 

ποιότητας, γεγονός που έδωσε φαίνεται το έναυσμα σε πολλές 

μικρομεσαίες αλλά και μικρές επιχειρήσεις να τολμήσουν να 

πιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους. 

Όσον αφορά την προέλευση του κεφαλαίου οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

επικρατούν των ξένων με μεγάλη μάλιστα διαφορά. Το στοιχείο αυτό σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ξένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι 

μεγάλου μεγέθους αποδεικνύει ότι οι ξένου κεφαλαίου επιχειρήσεις του 

βιομηχανικού κλάδου προτιμούν άλλες προσεγγίσεις ποιότητας ή ότι 

εφαρμόζουν ήδη δικά τους συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Όσον 

αφορά τον κλάδο στον οποίο ανήκουν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις 

μπορούμε να πούμε ότι οι χημικές βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις 

εξόρυξης λόγω ιδιαιτεροτήτων είναι αυτές που πιστοποιήθηκαν 

περισσότερο. Ακολουθεί ο κλάδος των τροφίμων και ποτών και οι 

επιχειρήσεις ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 
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8JUL2 Εισαγωγή και Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης σε θέματα Ποιότητας 

Η εισαγωγή και υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

γύρω από θέματα βελτίωσης της ποιότητας έρχεται σε δεύτερη θέση 

στην προτίμηση των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων και ποσοστό 

11,8%. Επιβεβαιώνεται έτσι η υπόθεση ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια βελτίωσης 

της ποιότητας και η παροχή γνώσεων και κατανόησης του θέματος είναι 

κάτι που θεωρείται απαραίτητο πριν οι επιχειρήσεις προχωρήσουν σε 

οποιαδήποτε εφαρμογή προγράμματος ή πρωτοβουλίας για την βελτίωση 

της επιχείρησης. Επίσης θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν η προσπάθεια 

των 'επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού χώρου να δημιουργήσουν 

το κατάλληλο κλίμα ή την υποδομή για περαιτέρω ανάπτυξη των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. 

Από τις επιχειρήσεις του δείγματος που ακολουθούν αυτή την 

προσέγγιση οι τρεις ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και μόνο μια είναι μεγάλη. Και πάλι φαίνεται να μην ισχύει 

σε μεγάλο βαθμό η επιχειρηματολογία σύμφωνα με την οποία οι μικρές 

επιχειρήσεις ξεκινούν συνήθως με την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων 

επειδή δεν μπορούν να υποστούν το μεγάλο κόστος για διασφάλιση και 

δεν έχουν την υποδομή για κάτι τέτοιο ή άλλο πρόγραμμα ΔΟΠ. 

Όσον αφορά την προέλευση του κεφαλαίου δύο επιχειρήσεις είναι 

καθαρά ελληνικές μία καθαρά ξένη και μια της οποίας η πλειοψηφία των 

κεφαλαίων είναι ξένα. Τρεις από αυτές είναι χημικές βιομηχανίες και μία 

Τροφίμων και Ποτών. 

ΟΛΛΛ Εφαρμογή Ενδοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων 
βελτίωσης της Ποιότητας 

Και αυτή η προσέγγιση δεν έχει ευρεία αποδοχή και εφαρμογή από την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος. Σύμφωνα με την διεθνή 

βιβλιογραφία οι επιχειρήσεις που καταφεύγουν στην επιλογή της 

συγκεκριμένης προσέγγισης έχουν ήδη αντιμετωπίσει σοβαρά 
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προβλήματα κατά τις προηγούμενες προσπάθειες τους και έτσι 

αποφάσισαν να αξιοποιήσουν κατάλληλα τα ανθρώπινο δυναμικό τους για 

να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα ειδικά για την επιχείρηση (ΙΡΜ,1993). 

Σημαντικό εύρημα είναι το γεγονός ότι τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις 

που εφάρμοσαν την συγκεκριμένη προσέγγιση είναι αμιγώς ελληνικές 

επιχειρήσεις. Άλλα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών είναι οτι 

συγκαταλέγονται στις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους και ανήκουν 

κυρίως στον κλάδο των χημικών. Η μικρή εφαρμογή ενδοεπιχειρησιακών 

προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας αποδεικνύει την αδυναμία των 

διοικήσεων να αναπτύξουν την υποδομή εκείνη μέσω της οποίας η 

επιχείρηση θα είναι σε θέση να εφαρμόσεις ένα δικό της πρόγραμμα 

βελτίωσης της ποιότητας. 

8.1.1.4 Εφαρμογή έτοιμων προγραμμάτων βελτίωσης 
ποιότητας από Εταιρίες Συμβούλων 

Η εφαρμογή έτοιμων πακέτων βελτίωσης της ποιότητας από εταιρίες 

συμβούλων άρχισε να κερδίζει έδαφος αλλά από ότι φαίνεται δεν έχει 

διαδοθεί σε πολλή μεγάλη κλίμακα και αυτό ίσως να οφείλεται στην 

διστακτικότητα των διευθυντικών στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων 

να επιτρέψουν σε εταιρίες συμβούλων να τους σχεδιάσουν προγράμματα 

ΔΟΠ. Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει οτι μόνο μια επιχείρηση 

εφαρμόζει μια τέτοια προσέγγιση σε συστηματική βάση Η επιχείρηση, 

ανήκει στον κλάδο των Ορυκτών και Μεταλλευμάτων είναι μικρή 

επιχείρηση και είναι καθαρά ελληνική. Παρατηρούμε λοιπόν οτι στην 

Ελλάδα δεν έχει ακόμη καλλιεργηθεί το κλίμα έτσι ώστε να μπορέσουν 

μεγάλες εταιρίες συμβούλων να βοηθήσουν στην δημιουργία υποδομών 

αλλά και παροχής συμβουλών στα στελέχη είτε για την εισαγωγή και 

υλοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας είτε για την υλοποίηση 

προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας. 
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&JJ2L χσχόληζ 

"Ερευνες έχουν δείξει ότ ι η ποιότητα είναι μ ι α συνεχής διαδικασία η 

οποία χρειάζεται μακροχρόνιες προσπάθειες έως ότου μπορέσει να 

εδραιωθεί μια κουλτούρα ποιότητας και εμφανιστούν τ α πρώτα σημάδια 

των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας (ΙΡΜ.1993; 

Lascelles&Dale,1990, Cole,1993). Από ότ ι βλέπουμε από το διάγραμμα ο 

χρόνος συστηματικής ενασχόλησης με την πο ιότητα από τ ις ελληνικές 

βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι σημαντικά μικρός επιβεβαιώνοντας έ τ σ ι 

την νηπιακή ηλικία των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. 

Δΐάγραμμα^δ^ Χρόνος Συστηματικής ενασχόλησης με την ποιότητα. 

Xpovos Συοτηματικηδ EvaaxoXions 

\}ί τη B e X T K ^ ^ ^ ^ ^ ^ i T n T Q S 

6 < 

ο 
ο 
ο 

Ι tus 5 χρόνια 

nt'inef;}) και πάνυ χρανια 

Ένα ποσοστό 75,8% έχε ι προϋπηρεσία μέχρι και πέντε χρόνια σε 

εισαγωγή και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας, ενώ είναι 

αξιοσημείωτο ότ ι το 39% των επιχειρήσεων του δείγματος έχει μόνο δύο 

χρόνια συστηματικής εφαρμογής ενός προγράμματος ή πρωτοβουλίας 

ΔΟΠ. Οκτώ μόνο επιχειρήσεις έχουν προϋπηρεσία πάνω από δέκα 

χρόνια και από αυτές οι πλειοψηφία είναι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. 

Από τ α παραπάνω γ ίνεται σαφές ότ ι οι προσπάθειες βελτίωσης της 
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ποιότητας μόλις πρόσφατα άρχισαν να κερδίζουν έδαφος στην Ελληνική 

βιομηχανία. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι αυτές που πρώτες 

άρχισαν να εφαρμόζουν συστήματα ή πρωτοβουλίες ΔΟΠ προφανώς 

έπειτα από προτροπή της μητρικής εταιρίας ή από την ολοένα 

αυξανόμενη πίεση για βελτίωση της ποιότητας. Οι μικρές ελληνικές 

βιομηχανίες (παραδοσιακές και μη) φαίνεται πως άργησαν να πάρουν το 

μήνυμα της ποιότητας και η πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων 

εφαρμόζει εδώ και ένα δύο χρόνια συστήματα διασφάλισης ποιότητας με 

βάση το ΙΣΟ σαν την βασική της προσέγγιση στην βελτίωσης της 

ποιότητας. Υπάρχει λοιπόν θετική σχέση μεταξύ επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας και του χρόνου 

ενασχόλησης με την ποιότητα. 

Η ευθύνη για την εισαγωγή, υλοποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ή 

πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας παρουσιάζει μια σημαντική 

διαφοροποίηση. Το 27,6 των επιχειρήσεων εναποθέτει την ευθύνη στην 

διεύθυνση του εργοστασίου. Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων σε 

συνδυασμό με την οικονενειακή δομή των επιχειρήσεων συμβάλει στην 

αποκλειστικότητα της ευθύνης της ποιότητας στον Διευθυντή της 

επιχείρησης ο οποίος τυγχάνει να είναι και Υπεύθυνος παραγωγής και 

Ποιότητας. 

Σημαντικό στοιχείο που αφορά την εναπόθεση την ευθύνη της βελτίωσης 

της ποιότητας είναι ότι ένα ποσοστό 38,2% των επιχειρήσεων υπάρχει 

κάποιος στον οποίο εναποτίθεται η ευθύνη για την βελτίωση της 

ποιότητας. Υπάρχει δηλαδή μια σημαντική αντίφαση σε σχέση με τον 

ρόλο του τμήματος ποιοτικού ελέγχου και την ύπαρξη ενός 

αποκλειστικού υπευθύνου για την βελτίωση της ποιότητας. Πιθανή 

εξήγηση είναι ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες η ποιότητα εναποτίθεται 

στα χέρι ενός ειδικού,, ο ειδικός αυτός να προέρχεται από μέσα από την 

επιχείρηση και πιθανόν να αποτελεί ακόμη μέλος του τμήματος 

ποιοτικού ελέγχου. 
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ΔΐΛγρ£ΐμμα_8^ Εναπόθεση ευθύνης για την βελτίωση της ποιότητας 

ναποθωη EuBuvns για τη 

Βελτίωση τη3 ΠοιοτηταΒ 

ίυνοη Lpyaaiao. 
[ππραπη Παιοιηΐ05 ΟΧαι Yniußuvat 

Από την άλλη πλευρά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ό τ ι στις 9 από τ ι ς 35 

επιχειρήσεις του δείγματος δηλαδή ένα ποσοστό 31% λειτουργεί 

Επιτροπή Ποιότητας η οποία και φ α ί ν ε τ α ι ότ ι φ έ ρ ε ι την υλοποίηση των 

προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας. Αυτό σημαίνει ό τ ι δ ιαφαίνεται μια 

σημαντική προσπάθεια των επιχειρήσεων να δώσουν έμφαση στην 

ποιότητα και να ενθαρρύνουν και να επιτρέψουν την συμμετοχή όλο και 

περισσότερων στελεχών. 

Δεν θα πρέπει να τέλος να αγνοηθεί το μεγάλο επίσης ποσοστό των 

επιχειρήσεων εκείνων που εναποθέτουν την ευθύνη για ποιότητα στα 

παραδοσιακά όργανα ελέγχου της ποιότητας, δηλαδή στο Διευθυντή 

παραγωγής και στον υπεύθυνο ποιότητας ή διευθυντή/προϊστάμενο του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Μόνο σε ένα 3% των επιχειρήσεων του 

δείγματος διαπιστώθηκε η ανάγκη όλοι να νιώθουν υπευθυνότητα για την 

βελτίωση της ποιότητας προσπαθώντας παράλληλα να περάσουν το 

μήνυμα οτ ι η ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εργασίας τους. 
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ΟΛΑ Ρόλος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου στις, 
προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Το τμήμα ποιοτικού έλεγχου φαίνετε να έχει ακόμη την αίγλη και την 

δύναμη που πάντοτε είχε σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας. Με ένα 

ποσοστό γύρω στο 60 % ο ρόλος του τμήματος είναι πάρα πολύ 

καθοριστικός τόσο στον σχεδιασμό, στην εισαγωγή, αλλά και 

ειδικότερα στην υλοποίηση των προγραμμάτων, η συστημάτων 

βελτίωσης της ποιότητας στην επιχείρηση. 

PoXos Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου 

στη ΒοΧτίϋση TOS Ποιότητος 

&^ 

ο 
ο 
D 
Ο 

Πάρα na\u καθαριαιικ .... ,Μ.„ , . „ „ „ Η . „ ...,^ 
ΠαΧύ καθαριαιικα5 

ΔΐάγραμμΟ-δ^ Ο Ρόλος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου στη Βελτίωση 
της Ποιότητας στην Ελληνική Βιομηχανία 

Μόνο σε ποσοστό 23% των επιχειρήσεων του δείγματος ο ρόλος του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου δεν είναι αρκετά σημαντικός και αυτό γιατί 

οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν έχουν οργανωμένα τμήματα ποιοτικού 

ελέγχου και τον έλεγχο της ποιότητας τον έχει ο Διευθυντής του 

εργοστασίου. Η προσέγγιση που ακολουθεί η επιχείρηση δεν φαίνεται να 

επηρεάζει σημαντικά το ρόλο του τμήματος στην βελτίωση της 

ποιότητας γεγονός που διαφέρει από τα υποστηριζόμενα στην διεθνή 

βιβλιογραφία. Ακόμα και επιχειρήσεις με λιγότερο τεχνικές προσεγγίσεις 

στην ποιότητα ( εφαρμογή έτοιμου προγράμματος ΔΟΠ, πρόγραμμα ΔΟΠ 

από εξωτερικούς σύμβουλος και εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα 

ποιότητας) έχουν ακόμη ισχυρό τμήμα ποιοτικού έλεγχου. 
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ΟΛΑ 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος φαίνετα ι να έχει 

μακροπρόθεσμους στόχους για την βελτίωση της ποιότητας(52,9%). 

Σ Τ Ό Χ Ο Ι Β ζ λ τ ί ω σ η 3 Π ο ι ο τ H T Q S 
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ι 

, 

\ ι 

50 60 

Μοκροηράθίσμαι 

MfoonpoötauQi 

BpoxunpaOcapai 

KaftoXau aiaxaus 

0 10 20 30 40 

Ποσοστό % 

Διάγραμμα_8^5 Στόχοι βελτίωσης της ποιότητας. 

Παρόλα αυτά σκεπτικισμός υπάρχει αν ληφθεί υπόψη ό τ ι οι 12 από τ ι ς 18 

επιχειρήσεις οι οποίες απάντησαν ό τ ι έχουν μακροπρόθεσμους στόχους 

βελτίωσης της ποιότητας εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας με βάση το ΙΣΟ και έχουν μικρό διάστημα εφαρμογής της 

παραπάνω προσέγγισης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ό τ ι ένα 

ποσοστό 24% έχε ι βραχυπρόθεσμους στόχους ενώ ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν ένα ποσοστό επιχειρήσεων στο δείγμα της έρευνας (4%) 

οι οποίες δεν έχουν καθορισμένους στόχους βελτίωσης της ποιότητας . 

Από τ α παραπάνω διαφαίνεται ότ ι η έννοια της βελτίωσης της ποιότητας 

δεν έχε ι ευρύτατα περάσει στις διαδικασίες και πρακτικές της 

καθημερινής και της στρατηγικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
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8.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

8.2.1 Αναβάθμιση του Ρόλου του Τμήματος Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Η αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού ουσιαστικά 

αποτελεί την δυνατότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις οι οποίες 

εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας και οδεύουν προς μια φιλοσοφία 

ΔΟΠ. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα βασικά θεμελιώδη στηρίγματα και 

οι αρχές της ΔΟΠ προκειμένου να μπορέσουν να ριζώσουν και να 

αναπτυχθούν μέσα σε μια επιχείρηση απαιτούν ριζικές αλλαγές σε 

βα,σικές επιχειρηματικές πρακτικές και στην υπάρχουσα οργανωσιακή 

κουλτούρα. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας συχνά αποτυγχάνουν και οι βασικοί λόγοι είναι η αδυναμία 

συνειδητοποίησης των παραπάνω αλλαγών (ΙΡΜ.1993; 

Hart&Schlesinger,1991). Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη το γεγονός ότι τα 

παραπάνω έχουν ένα καθαρά " ανθρώπινο" περιεχόμενο τότε 

απαραίτητος είναι ο ρόλος του τμήματος προσωπικού στην βελτίωση 

της ποιότητας και αντίστροφα. Οι διευθυντές προσωπικού θα πρέπει 

να συμμετάσχουν ενεργά στις παραπάνω προσπάθειες 

διασφαλίζοντας την κατανόηση και αφοσίωση των εργαζομένων και 

προσπαθώντας να εμφυσήσουν την ποιότητα μέσα στις πρακτικές και 

την φιλοσοφία του τμήματος προσωπικού. Οι τάσεις γύρω από θέματα 

προσωπικού θέλουν τον υπεύθυνο σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού να 

είναι περισσότερο κοντά στα επιχειρηματικό γίγνεσθαι (business-

oriented), να στραφεί πιο πολύ προς τον πελάτη και να αναπτύξει μια 

σχέση «πελάτη» με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. 

Η ΔΟΠ απαιτεί όχι απλά συμμόρφωση και συγκατάβαση από την 

πλευρά των εργαζομένων και του ανθρώπινου παράγοντα γενικά αλλά 

προϋποθέτει οτι το τμήμα προσωπικού θα μπορέσει να ξεφύγει από 

τον παραδοσιακό και περιφερειακό του ρόλο. Η μετάβαση από τον 

Παραδοσιακή διοίκηση προσωπικού στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

λογίζεται από τους θεωρητικούς της ποιότητας σαν απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αναμόρφωση της συγκεκριμένης διοικητικής 
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λειτουργίας αλλά και την παραπέρα επιτυχία και συνέχιση των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. 

Σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα υπάρχουν αναφορικά με την 

αποτελεσματική αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού 

στην πλειοψηφία των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

ΔιάγραμμΟ-δ^β Μορφή Άσκησης Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

30, . 

°* 20 .-

Γ1Ί'/αν(1]μο/α Tiiijijü ΔΠ ΑΠ απα Κ'./ιρι*" Ή ^ 

Ανυπαρζία Τμήμ.ΔΠ ΔΠ απα / k u 6 . enixei 

Μορφή Διοίκηοη5 Ανθρωπίνων Πόρον 

Από τις επιχειρήσεις του δείγματος μόνο οι 19 είχαν οργανωμένο 

τμήμα προσωπικού (55,9%) ενώ σε 8 επιχειρήσεις (18%) τα θέματα 

προσωπικού τα χειριζόταν τα κεντρικά γραφεία προσωπικού τα οποία 

έδρευαν στην έδρα της επιχείρησης. Σε επτά επιχειρήσεις τα θέματα 

προσωπικού αφήνοντας στα χέρια του Διευθυντή της επιχειρηματικής 

μονάδας, ο οποίος πέρα από τα διευθυντικά του καθήκοντα ασκούσε 

άτυπα και καθήκοντα προσωπάρχη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

από τις 35 επιχειρήσεις μόνο δύο δεν είχαν καθόλου τμήμα 

προσωπικού, εάν λάβουμε υπόψη ότι στο δείγμα υπήρχαν επιχειρήσεις 

μικρού μεγέθους. 
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Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η διοίκηση προσωπικού στην 

ελληνική βιομηχανία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Οι 

επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται δειλά-δειλά την αναγκαιότητα και την 

σπουδαιότητα καθώς και το ρόλο που μπορεί να παίξει ένα 

οργανωμένο τμήμα προσωπικού. Τα παραπάνω έρχονται να 

επιβεβαιώσουν την άποψη του Κανελλόπουλου (1990) και της Κουφίδου 

(1994) οι οποίοι αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 

σημαντική στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα διοίκησης 

του ανθρώπινου δυναμικού με την συστηματικότερη οργάνωση των 

τμημάτων προσωπικού και την διάθεση πόρων σε θέματα ανάπτυξης 

του προσωπικού. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει ακόμη ένας μεγάλος 

αριθμός επιχειρηματικών μονάδων οι οποίες ασκούν την πολιτική του 

ανθρώπινου δυναμικού μέσω του γραφείου προσωπικού στα κεντρικά 

γραφεία της εταιρίας δείχνει την επιφυλακτικότητα και τον δισταγμό 

πολλών επιχειρήσεων να οργανώσουν και να στελεχώσουν δυναμικά 

τμήματα προσωπικού. Επίσης το ότι μόνο σε δύο επιχειρήσεις είχαμε 

μόνο έλλειψη οργανωμένου τμήματος είναι ενθαρρυντικό σημάδι αν 

διαλογιστεί κανείς ότι πριν από μερικά χρόνια η μεγάλη πλειοψηφία 

δεν είχε οργανωμένα τμήματα προσωπικού. Θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι οι δύο επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν καμία μορφή διοίκησης 

προσωπικού και δεν έχουν τμήμα προσωπικού είναι μικρές ,. 

οικογενειακές και παραδοσιακού τύπου βιομηχανίες. 

Όσον αφορά τα επιμέρους στοιχεία με τα οποία εξετάζεται ο ρόλος 

του τμήματος προσωπικού σε σχέση πάντοτε με την βελτίωση της 

ποιότητας θα πρέπει να αναφέρουμε συμπερασματικά τα εξής: 

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η ποιότητα αποτελεί μια καινούργια 

φιλοσοφία διοίκησης της επιχείρησης και όχι απλά μια λειτουργία της 

επιχείρησης και η οποία προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 

και στο περιεχόμενο της εργασίας αλλά και της γενικότερης 

κουλτούρας είναι επιβεβλημένη η παρουσία κάποιων μηχανισμών οι 

οποίοι θα δράσουν καταλυτικά έτσι ώστε η κατανόηση, η εισαγωγή, η 

εφαρμογή, η αφοσίωση και η συνέχιση των προσπαθειών βελτίωσης 

να γίνει με τις λιγότερες δυνατές θυσίες και με τα καλλίτερα δυνατόν 

αποτελέσματα. Στην Αμερική και σε άλλες χώρες του Δυτικού κόσμου 
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έρευνες έχουν δείξει ότι το τμήμα προσωπικού αποτελεί τον βασικό 

μοχλό για την εισαγωγής αυτών των προσπαθειών KaL συμβάλει 

σημαντικά στην διαμόρφωση και συντήρηση του κατάλληλου κλίματος 

μέσα στο οποίο προσπάθεια θα αποδώσει καρπούς. 

Πί\/ακας_8̂ 2. Ερμηνευτικές Μεταβλητές Αναβάθμισης του Ρόλου του 
Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

Ερμηνευτικές Μεταβλητές 

Αναβάθμισης του Ρόλου του Τμήματος 

Προσωπικού 

- Το τμήμα προσωπικού αποτελεί μοχλό για 
την εισαγωγή αλλαγών στην επιχείρηση 

- Το τμήμα προσωπικού αποσαφηνίζει και 
μορφοποιεί την εργασιακή κουλτούρα της 
επιχείρησης 

- 0 διευθυντής προσωπικού συμμετέχει 
ενεργά στη χάραξη και υλοποίηση 
στρατηγικών για την επιχείρηση 

- Το τμήμα προσωπικού διενεργεί επιχ/κές 
μελέτες σε θέματα προσωπικού 

- Το τμήμα προσωπικού είναι υπεύθυνο για 
πλουραλιστική και διατμηματική επικοινωνία 

- Το τμήμα προσωπικού σχεδιάζει και υλοποιεί 
ελαστικές μορφές εργασίας 

- Η επιχείρηση αφιερώνει σημαντικό ποσοστό 
πόρων στο τμήμα προσωπικού 

- Το τμήμα προσωπικού αποτελεί μια διοικητική 
και όχι περιφερειακή λειτουργία της 
επιχείρησης 

Μέσος Όρος 

3,097 

3,129 

3,129 

3,065 

3,032 

2,839, 

3,161 

3,290 

Διακύμανση 

,944 

1,024 

,991 

1,063 

,875 

1,003 

,779 

,902 

Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγματος το τμήμα προσωπικού έχει 

μέτρια συμμετοχή στην εισαγωγή οργανωσιακών αλλαγών. Από τις 

είκοσι οκτώ (28) επιχειρήσεις μόνο στις έξι (6) το τμήμα προσωπικού 

συμμετέχει και αποτελεί μοχλό για την εισαγωγή αλλαγών που 

αφορούν θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων (που έχουν τμήμα προσωπικού) φαίνεται να βρίσκεται 
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σε ένα στάδιο εξοικείωσης και συμμετέχει σε ελάχιστο έως μέτριο 

βαθμό. Συνολικά η εικόνα που παρουσιάζεται από τα δεδομένα όσον 

αναφορά το ρόλο του τμήματος προσωπικού στην εισαγωγή αλλαγών 

στην επιχείρηση είναι ότι το τμήμα ουσιαστικά αφήνεται απέξω από 

τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας μιας και θεωρείται ως το 

ειδικό να χειριστεί τέτοια θέματα. Ενθαρρυντικό πάντως είναι το 

γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες το τμήμα προσωπικού 

διαμορφώνει και υλοποιεί τέτοιες αλλαγές. Ο χαρακτήρας άσκησης 

της πολιτικής ανθρωπίνων πόρων σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό 

ρόλο του τμήματος προσωπικού αποτελούν ίσως τις βασικές αιτίες 

για την μη συμμετοχή του τμήματος. Αυτό σημαίνει ότι στις 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οργανωμένα τμήματα προσωπικού και οι 

οποίες βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό στάδιο βελτίωσης της 

ποιότητας το τμήμα προσωπικού φαίνεται αδύναμο να αναλάβει 

πρωτοβουλίες, να εισηγηθεί και να ηγηθεί των προσπαθειών για την 

εισαγωγή αλλαγών όπως παραδείγματος χάριν νέων συστημάτων 

αξιολόγησης της απόδοσης , σύνδεση αμοιβής με απόδοση κτλ. 

Η δημιουργία μιας κουλτούρας ποιότητας, η αναγνώριση της σημασίας 

της συνεχούς βελτίωσης στην αναζήτηση της ποιότητας, και η 

ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας στοατηγικής ποιότητας, είναι μερικά από 

τα βασικά χαρακτηριστικά βελτίωσης της ποιότητας. .(Dale,1993) Το 

τμήμα προσωπικού σύμφωνα με την βιβλιογραφία μπορεί να 

συνεισφέρει στα παραπάνω με την οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων γύρω από την ποιότητα στο στάδιο σχεδιασμού του 

συστήματος, την δημιουργία ενός θετικού κλίματος γύρω από την 

ποιότητα στο ξεκίνημα των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και 

στην προσαρμογή των υπαρχόντων συστημάτων αμοιβών και 

απόδοσης με την προσέγγιση στην ποιότητα. 

Στην Ελλάδα και ειδικότερα στις επιχειρήσεις του δείγματος φαίνεται 

ότι η εργασιακή κουλτούρα και γενικότερα η πολιτική διαμόρφωσης 

ενός κλίματος πάνω στο οποίο θα στηριχθούν οι προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Στο 53% 

των επιχειρήσεων το τμήμα έχει μέτρια συμμετοχή στη αποσαφήνιση 
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και μορφοποίηση της εργασιακής κουλτούρας ενώ υπάρχει και ένα 

21,4% του δείγματος στις οποίες μάλλον τα θέματα αυτά δεν 

εναπόκεινται στις αρμοδιότητες του τμήματος και ίσως χειρίζονται 

από τον διευθυντή της επιχείρησης ή από τα γραμμικά στελέχη. Το 

ενδιαφέρον όμως υπάρχει μιας και ένας σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων (25%) φαίνεται να συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση 

της εργασιακής κουλτούρας. Οι προσπάθειες για την εφαρμογή και 

συστηματική υλοποίηση πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που 

θα καταστήσουν την ποιότητα σαν μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης 

και θα ανοίξουν το δρόμο για πλήρη κατανόηση και συμμετοχή όλων 

φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε αρκετές ελληνικές βιομηχανικές 

επιχειρήσεις . 

Έχει ευρύτατα αποδειχθεί ότι η αποτελεσματική άσκηση μιας 

πολιτικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε μια επιχείρηση απαιτεί την 

ύπαρξη ενός στελέχους το οποίο εφοδιασμένο με τις κατάλληλες 

γνώσεις και εμπειρία να μπορέσει να διαμορφώσει και να υλοποιήσει 

στρατηγικές και πολιτικές ΔΑΠ μέσα σε ένα οργανωμένο τμήμα 

προσωπικού. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι σε επιχειρήσεις 

όπου υπάρχουν οργανωμένα τμήματα διοίκησης προσωπικού, το κύρος 

και η συνεισφορά τους θεωρείται παρόμοια με αυτή των υπολοίπων 

τμημάτων, ενώ τα στελέχη του τμήματος στην πλειοψηφία τους είναι 

απόφοιτοι πανεπιστημίου και γνωρίζουν καλά μια ξένη γλώσσα 

(Κανελόπουλος,1990). Τα στελέχη αυτά αντικατέστησαν τους παλιούς 

απόστρατους και δικηγόρους οι οποίοι χειρίζονταν παλαιότερα τα 

θέματα προσωπικού και είχαν πείρα σε νομικά ζητήματα. 

Τα αποτελέσματα από την εμπειρική ερευνά μας δείχνουν ότι όντως ο 

διευθυντής προσωπικού αρχίζει σιγά-σιγά να κερδίζει την θέση που του 

αξίζει στην επιχείρηση αλλά ακόμη ο δρόμος είναι μακρύς. Ένα 75% 

των επιχειρήσεων του δείγματος ο Διευθυντής προσωπικού 

συμμετέχει ελάχιστα μέχρι μέτρια στη χάραξη και υλοποίηση 

στρατηγικών σε θέματα προσωπικού. 

Το γεγονός αυτό έρχεται να υποστηρίξει την άποψη ότι δεν υπάρχουν 

ακόμη τα στελέχη εκείνα τα οποία θα μπορέσουν με τις γνώσεις τους 
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και την εμπειρία τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και γενικότερα 

την συμμετοχή τους σε στρατηγικής σημασίας τομείς της επιχείρησης 

και από την άλλη πλευρά έρχεται να καταδείξει τον παραδοσιακό ρόλο 

τον οποίο έχουν επωμιστεί τα στελέχη προσωπικού. Απόρροια των 

παραπάνω είναι η ουσιαστική υποβάθμιση του τμήματος και η 

λειτουργία του ως μια περιφερειακή λειτουργία με καθαρά 

διαδικαστικό και μεσολαβητικό και διαιτητικό χαρακτήρα. 

Μια από τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές των τμημάτων 

προσωπικού είναι και η διενέργεια μελετών και χάραξη σχεδίων για 

την καλλίτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού της επιχείρησης. Η πρακτική πλευρά του ρόλου του 

τμήματος προσωπικού και η συνεισφορά του στην υλοποίηση μέρους 

των προγραμμάτων ποιότητας διαφαίνεται από την ποιότητα και το 

πλάτος και το βάθος των παραπάνω. Οι επιχειρήσεις του δείγματος 

φαίνεται να χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες όσον αφορά την 

ουσιαστική συνεισφορά του τμήματος με την διενέργεια μελετών και 

σχεδίων γύρω από επιχειρησιακά θέματα διοίκησης προσωπικού. 

Υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδεικνύουν ελάχιστα έως μέτρια 

δείγματα ενώ μια μη ευκαταφρόνητη μερίδα φαίνεται να ασχολείται 

συστηματικά με την διενέργεια μελετών. Το τμήμα προσωπικού 

βλέπουμε ότι ελάχιστα ασχολείται με την εξασφάλιση και λειτουργία 

ενός συστήματος επικοινωνίας στην επιχείρηση. Η νευραλγική θέση 

του τμήματος συχνά προωθεί την επικοινωνία. Και εδώ διαφαίνεται ο 

παραδοσιακός ρόλος και η έλλειψη προσανατολισμού. 

Η εφαρμογή και υλοποίηση καινούργιων μορφών φαίνεται να 

σκοντάφτει σημαντικά στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών 

βιομηχανικών επιχειρήσεων. Παρόλο που σε ολόκληρη την Ευρώπη τα 

τμήματα προσωπικού προσανατολίζονται και πειραματίζονται με 

καινούργιες ιδέες για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, στις επιχειρήσεις του δείγματος διαφαίνεται 

ότι οι ελαστικές μορφές διοίκησης ακόμη βρίσκονται σε νηπιακό 

στάδιο. Το 50% των επιχειρήσεων εφαρμόζει ελάχιστα τέτοιες 

μορφές ενώ μόλις το 10,7 % εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό. 
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Υπάρχει μια τάση για διανομή περισσότερων πόρων στο τμήμα 

προσωπικού έτσι ώστε να μπορεί να οργανωθεί καλλίτερα, να 

προσλάβει το κατάλληλο εξοπλισμό και να αντλήσει έμπειρο και 

ειδικευμένο προσωπικού και να μπορεί να υλοποιήσει με άνεση 

διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα. Και εδώ ελάχιστες επιχειρήσεις 

προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση. 

8.2.2 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εργαζομένων 

Ενώ υπάρχει έντονη η ανάγκη για περισσότερη και συστηματικότερη 

εκπαίδευση και επιμόρφωση, έρευνες έχουν δείξει ότι οι επιχειρήσεις 

αφιερώνουν ελάχιστες πηγές (resources) σε θέματα εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. (Manpower Services Commission 

Survey,NEDO, 1984; Majchrzak,1988 ; Wayne and Lancaster, 1992). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ελάχιστες επιχειρήσεις θεωρούν την 

εκπαίδευση σαν κεντρικό και βασικό σημείο της στρατηγικής τους για την 

ποιότητα (Patel,1993) Η ανάπτυξη όμως πολιτικών και στρατηγικών 

εκπαίδευσης μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ είναι 

απαραίτητη για την διασφάλιση ενός περιβάλλοντος συνεχούς μόρφωσης 

που να συμβαδίζει με την συμμετοχική κουλτούρα. 

Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί ότι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα βήματα που οι επιχειρήσεις πρέπει να 

πάρουν έτσι ώστε να αξιοποιήσουν κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό 

τους και να ενθαρρύνουν αλλά και να ενδυναμώσουν τις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας. Για να γίνουν κατανοητά τα βασικά θεμέλια 

της Ποιότητας και να γίνουν πράξη οι αρχές και οι πρακτικές και οι 

μέθοδοι της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας η εκπαίδευση αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο όλων αυτών των προσπαθειών. 

Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι στην μεγάλη πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων του δείγματος η εκπαίδευση αποτελεί έναν ίσως από 

τους βασικότερους μοχλούς για την αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. Παρόλα αυτά, το υπόλοιπο 45% θα πρέπει ίσως να 

ερμηνευτεί θετικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμη και οι μικρές 

επιχειρήσεις εφαρμόζουν συστήματα και πρακτικές εκπαίδευσης σε 
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συστηματική βάση, Η παραδοχή αυτή σε συνδυασμό με τα υψηλά 

ποσοστά στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας 

συνιστούν μια θετική εικόνα όσον αφορά την εκπαίδευση και επιμόρφωση 

στις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

Συστηματικότητα Εκπαίδευσης 

ϊ(: παλυ ρενάλα β α θ u e 

22,6% 

le Mfyaxa ftaöua 

32,3% 

It μπρίο βαθμα 

45,2% 

Δΐάγραμμΐα_&^7 Συστηματικότητα Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης 

Αναφορικά με τις πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται από τις 

επιχειρήσεις του δείγματος είναι φανερό τι τρεις πρακτικές έχουν τους 

μεγαλύτερους μέσους όρους η εκπαίδευση εκτελώντας την συγκεκριμένη 

εργασία (3,871), τα εσωτερικά σεμινάρια (3,742) και η συνεργασία με 

εταιρίες συμβούλων. (3,419). Τους χαμηλότερους μέσους όρους είχαν τα 

προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας, η συνεργασία με 

Πανεπιστήμια και άλλους φορείς καθώς και τα ενημερωτικά φυλλάδια, 

εφημερίδες , βίντεο κτλ. 
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επιχείρηση σε σχέση με την αλλαγή του ρόλου τους που συντελείται στα 

πλαίσια μιας σχεδόν διεθνούς τάσης μεταμόρφωσης του ρόλου τους 

συμβάλει στο υψηλό ποσοστό εκπαίδευσης που λαμβάνουν. 
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Δίάγραμμη^ά Συστηματικότητα Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης ανά κατηγορία εργαζομένων 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό που παρατηρείται σε 

εκπαίδευση στα διοικητικά στελέχη. Όμως αν λάβει κανείς υπόψη ότι 

μιλάμε για καθαρά βιομηχανικές επιχειρήσεις όπου το ποσοστό 

εργαζομένων στην παραγωγή θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλό εδώ 

βλέπουμε ότι υπάρχουν βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν κατά μέσο 

όρο 60% εργαζόμενους μόνο στην παραγωγή. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 

εκπαίδευσης μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Τα αντικείμενα 

εκπαίδευσης κατά γενική παραδοχή κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα τόσο 

πρακτικών όσο και θεωρητικών στοιχείων. Η έμφαση που δίνεται σε 

εταιρίες συμβούλων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα προγράμματα 

στρέφονται περισσότερο σε μεσαία στελέχη ίσως αποτελεί την βασική 

αιτία για τον εμπλουτισμό που παρατηρείται στα αντικείμενα 

εκπαίδευσης των επιχειρήσεων του δείγματος. 
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Η επιχείρηση λαμβάνει την εκπαίδευση σαν επένδυση ή σα κόστος η 

μεγάλη πλειοψηφία απάντησε ότι την λαμβάνει σαν επένδυση.(80%) Στο 

μεγαλύτερο ακόμα ποσοστό οι εργαζόμενοι μπορούν και έχουν την 

δυνατότητα να ασκήσουν αυτά που έχουν μάθει ενώ οι επιχειρήσεις του 

δείγματος δεν φαίνεται να έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει την 

σπουδαιότητα και τον ρόλο της μέτρησης της αποτελεσματικότητας 

των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

Σύμφωνα με τον Huckett, 1992, η εγκαθίδρυση μιας φιλοσοφίας Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας απαιτεί και προϋποθέτει τρία πράγματα : εκπαίδευση, 

επιμόρφωση και ανάπτυξη. Τα προγράμματα εκπαίδευσης βοηθούν στην 

κατανόηση και οικειότητα της φιλοσοφίας, των αρχών , πρακτικών και 

μεθόδων της ΔΟΠ (Deming, 1988; Crosby,1978; Pfeffer,1994) Η εκπαίδευση 

συχνά αποτελεί εργαλείο υποκίνησης για την εισαγωγή και υλοποίηση 

προγραμμάτων ποιότητας.(Patel,1993; Kowalski,1993). Ο εμπλουτισμός 

γνώσεων , η παροχή πληροφοριών σχετικών με την ποιότητα, η εκμάθηση 

τεχνικών και ρόλων για την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγή 

αποτελεί βασικό στοιχείο των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ 

(Blackbum&Rosen,1993). 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε επιχειρήσεις που 

ακολουθούν μια φιλοσοφία και προσέγγιση ΔΟΠ θα πρέπει να είναι 

στραμμένα στον πελάτη , θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα τμήματα 

και όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Η εκπαίδευση θα πρέπει να 

είναι μια συνεχής δραστηριότητα η οποία θα αποτελεί μέρος του 

προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας. Η έμφαση των προσπαθειών 

εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι όχι μόνο στην εκμάθηση πρακτικών, 

μεθόδων και εργαλείων ποιότητας αλλά και σε στρατηγικές και αρχές 

της ΔΟΠ. Απαραίτητη είναι η διερεύνηση των αναγκών για εκπαίδευση, η 

οποία θα πρέπει να στοχεύει στην βελτίωση της γνώσης και υποκίνησης 

των εργαζομένων. Με την σειρά του αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και 

εισαγωγή ενός οργανωμένου σχέδιο-προγράμματος εκπαίδευσης 

Η εισαγωγή ΔΟΠ καλεί ακόμη για μια στρατηγική εκπαίδευσης, η οποία 

θα ενοποιεί την εκπαίδευση πάνω σε θέματα ποιότητας, με την βελτίωση 

βασικών δεξιοτήτων για την βελτίωση της ποιότητας. Με βάση τα 
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παραπάνω η εκπαίδευση καθώς και η επιμόρφωση αποτελούν τα βασικά 

στοιχεία υποστήριξης των προγραμμάτων ολικής ποιότητας και είναι οι 

περιοχές με την μεγαλύτερη επιρροή στην ποιότητα.(Marchinghton, et.al, 

1993; Patel, 1993) 

Ano την άλλη πλευρά υιοθέτηση προγραμμάτων ΔΟΠ συμβάλει στην 

ανάπτυξη μιας ουσιαστικής, συστηματικής και δραστικής προσέγγιση 

στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για παροχή εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης υψηλών προδιαγραφών. (Brown,1993 Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να δουν την εκπαίδευση όχι σαν ενα επιπλέον κόστος αλλά σαν 

μια απαραίτητη στρατηγική για την επιχείρηση με απώτερο σκοπό την 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ικανοποίηση 

των αναγκών του πελάτη. 

Εξετάζοντας την μορφολογία των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

κατά το ISO 9000διαπιστώνουμε ότι ένα από τα είκοσι στοιχεία του 

συστήματος είναι και η εκπαίδευση. Οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται 

κατά ΙΣΟ 9000 series θα πρέπει να καθορίσουν τις ανάγκες για 

εκπαίδευση των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση και την 

λειτουργία του συστήματος, να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης για τους παραπάνω εργαζομένους και να κρατούν αρχεία 

εκπαίδευσης 

Έρευνες έχουν δείξει ότι στις επιχειρήσεις με έμφαση στην διασφάλιση 

της ποιότητας με την μορφή πιστοποίησης των διεργασιών από διεθνείς 

οργανισμούς όπως ο ISO, η εκπαίδευση έπαιξε πολύ μικρό ρόλο στην 

εισαγωγή του ISO (Patel,1993; Dale,1993) και ελάχιστες επιχειρήσεις 

θεώρησαν το ISO σαν μια αφορμή για την ανάπτυξη και υλοποίηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενώ ήταν εμφανής η έλλειψη στρατηγικών 

και πολιτικών εκπαίδευσης. (Patel,1993; Kowalski,1993; Dale,1992; 

Marchinghton, et.al,1992; Hart and Schlesinger,1993) . Η εκπαίδευση και 

ανάπτυξη δεν ήταν βασισμένη σε καθορισμένο στρατηγικό σχέδιο αλλά 

έτεινε να είναι σπασμωδική και να κατευθύνεται σε συγκεκριμένα άτομα. 

( Wynne&Lancaster, 1992; Hall, et.al,1992) 

Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας συνέβαλε στην 
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αναζωπύρωση του ενδιαφέροντας των επιχειρήσεων για εκπαίδευση. 

Βασικά μειονεκτήματα είναι η έμφαση στην παροχή εκπαίδευσης μόνο 

στα άτομα εκείνα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την διαχείριση του 

συστήματος (Ho,1994) η έμφαση των προγραμμάτων σε εργαλεία και 

τεχνικές για την βελτίωση των υπαρχόντων δεξιοτήτων των 

εργαζομένων και στην εκπαίδευση "εκτελώντας την συγκεκριμένη 

εργασία" (Bradley, 1994) και η αντιμετώπιση των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης σαν "μόδας" η οποία κρατά πάρα πολύ λίγο και έχει 

βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα (Patel, 1993). Η εκπαίδευση συνήθως 

αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος ποιότητας ή γίνεται από 

εξωτερικούς εκπαιδευτικούς συμβούλους και η χρησιμοποίηση λίγων 

εκπαιδευτικών εργαλείων είναι ενδεδειγμένη. 

8.2.3 Συμμετοχή των Εργαζομένων 

Η συμμετοχή των εργαζομένων όπως αναφέρθηκε διεξοδικά στο 

θεωρητικό μέρος της διατριβής αποτέλεσε μια καινούργια προσέγγιση 

στην νεώτερη διοικητική θεωρία και συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην 

ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε θέματα αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού. Στην Ελλάδα η συμμετοχή λαμβάνει συνήθως 

άτυπη μορφή, συχνά υιοθετούνται διάφορες πρακτικές διαλόγου 

(Κουτρούκης ,1989; Σταυρουλάκης,1989: Κραβαρίτου,1987, Νικολάου-

Σμοκοβίτη,1988) ενώ σύνηθες φαινόμενο είναι η χρήση κιτίου παραπόνων 

και η χρησιμοποίηση ενημερωτικών φυλλαδίων ή εντύπων για ενημέρωση 

των εργαζομένων. 

Για την καλλίτερη και όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη εικόνα της 

συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του δείγματος οι οποίες 

εφαρμόζουν προγράμματα ή συστήματα βελτίωσης της ποιότητας 

θεωρήθηκε αναγκαία η ανάπτυξη και επεξεργασία των μεταβλητών 

εκείνων που θα μπορούσαν να δείξουν την πραγματική εικόνα της 

συμμετοχής μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Η μελέτη της 

συμμετοχής των εργαζομένων μέσα σε ένα πλαίσιο βελτίωσης της 

ποιότητας έγινε σε δύο στάδια. Πρώτα προσπαθήσαμε να δούμε την 
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μορφή που παίρνει η συμμετοχή και να αξιολογήσουμε έ τ σ ι τ ις διάφορες 

πρακτικές μέσω των οποίων ασκείται η συμμετοχή των εργαζομένων 

στις επιχειρήσεις του δείγματος. Στο δεύτερο στάδιο προσπαθήσαμε να 

αναλύσουμε τ α επιμέρους συστατικά στοιχεία τ α οποία πιστεύουμε ότ ι 

πρέπει να υπάρχουν μέσα σε ένα σύστημα συμμετοχής. Χρησιμοποιήθηκε 

μέρος του ερωτηματολογίου του Lawler,1993Yia την καλλίτερη και 

αποτελεσματικότερη συλλογή στοιχείων γύρω από τ ο συγκεκριμένο 

θέμα. 

Από τ α δεδομένα της έρευνας προκύπτει αναφορικά με τ ις μορφές που 

παίρνει η συμμετοχή και τον βαθμό εφαρμογής αυτών διαπιστώνουμε τ α 

εξής.. Από τ ις τυπικές μορφές συμμετοχής μόνο η εφαρμογή 

συστημάτων ιδεών και προτάσεων φαίνετα ι να κερδίζει έδαφος ενώ σε 

μέτρια ως μεγάλο βαθμό εφαρμόζονται οι ομάδες εργασίες συνήθως στα 

τμήματα παραγωγής. 

Κυκ\αι Παιοτηιθ5 

ΟμαδέΞ ΕργασιαΞ 

Αυιαδιαικ. OjjàSes 

Συμρπ.αιην Διοίκηση 

Συυυπαχη en α κ e ρ ä η, < 

ZucnJöeov/ripcnaaEuv eg-** 

Εργοσιασ. Συμβούλιο 

ΔΐάγραμμΟ—ΑχΙΟ^ Βαθμός χρησιμοποίησης μορφών Συμμετοχής των 
Εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία 

Οι κύκλοι ποιότητας δεν φαίνετα ι να κέρδισαν έδαφος στην ελληνική 

βιομηχανία, ενώ αναμενόμενος ήταν και ο χαμηλός βαθμός εφαρμογής 

συστημάτων συμμετοχής στην διοίκησης και η ύπαρξη αυτοδιοικούμενων 

ομάδων. Σε ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων υπάρχουν και λειτουργούν 

238 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Τρίτο . Μεθοδολογία Έρευνας, Επεξεργασία και Ανάλυση αποτελεσμάτων, Συμπεράσματα 

εργοστασιακά συμβούλια. Τέλος η συμμετοχή στα κέρδη και η διανομή 

μερισμάτων δείχνει να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα με εξαίρεση μερικές 

επιχειρήσεις. 

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων του δείγματος αποφεύγει την χρησιμοποίηση περίπλοκων 

και σύγχρονων μορφών συμμετοχής. Η επιλογή της εφαρμογής των 

συστημάτων ιδεών και προτάσεων που φαίνεται να αποτελεί την βασική 

αιχμή του δόρατος για τις επιχειρήσεις του δείγματος. Σύμφωνα με τους 

Blackburn and Rosen (1993) η υλοποίηση μορφών συμμετοχής όπως 

συστημάτων ιδεών και προτάσεων και κύκλων ποιότητας και τα χαμηλά 

ποσοστά στις υπόλοιπες μορφές συμμετοχής φαίνεται να συμβαδίζει με 

επιχειρήσεις παραδοσιακού χαρακτήρα αναφορικά με την βελτίωση της 

ποιόπγι'ας. Σύμφωνα πάντα με τους Blackburn and Rosen(1993) αλλά και 

τον Lawler(1995) η συμμετοχή πρέπει να βαδίσει πέρα από παραδοσιακές 

μορφές και να πάρει ένα περιεχόμενο και μια διάσταση μέσα από την 

οποία οι εργαζόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα , να έχουν 

την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης , εξουσιοδότηση δύναμης και 

εξουσίας για την επίλυση προβλημάτων και την ευκαιρία βελτίωσης των 

δομών και συστημάτων εργασίας αλλά και του δικού τους επίπεδου ζωής. 

Στις επιχειρήσεις του δείγματος είναι εμφανής η αποδυνάμωση των 

μορφών εκείνων συμμετοχής μέσα από τις οποίες οι εργαζόμενοι θα 

μπορούσαν να κάνουν πράξη τα παραπάνω. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται σαφέστατα ότι για να 

λειτουργήσει η επιχείρηση και ειδικότερα η συμμετοχή οι εργαζόμενοι θα 

πρέπει να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα ή τράπεζες 

πληροφοριών. Η διαφάνεια και η δέσμευση της ανώτερης διοίκησης στην 

διάδοση πληροφοριών γύρω από βασικά θέματα που αφορούν την 

επιχείρηση είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη και 

αποτελεσματικότητα των προσπαθειών συμμετοχής των εργαζομένων 

στα δρώμενα της επιχείρησης.. Έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες και 

τράπεζες δεδομένο ο εργαζόμενος γνωρίζει καλλίτερα την επιχείρηση, 

αισθάνεται ότι αποτελεί ενεργό μέλος και όχι απλά ένα εκτελεστικό και 

άβουλο όργανο της διοίκησης. Η ψυχολογία αλλάζει και μαζί αλλάζει και 

το γενικότερο κλίμα Η παροχή πληροφοριών και γνώσεων είναι 

239 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Τρίτο . Μκθοδολογία'Ερκυνας, Επβξκργασία και Ανάλυση αποτκλκσμάτων, Συμπκρά.σματα 

απαραίτητη για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμμετοχής των 

εργαζομένων. Η συμμετοχή φέρνει μια αυξημένη ροή πληροφοριών και 

γνώσεων και συντελεί στην " διανομή ευφυίας" προς τα κατώτερα 

στρώματα της επιχείρησης για την επίλυση προβλημάτων. Βελτιώνει με 

λίγα λόγια την επεξεργασία πληροφόρησης και την λήψη αποφάσεων και 

άρα την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. 

Στις επιχειρήσεις του δείγματος το 61% των επιχειρήσεων δεν φαίνεται 

να είναι διατεθειμένο να δώσει πληροφορίες 'ή ίσως δεν έχει την 

κατάλληλη υποδομή για την σωστή διάδοση των πληροφοριών προς τους 

εργαζομένων. 

Ερμηνευτικές Μεταβλητές Συμμετοχής των 
* Εργαζομένων 

- Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν συστηματικά πληροφορίες 
γύρω από θέματα λειτουργίας της επιχείρησης 
- Ύπαρξη πολιτικής και φιλοσοφίας συμμετοχής των 
εργαζομένων 

Η Συμμετοχή συμβαδίζει με την μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων από πάνω προς τα κάτω 
- Οι πόροι που διατίθενται για την συμμετοχή είναι 
αρκετοί 
- Τα συστήματα συμμετοχής καλύπτουν την πλειοψηφία 
των εργαζομένων 
- Τα συστήματα συμμετοχής συνδέονται με αμοιβές και 
αναγνώριση 
- Τα συστήματα συμμετοχής συνδέονται με τους 
στρατηγικούς στόχους και την παραγωγικότητα 

Τα συστήματα συμμετοχής επιτρέπουν στους 
εργαζόμενους να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον 
- Η επιχείρηση υπολογίζει τα οφέλη από την υλοποίηση 
των προτάσεων και την αποτελεσματικότητα της 
συμμετοχής 

Μέσος 
Όρος 

3,389 

3,028 

3,194 

2,833 

3,167 

3,028 

3,139 

3,222 

3,667 

Διακύμανση 

,645 

1,055 

,920 

,971 

1,000 

1,000 

1,125 

,959 

1,042 

IILYJI&OÇJLÎ Ανάλυση Ερμηνευτικών Μεταβλητών Συμμετοχής των 
Εργαζομένων 

Από την άλλη πλευρά ένα ποσοστό γύρω στο 40 τοις εκατό αρχίζει να 

συνειδητοποιεί την ανάγκη της πληροφόρησης και την σπουδαιότητα της 

όσον αφορά τον εμπλουτισμό και την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων και μορφών συμμετοχής στην επιχείρηση. Ο συχνά 

άτυπος χαρακτήρας και η φόρμα των πληροφοριών που ρέουν στην 

επιχείρηση συχνά επηρεάζει την λήψη πληροφοριών και γνώσεων στους 

εργαζομένους. 
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Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η εισαγωγή και η υλοποίηση διαφόρων 

προγραμμάτων και πρωτοβουλιών ποιότητας ίσως να επηρεάζει την 

ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι. Χωρίς τις απαραίτητες πληροφορίες γύρω από την φύση 

του συστήματος ποιότητας ο εργαζόμενος δεν μπορεί να προσφέρει 

δημιουργικά στην λειτουργία και εξέλιξη του συστήματος. Έτσι βλέπουμε 

ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εισαγωγή κάποιου 

συστήματος ποιότητας είναι και η παροχή γνώσεων και πληροφοριών 

γύρω από την φύση και την λειτουργία του συστήματος, τα 

πλεονεκτήματα του ή τις τυχόν αδυναμίες και τα προβλήματα που τυχόν 

θα παρουσιαστούν στο μέλλον. 

Μια από* τις μεταβλητές η οποία παρουσιάζει πληρέστερα την εικόνα των 

επιχειρήσεων του δείγματος αναφορικά με την συμμετοχή των 

εργαζομένων είναι και η ύπαρξη ή όχι μιας φιλοσοφίας αλλά και 

πολιτικής η οποία θα στηρίζει πάνω στην οποία θα στηρίζονται όλες οι 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Η συμμετοχή δεν θα πρέπει να 

είναι σπασμωδική και περιστασιακή. Θα πρέπει να λειτουργεί μέσα σε 

ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα 

στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης. Αναφορικά με την βελτίωση της 

ποιότητας η συμμετοχή θα πρέπει να συμβαδίζει με την υλοποίηση των 

προγραμμάτων ποιότητας και να αποτελεί βασικό στοιχείο του 

προγράμματος. 

Τα ποσοστά είναι ενδεικτικά της καταστάσεως που επικρατεί στην 

Ελληνική βιομηχανία . Είναι φανερή η προσπάθεια της πλειοψηφίας των 

επιχειρήσεων του δείγματος να δώσουν περισσότερη έμφαση σε 

λιγότερο τυπικές μορφής συμμετοχής όπου βασικό χαρακτηριστικό είναι 

η έλλειψη γενικότερου σχεδιασμού και υποδομής για την αξιοποίηση και 

συνέχιση προγραμμάτων συμμετοχής .Σχεδόν το 70% του συνόλου των 

επιχειρήσεων δεν υπάρχει συστηματική εφαρμογή μιας πολιτικής και 

φιλοσοφίας για την συμμετοχή των εργαζομένων. Μόνο σε ένα 13% η 

φιλοσοφία και η πολιτική αγγίζει μεγάλο βαθμό εφαρμογής. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να ερμηνευθεί αν λάβουμε υπόψη μας την μορφή που παίρνει 

η συμμετοχή στις επιχειρήσεις του δείγματος.. Η πλειοψηφία των 
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επιχειρήσεων φαίνεται να δίνει έμφαση σε λιγότερο τυπικές μορφές 

συμμετοχής όπου επικρατούν άτυποι κανόνες και συμπεριφορές 

συμμετοχής και οι οποίες συνήθως έχουν περιστασιακό χαρακτήρα. 

Ακόμη έχοντας υπόψη ότι οι αυτοδιοικούμενες ομάδες στην παραγωγή 

αποτελούν την μεγαλύτερη ίσως μορφή συμμετοχής αυτό μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η συμμετοχή ουσιαστικά εξαντλείται στο χώρο της 

παραγωγής όπου και παίρνει άτυπο χαρακτήρα και περιεχόμενο. 

Η συμμετοχή για να είναι ουσιαστική απαιτεί την ουσιαστική μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων και εξουσίας προς τα κατώτερα στρώματα της 

επιχείρησης. Δεν νοείται συμμετοχή και οι εργαζόμενοι να μην 

απολαμβάνουν ένα ενεργητικό ρόλο στα δρώμενα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Οι εργαζόμενοι συχνά θεωρούν απαραίτητη την " 

διανομή*' αυτή της εξουσίας και την θεωρούν σαν κίνητρο. Η ύπαρξη 

τυπικών από πάνω προς τα κάτω μορφών επικοινωνίας και 

εξουσιοδότησης αφήνει τους εργαζόμενους ενήμερους για θέματα 

βελτίωσης της ποιότητας, τα τυχόν προβλήματα και τις δυνατότητες 

επίλυσης και βελτίωσης. 

Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι σε ένα 36% των 

επιχειρήσεων επιχειρείται αυτή η μεταβίβαση σε μεγάλο βαθμό ενώ 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι στο 45,2% υπάρχει μια μέτρια 

αντίδραση προς την μετάβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας. Και εδώ είναι 

εμφανής η διστακτικότητα των επιχειρήσεων να προχωρήσουν με 

θαρραλέα βήματα στην ουσιαστική και αποτελεσματική υιοθέτηση της 

φιλοσοφία της συμμετοχής των εργαζομένων στα δρώμενα τη 

επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι χωρίς την απαραίτητη εξουσία και 

αρμοδιότητα και χωρίς την ύπαρξη όπως φάνηκε παραπάνω 

συστηματικών μορφών συμμετοχής αδυνατούν να παρέμβουν στις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας . 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας ο οποίος φαίνεται να επηρεάζει την 

σωστή άσκηση μιας φιλοσοφίας και προγράμματος συμμετοχής είναι η 

πληρότητα και η ποσότητα των διατιθέμενων πόρων για την στήριξη των 

προγραμμάτων συμμετοχής. Στις περισσότερες επιχειρήσεις οι πόροι 

είναι ανεπαρκείς έτσι είναι φανερό γιατί μετά από μερικές προσπάθειες 

μένουν στη μέση και δεν υπάρχει ακόμη κίνητρο συμμετοχής. 
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Παραδείγματος χάρη για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός 

συστήματος διοίκησης στα κέρδη απαιτούνται κάποιοι πόροι ή ακόμη για 

την στήριξη κάποιας εφημερίδας εντύπου κτλ. 

Στις επιχειρήσεις του δείγματος βλέπουμε ότι οι πόροι που διατίθενται 

είναι χαμηλοί και δεν επαρκούν για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

στόχων της συμμετοχής. Συσχέτιση εδώ υπάρχει μεταξύ των πόρων που 

διατίθενται για συμμετοχή με την μορφή συμμετοχής αλλά και την 

ύπαρξη φιλοσοφία και πολιτικής συμμετοχής. Οι τρεις αυτές μεταβλητές 

είναι αλληλένδετες. Έτσι το 70% των επιχειρήσεων του δείγματος 

ουσιαστικά δεν αφιερώνει σημαντικούς πόρους σε θέματα συμμετοχής , 

ενώ το 30% δεν έχει σε μεγάλο βαθμό. 

Απρόσμενο ίσως ήταν το μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων εκείνων 

στις οποίες τα προγράμματα ή συστήματα συμμετοχής κάλυπταν ένα ή 

και περισσότερα τμήματα της επιχείρησης. Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία η συμμετοχή συνήθως εξαντλείται στην παραγωγή και 

παίρνει την μορφή ημιαυτόνομων ομάδων με προκαθορισμένο σκοπό και 

χρόνο ζωής. 

Εδώ βλέπουμε ένα 45% των επιχειρήσεων να εφαρμόζουν συστήματα 

που καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της επιχείρησης. Το ποσοστό αυτό 

παρόλο που δείχνει μεγάλο παρόλα αυτά δείχνει την αδυναμία και την 

έλλειψη πρωτοβουλιών αλλά και βούλησης από μέρους των επιχειρήσεων 

να προωθήσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα και πρωτοβουλίες 

συμμετοχής των εργαζομένων. Το τμήμα παραγωγής αποτελεί την κύρια 

πηγή των προσπαθειών συμμετοχής αφήνοντας συνήθως από έξω τα 

υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Η φύση των προγραμμάτων 

ποιότητας επηρεάζει αποφασιστικά την διάδοση και υλοποίηση μορφών 

συμμετοχής στην επιχείρηση. Είναι λογικό ότι μιας και τα προγράμματα 

ποιότητας καλύπτουν μόνο το τμήμα παραγωγής είναι λογικό η έμφαση 

να δίνεται εκεί, και να μην συμμετέχουν τα περισσότερα άλλα τμήματα. 

Για να είναι αποτελεσματική η συμμετοχή απαραίτητη κρίνεται η 

σύνδεση των προγραμμάτων με αμοιβές και αναγνώριση. Η συμμετοχή 

ανέκαθεν αποτελούσε μια από τις βασικές μορφές υποκίνησης των 

εργαζομένων. Ο εργαζόμενος για να μπορέσει να κατανοήσει και να 

υλοποιήσει όσον το δυνατό καλλίτερα τις απαιτήσεις του προγράμματος 
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συμμετοχής θα πρέπει να πεισθεί ότι υπάρχει κάποιο όφελος (χρηματικό 

ή ηθικό) έχει αποδειχθεί ότι για να πετύχει ένα σύστημα συμμετοχής θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων που συμμετέχουν 

σε αυτό και να προσφέρει τόσο υλικές αλλά και ηθικές απολαβές. 

Στις επιχειρήσεις του δείγματος μόνο ένα 10 τοις εκατό συνδέει αμοιβές 

και αναγνώριση με κάποια μορφή συμμετοχής. Σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι 16% δεν έχει κανένα μηχανισμό σύνδεσης , ενώ το 58% έχει 

σε μέτριο βαθμό. Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος κινείται και η σύνδεση 

της συμμετοχής με τους στρατηγικούς στόχους και την παραγωγικότητα. 

Εδώ γίνεται πλέον ορατή η αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να 

κατανοήσουν την σημασία και την σπουδαιότητα της συμμετοχής και 

καταδεικνύεται η απουσία σοβαρής και έγκυρης προσέγγισης σε θέματα 

όχι μόνο συμμετοχής αλά και γενικότερα αξιοποίησης ανθρώπινου 

δυναμικού. Το 76% συνδέει ελάχιστα μέχρι μέτρια την συμμετοχή με την 

παραγωγικότητα και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ξανά με την 

προχειρότητα και την έμφαση σε λιγότερο τυπικές και οργανωμένες 

μορφές συμμετοχής αλλά και με την έλλειψη γενικότερης πληροφόρησης 

και ποσοστών συμμετοχής (σε λίγα μόνο τμήματα) 

Η παραπάνω άποψη ενισχύεται με την ανάλυση της επόμενης 

μεταβλητής. Εδώ παρατηρούμε ότι το περιεχόμενο της συμμετοχής έχει 

περισσότερο πρακτικό και τεχνικό χαρακτήρα και λιγότερο ανθρώπινο. Η 

πλειοψηφία των συστημάτων συμμετοχής φαίνεται να αποτυγχάνει να 

βελτιώσει το επίπεδο εργασιακής ζωής και να αλλάξει το κλίμα . 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με την εξέταση της τελευταίας 

μεταβλητής προκύπτει ότι ένα σεβαστό ποσοστό επιχειρήσεων 

υπολογίζουν τα οφέλη από την υλοποίηση των ιδεών και προτάσεων από 

εργαζομένους. Η μεταβλητή αυτή φαίνεται να συσχετίζεται άμεσα με 

την διάδοση των συστημάτων ιδεών και προτάσεων από τις επιχειρήσεις 

του δείγματος. Το σύστημα αυτό φαίνεται να είναι ευρύτατα 

διαδεδομένο στις επιχειρήσεις του δείγματος . Προσφέρει ακόμη την 

άνεση συλλογής στοιχείων μιας και οι παρεμβάσεις είναι συνήθως 

τεχνικής και διαδικαστικής μορφής. 

244 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Τρίτο . Μεθοδολογία Έρευνας, Επεξεργασία και Ανάλυση αποτελεσμάτων, Συμπεράσματα 

8.2.4 Αξιολόγηση Απόδοσης και Αναγνώριση του Ρόλου των 
Εργαζομένων 

Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων του δείγματος εφαρμόζει συστήματα αξιολόγησης της 

απόδοσης (80%) (Διάγραμμα 8.11). 

Δϋίγραμμα^χΐί Άσκηση αξιολόγησης της απόδοσης 

100, . 

1. Ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης 
2. Δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης 
3. Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης αλλά δεν λειτουργεί για 

διάφορους λόγους. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε ένα ποσοστό 5% των επιχειρήσεων 

του δείγματος παρόλο που υπάρχει σύστημα αξιολόγησης δεν 

εφαρμόζεται για διάφορους λόγους. Τέλος ένα πολύ μικρό ποσοστό 

επιχειρήσεων δεν εφαρμόζει συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης. Θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι το ποσοστό είναι σχετικά υψηλό αν λάβουμε 

υπόψη μας ότι προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα έδειχναν ότι οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων έδειχναν επιφυλακτικές στην υιοθέτηση και 

εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης , ενώ η πιο διαδεδομένη μορφή 

αξιολόγησης θεωρείται προϊόν «πρόβλεψης» από τον άμεσο προϊστάμενο 
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και αποτελεί στοιχείο αντιπαλότητας μέσα στην επιχείρηση (Μαντές και 

Μπουραντάς,1988; Κουφίδου,1994). 

Παρόλα αυτά το υψηλό ποσοστό εφαρμογής συστημάτων αξιολόγησης 

φαίνεται να καλύπτει μόνο τους εργαζομένους στην παραγωγή (71,4%) 

ενώ ένα 14% των επιχειρήσεων του δείγματος καλύπτει όλους τους 

εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης και μεσαία και 

ανώτερα στελέχη αντίστοιχα. 

Διάγραμμα_δ*12 Κατηγορίες εργαζομένων που καλύπτει το σύστημα 
αξιολόγησης της απόδοσης 

EpyaC, α ιην παρανωνη 

Ανότ/Mçaaia ΣτΕΧεχη 

71,4% 

Oxaus laus epyaCau 

' 14,3% 

Η επικέντρωση των προσπαθειών αξιολόγησης σε μόνο ένα τμήμα 

(παραγωγή) και μόνο σε μια μερίδα εργαζομένων έρχεται να 

επιβεβαιώσει την άποψη ότι η αξιολόγηση της απόδοσης βρίσκεται ακόμη 

σε νηπιακό στάδιο αδυνατώντας να καλύψει ολόκληρη την επιχείρηση και 

να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης των εργαζομένων και 

συστηματικής παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Αναλύοντας διεξοδικά τα στοιχεία που απαρτίζουν την μεταβλητή της 

αξιολόγησης της απόδοσης (πίνακας 8.4) και της αναγνώρισης του ρόλου 

των εργαζομένων παρατηρούμε οτι όλα τα στοιχεία έχουν πάρα πολύ 

χαμηλούς μέσους όρους. 
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Πίνακαΐ^ΑΛ. Μεταβλητές Αξιολόγησης Απόδοσης και Αναγνώρισης του 
Ρόλου των Εργαζομένων 

Μεταβλητές Αξιολόγησης Απόδοσης και Αναγνώρισης του 
Ρόλου των Εργαζομένων 

-Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στον καθορισμό στόχων και στη 
διαδικασία αξιολόγησης 
-Συλλογή στοιχείων για απόδοση απο πολλαπλές πηγές 
-Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης με βάση προκαθορισμένες 
ανάγκες 
-Η αξιολόγηση γίνεται συστηματικά και είναι μια συνεχής 
διαδικασία 
-Υπαρξη ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης 
-Συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης 
-Συνεχής διάλογος και αναπληροφόρηση των εργαζομένων γύρω 
από θέματα αξιολόγησης 
-Σύνδεση συστήματος αξιολόγησης με αμοιβές και αναγνώριση 
-Εμφαση στην αναγνώριση των εργαζομένων από την ανώτερη 
διοίκηση 
-Εφαρμογή μεγάλης ποικιλίας μορφών αναγνώρισης 
-Η αναγνώριση δεν δημιουργεί νικητές και νικημένους 
-Αναγνώριση και με βάση την προσπάθεια και οχι με βάση μόνο 
τα αποτελέσματα 
-Δημοσιοποίηση της αναγνώρισης 
-Σύνδεση αναγνώρισης με αμοιβές και αξιολόγηση 

Μέσος Όρος 

3,03 

3,48 
3,52 

3,72 

3,76 
3,21 

3,45 

3,62 
3,86 

3,26 
2,71 
3,51 

3,11 
3,34 

Διακύμανση 

,91 

1,02 
,99 

,80 

,79 
,90 

,74 

,82 
,69 

,85 
1,05 
,66 

1,05 
,87 

Συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε οτι οι εργαζόμενοι δεν φαίνεται να 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία καθορισμού των κριτηρίων 

αξιολόγησης. Από την ανάλυση των συχνοτήτων διαπιστώνουμε οτι μόνο 

ένα 17% των επιχειρήσεων του δείγματος επιτρέπει στους εργαζόμενους 

να λάβουν μέρος ενεργά στη διαδικασία καθορισμού κριτηρίων 

αξιολόγησης και στόχων απόδοσης. Αυτό μαρτυρά την αδυναμία των 

διοικήσεων των περισσοτέρων ελληνικών επιχειρήσεων να δώσουν την 

δυνατότητα στους εργαζόμενους να καθορίσουν και να υλοποιήσουν ένα 

κοινό πλαίσιο για την ύπαρξη κριτηρίων και στόχων απόδοσης. Για να 

εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα του συστήματος αξιολόγησης 

απαραίτητη είναι η συλλογή των στοιχείων για απόδοση να περιλαμβάνει 

παραπάνω από μία πηγές. Από τα δεδομένα της έρευνας φαίνεται οτι 

όντως γίνεται μια προσπάθεια συλλογής στοιχείων από πολλαπλές 

πηγές αλλά παρόλα αυτά το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 40% των 
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επιχειρήσεων του δείγματος. Τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιώσουν 

την άποψη οτι ο άμεσος προϊστάμενος αποτελεί την βασική πηγή 

πληροφοριών για την απόδοση των εργαζομένων-ιδιαίτερα στη 

παραγωγή. 

Από την άλλη πλευρά και με βάση το γεγονός οτι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων του δείγματος εφαρμόζει συστήματα αξιολόγησης της 

απόδοσης μόνο για τους εργαζόμενους στην παραγωγή εμφανής είναι η 

ύπαρξη υψηλών ποσοστών στην χρησιμοποίηση καθορισμένων κριτηρίων 

απόδοσης με βάση καθορισμένες ανάγκες. Ο διαδικαστικός και 

παραγωγικός χαρακτήρας των συστημάτων αξιολόγησης φαίνεται οτι 

προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων παραμέτρων και κριτηρίων. Άν 

λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός οτι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πάρει 

και το ISO 9000 series που μια από τις προϋποθέσεις εξασφάλισης του 

πιστοποιητικού είναι η συγκεκριμενοποίηση των περιοχών βελτίωσης, 

τότε εμφανής είναι τα μεγάλα ποσοστά που εμφανίζονται. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται στην αποτελεσματική 

εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης δεν γίνεται σε μια συστηματική 

βάση ενώ δεν αποτελεί μιας συνεχής διαδικασία. Από τα δεδομένα της 

έρευνας προκύπτει οτι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα 

αξιολόγησης μόνο για τους εργαζόμενους στην παραγωγή εμφανίζουν 

ένα υψηλό ποσοστό σε αυτό τη μεταβλητή της αξιολόγησης της 

απόδοσης. Η εξήγηση μπορεί να είναι οτι για να μπορέσει να 

λειτουργήσει χωρίς προβλήματα η παραγωγή και να γίνει ο απαραίτητος 

έλεγχος προϋπόθεση είναι η απρόσκοπτη και συστηματική χρήση του 

εργαλείου της αξιολόγησης πάνω στους εργαζόμενους. Παραπάνω 

αναφέρθηκε οτι ελάχιστες επιχειρήσεις εφαρμόζουν κριτήρια απόδοσης, 

από αυτές τις επιχειρήσεις η πλειοψηφία φαίνεται να εφαρμόζει μόνο 

ποσοτικά κριτήρια και αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός οτι το 

σύστημα αξιολόγησης αποσκοπεί στον έλεγχο και όχι στην πρόληψη. 

Τέλος το σύστημα αξιολόγησης δεν φαίνεται να αναθεωρείται και να 

αλλάξει σύμφωνα με τις αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης δείχνοντας έτσι αδυναμία βελτίωσης τόσο 

των κριτηρίων όσο και των στόχων προς επίτευξη που φαίνεται οτι 
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παραμένουν σταθερά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για την 

αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης σύμφωνα με 

την βιβλιογραφία απαραίτητη είναι η ύπαρξη διαλόγου και καναλιών 

επικοινωνίας ανάμεσα σε εργαζομένους και στελέχη αναφορικά με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης. Από την ανάλυση προκύπτει οτι μόνο 

ένα ποσοστό 35% πληροφορεί συστηματικά τους εργαζόμενους για την 

απόδοση τους και εφαρμόζει ανοικτές μορφές επικοινωνίας. Η έλλειψη 

διαλόγου και επαναπληροφόρισης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

μιας και μπορούν να υπάρξουν αδικίες, διαμάχες και προστριβές μεταξύ 

εργαζομένων και μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. 

Αναφορικά με την αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις του δείγματος μπορούμε να πούμε οτι βρίσκεται σε πολύ 

χαμηλό επίπεδο μιας και οι περισσότερες μεταβλητές (πίνακας 8.) 

παρουσιάζουν πολύ χαμηλούς μέσους όρους. Συγκεκριμένα 

διαπιστώνουμε οτι οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εφαρμόσουν μια 

ποικιλία μορφών αναγνώρισης, η αναγνώριση όταν αυτή γίνεται δεν 

δημοσιοποιείται και δεν συνδέεται με τους το σύστημα αμοιβών της 

επιχείρησης. Οι λόγοι για την ύπαρξη του χαμηλού επιπέδου 

αναγνώρισης του ρόλου των εργαζομένων μπορεί να αναζητηθεί στην 

αδυναμία της διοίκησης να συνειδητοποιήσει την σπουδαιότητα και το 

ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των αντικειμενικών 

στόχων της επιχείρησης. 

8.2.5 Εργασιακές Σχέσεις 

Η μελέτη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η κατανόηση των 

προεκτάσεων που αυτή έχει αλλά και την σχέση της με την αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το 

σύστημα των εργασιακών σχέσεων που πηγάζουν μέσα από την 

κουλτούρα της επιχείρησης. Η εισαγωγή προγραμμάτων βελτίωσης της 

ποιότητας αλλά και η υλοποίηση συστημάτων διασφάλισης της 

ποιότητας σε συνδυασμό με μια σειρά από αλλαγές τόσο στο εσωτερικό 
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αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης φέρνει στο 

προσκήνιο την σπουδαιότητα και την σημασία των Εργασιακών Σχέσεων 

στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Υπάρχει στην Ευρώπη αλά και στη Αμερική μια τάση σύνδεσης των 

εργασιακών σχέσεων με την υιοθέτηση, υλοποίηση και διατήρηση μιας 

οργανωσιακής κουλτούρας η οποία με την σειρά της συνδέεται με την 

μορφή της εργασίας, την εκπαίδευση, την ορθολογική χρήση της νέας 

τεχνολογίας , την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο. Τα παραπάνω σε 

συνδυασμό με τους ανταγωνιστικούς ρυθμούς προϋποθέτουν για την 

ουσιαστική και αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

τον χειρισμό των εργασιακών σχέσεων και την δυνατότητα συνεργασίας 

με το σωματείο. 

Η ΔΟΠ προϋποθέτει την ύπαρξη μιας κουλτούρας ποιότητας μέσα στην 

οποία οι εργαζόμενοι να κατανοούν τις βασικές αρχές και την φιλοσοφία 

της ΔΟΠ , να ενστερνίζονται τους ίδιους στόχους με την διοίκησης , να 

συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας, να 

αποφεύγονται συγκρούσεις και εσωτερικές διαμάχες, απεργίες και να 

υπάρχει τέλος αναγνώριση από μέρους της διοίκησης της σπουδαιότητας 

και του ρόλου του σωματείου στην εισαγωγή, υλοποίηση και διατήρηση 

μιας φιλοσοφίας ποιότητας. 

Υπάρχουν βασικοί παράμετροι οι οποίοι καθορίζουν το βαθμό και την 

ποιότητα των εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις του δείγματος. 

Βασική προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση εργασιακών σχέσεων είναι η 

αναγνώριση από μέρους της διοίκησης του ρόλου των σωματείων και 

γενικότερα της σπουδαιότητας της συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων ν 

και διοίκησης . Στις επιχειρήσεις του δείγματος διαφαίνεται ότι η 

πλειοψηφία δεν αναγνωρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την συμβολή και το 

ρόλο του σωματείου των εργαζομένων στα δρώμενα της επιχείρησης και 

ιδιαίτερα στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας.Η διαπίστωση 

έρχεται να επιβεβαιώσει μια σειρά από έρευνες σε Ευρώπη και Αμερική 

για την διστακτικότητα της ανώτερης διοίκησης να αναγνωρίσει και να 

προσδώσει στο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων την θέση που 
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του αξίζει μέσα στην επιχείρηση (ΙΡΜ.1993; Beaumont&Hunter,1994). 

Η Συμμετοχή του σωματείου των εργαζομένων στη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων αποτελεί ίσως μια από τις βασικότερες πλευρές των 

εργασιακών σχέσεων. Η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να δώσει την 

δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων να συμμετέχουν στον 

καθορισμό στόχων και στην λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν 

την επιχείρηση. Από τα δεδομένα της έρευνες προκύπτει ότι τα ποσοστά 

συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων είναι χαμηλά. Οι βιομηχανικές 

επιχειρήσεις φαίνεται να βρίσκονται ακόμη σε νηπιακό στάδιο σε αυτό 

τον τομέα. Το σωματείο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 

επιχειρηματική ζωή και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της 

επιχείρησης αλλά θα πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο εκείνο μέσα από το 

οποίο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα μπορούν να συμμετέχουν και 

να λαμβάνουν γνώση αυτών που συμβαίνουν στην επιχείρησης. 

Αναφορικά με την ποιότητα έρχεται να επιβεβαιώνει ξανά τις 

προηγούμενες έρευνες οι οποίες τόνιζαν την απουσία του σωματείο στη 

λήψη αποφάσεων σε θέματα ποιότητας και ειδικότερα της εισαγωγής 

προγραμμάτων και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. 

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η διοίκηση είναι διστακτική στο 

να αφήσει τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στην διαδικασία λήψης 

απόφασης λόγω του χαρακτήρα και της επιρροής του σωματείου από την 

εκάστοτε κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. Επίσης μπορεί να 

ερμηνευτεί και ότι το σωματείο δίνει υπερβολική σημασία στη πολιτική 

πλευρά της εργασιακών σχέσεων αφήνοντας απέξω θέματα εργοστασίου 

ή προσπαθώντας να δώσει πολιτική χρειά σε κάθε πτυχή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Βασική προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση εργασιακών σχέσεων είναι η 

ύπαρξη κοινών στόχων και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 

συσχετιζόμενων πλευρών. Οι επιχειρήσεις του δείγματος αρχίζουν δειλά 

να προσπαθούν να κλείσουν αυτό το κενό που υπάρχει. Παρόλα αυτά 

διαπιστώνουμε ότι ένα ποσοστό 40% βρίσκεται σε ελάχιστο ή μέτριο 

βαθμό στο συγκεκριμένο θέμα. Η αδυναμία συνεργασίας μεταξύ των δύο 

πλευρών αλλά και η στάση που κρατά η διοίκηση απέναντι στο σωματείο 

των εργαζομένων φαίνεται να αποτελεί το βασικό λόγο της μη ύπαρξης 
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κοινών στόχων μεταξύ διοίκησης και σωματείου εργαζομένων. 

Η σύνθεση του σωματείου και το περιεχόμενο του αποτελεί βασικό 

σημείο τριβής μεταξύ των επιστημόνων αλλά και των πρακτικών σε 

θέματα εργασιακών σχέσεων. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να 

καταργηθούν τα πολλά σωματεία σε μια επιχείρηση και να υπάρχει μόνο 

ένα σωματείο το οποίο να εκφράζει όλους τους εργαζομένους σε όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης (single union representation) 

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εργατικών 

σωματείων καλύπτει μόνο τους εργαζόμενους στην παραγωγή 

αφήνοντας απέξω τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Επίσης είναι 

ενδεικτικό ότι μόνο 20%των επιχειρήσεων έχουν σωματείο το οποίο 

καλύπτει όλους τους εργαζομένους, ενώ υπάρχουν και δυο επιχειρήσεις 

οι οποίες έχουν εργοστασιακό σωματείο στο οποίο μετέχουν οι 

εργαζόμενοι και τα στελέχη , εκτός του διευθυντή του εργοστασίου. 

ÙLÌYP&|4A£LÌL11 Κατηγορίες εργαζομένων που καλύπτει το σωματείο 
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ΚατηγοριΈε ipyrjÇopÈvov nou καΧύπτυ το QUJJOTEÎO 

Από τα παραπάνω μπορεί να συμπεράνουμε ότι η σύνθεση KaL το 

περιεχόμενο επηρεάζουν ουσιαστικά την λειτουργία και το νόημα των 

εργασιακών σχέσεων μέσα σε μια επιχείρηση. Οι θεωρητικοί της 
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ποιότητας πιστεύουν ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να 

διατηρηθεί μια κουλτούρα ΔΟΠΠ θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να 

λαμβάνουν μέρος και θα πρέπει η διοίκηση να έχει την δυνατότητα 

συνεργασίας και παροχή πληροφοριών στο σωματείο εργαζομένων 

προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις οι οποίες 

θα μπορούν να συμβάλουν στην αποτυχία των προγραμμάτων ΔΟΠ 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος διαπιστώθηκε ότι μια από τις 

βασικές πτυχές των εργασιακών σχέσεων στην σύγχρονη επιχειρηματική 

πραγματικότητα είναι ο διάλογος και το Consultation (Gill,1993). Τα 

δεδομένα της έρευνας συμβαδίζουν με αυτά της έρευνας της ΕΕ όσον 

αναφορά την ένταση και το ρόλο που παίζει ο διάλογος και το 

consultation. Διαπιστώθηκε ότι πράγματι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

αρχίζει να συνομιλεί με το σωματείο των εργαζομένων και να υπάρχει 

μια τάση παροχής συμβουλών και ανταλλαγής απόψεων αλλά αυτή 

συνήθως έχει καθαρά άτυπο χαρακτήρα και περιλαμβάνει συνήθως 

θέματα διαδικαστικά και θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης και 

λιγότερα θέματα χάραξης στρατηγικής και συμμετοχής στα 

προγράμματα ποιότητας. 

Στην Ελλάδα υπάρχει το φαινόμενο της εξάρτησης των σωματείων από 

πολιτικά κόμματα η την εκάστοτε κυβέρνηση. Από την έρευνα προκύπτει 

ότι πράγματι τα σωματεία δεν έχουν πλήρως απεγκλωβιστεί από τα 

πολιτικά κόμματα και προσπαθούν να δώσουν στο σωματείο μια χροιά 

πολιτική . Αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται συγκρούσεις και εντάσεις 

και να μη υπάρχει ουσιαστική συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ 

διοίκησης και σωματείου. Αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας 

είναι εμφανής η πίεση που μπορούν να ασκήσουν τα σωματεία και 

μερικές φορές η εισαγωγή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και η 

υλοποίησης προγραμμάτων ΔΟΠ λαμβάνεται σαν μέσο πίεσης των 

εργαζομένων προσπάθεια εντατικοποίησης της εργασίας και δυνατότητα 

αύξησης του κεφαλαίου και εξαθλίωσης των εργαζομένων, μείωση της 

δύναμης των σωματείων , απολύσεις , ελαστικότητα, κτλ. 
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8.4 Ανάλυση του συστήματος Επικοινωνίας στην Ελληνική 
Βιομηχανία 

Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί ότι για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί μια 

επιχείρηση θα πρέπει να συναλλάσσεται συστηματικά με το περιβάλλον 

της. Η "ποιότητα" των συναλλαγών με το περιβάλλον συνιστά ένα από τα 

θεμελιώδη αναπτυξιακά προβλήματα μιας οργάνωσης ( Lawrence and 

Lorsch, 1967). Για να συναλλάσσονται όμως αποτελεσματικά με το 

περιβάλλον τους οι οργανώσεις θα πρέπει να έχουν σωστές και 

έγκυρες πληροφορίες τόσο για το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

τους , όσο και για τις μεταβολές του και τις μελλοντικές του τάσεις οι 

οποίες θα διοχετεύονται, θα καταγράφονται , θα οργανώνονται και θα 

τυποποιούνται και στη συνέχεια θα επεξεργάζονται από τα στελέχη με 

σκοπό την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων μέσα από ένα οργανωμένο 

σύστημα επικοινωνίας. Στη διδακτορική διατριβή θεωρούμε ότι για την 

καλλίτερη και συστηματικότερη μελέτη της «ποιότητας» της 

επικοινωνίας μιας επιχείρησης απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός και η 

ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του συστήματος επικοινωνίας , 

δηλαδή : 

α) των βασικών συστατικών στοιχείων του συστήματος 

επικοινωνίας και 

β) των μεθόδων και εργαλείων επικοινωνίας που 

εφαρμόζει η επιχείρηση. 

Αναλύοντας πρώτα τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός συστήματος 

επικοινωνίας διαπιστώνουμε ότι ο βαθμός εφαρμογής όλων των 

μεταβλητών κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καταδείχνοντας έτσι την 

αδυναμία των επιχειρήσεων του δείγματος να εγκαθιδρύσουν και να 

υλοποιήσουν ένα σύστημα επικοινωνίας το οποίο θα αποτελεί ρυθμιστικό 

παράγοντα για την επίτευξη των αντικειμενικών τους στόχων 

(Διάγραμμα 1). Από τις μεταβλητές με τους μικρότερους μέσους όρους 

είναι η μεταβλητή ΕΠΙΚ5 και η μεταβλητή ΕΠΙΚ9 Η μεταβλητή ΕΠΙΚ5 

αναφέρεται στην ανάγκη και την σημασία της διαφοροποίησης του 

συστήματος επικοινωνίας λόγω διαφοροποιήσεων του εσωτερικού και 
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εξωτερικού περιβάλλοντος. Διαπιστώνουμε ότι το 86% των 

επιχειρήσεων του δείγματος δεν δείχνουν την απαραίτητη σημασία και 

δεν κατανοούν το ρόλο και την σημασία που μπορεί να έχουν κάποιες 

αλλαγές του περιβάλλοντος (πχ έντονος ξένος ανταγωνισμός) στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης και ειδικότερα στην αποτελεσματική άσκηση 

της επιχειρησιακής στρατηγικής. Έρευνες έχουν δείξει ότι η αδυναμία 

κατανόησης του βαθμού και του ρυθμού αλλαγής του περιβάλλοντος και 

η ολιγωρία στην αντιμετώπιση τους λόγω ανυπαρξίας μηχανισμών 

πληροφόρησης για τις συγκεκριμένες αλλαγές συχνά αποτελεί βασικό 

παράγοντα αποτυχίας (Blackburn&Rosen,1991). Η μεταβλητή ΕΠΙΚ9 η 

οποία αναφέρεται στην δυνατότητα της επιχείρησης να στηρίζει την 

αποτελεσματική επικοινωνία σε ρυθμιστικούς κανόνες και απλούστερης 

μορφής κανάλια επικοινωνίας παρουσιάζει και αυτή όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω πολύ χαμηλά ποσοστά. Διαφαίνεται λοιπόν ότι η 

εισαγωγή και υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών και καναλιών 

επικοινωνίας δεν φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος 

στις επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να εναρμοστούν με τις 

ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο του εσωτερικού αλλά και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Διάγραμμα 8.12 Μεταβλητές συστήματος Επικοινωνίας 
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ΣΈΠ1Κ1. Ο χειρισμός και η μεταφορά των πληροφοριών 
γίνεται από τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας 

ΣΕΠΙΚ2. Ο όγκος και η πολυπλοκότητα των πληροφοριών 
συγκεντρώνεται στην κορυφή της ιεραρχίας 

ΣΕΠΙΚ3. . Η επιχ/ση συλλέγει και επεξεργάζεται σωστές και 
έγκυρες πληροφορίες από το εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον. 

ΣΕΠ1Κ4. Το σύστημα επικοινωνίας προσφέρει συνεχή 
ενημερότητα για μεταβολές και τάσης του περιβάλλοντος 

ΣΕΠΙΚ5. Διαφοροποίηση συστήματος επικοινωνίας με την 
διαφοροποίηση του περιβάλλοντος 

ΣΕΠΙΚ6. Ύπαρξη και λειτουργία ευέλικτων μηχανισμών 
επικοινωνίας και δικτύων πληροφόρησης και 
επαναπληροφόρισης 

ΣΕΠ1Κ7. Χρησιμοποίηση τυπικών καναλιών επικοινωνίας για 
την μετάδοση των οργανωσιακών της στόχων 

ΣΕΠΙΚ8. Ύπαρξη και λειτουργία άτυπων καναλιών επικοινωνίας 
ΣΕΠΙΚ9. Η επιχ/ση στηρίζει την αποτελεσματική επικοινωνία 

< σε ρυθμιστικούς κανόνες και απλούστερης μορφής 
κανάλια επικοινωνίας 

ΣΕΠΙΚ10. Το σύστημα επικοινωνίας λειτουργεί σαν μηχανισμός 
συνοχής των διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της 
επιχ/σης 

Διαπιστώνουμε ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων δεν βρίσκονται πολύ 

κοντά στο να διαγνώσουν ότι η υπερβολική και συχνά μονόπλευρη αυτή 

μορφή επικοινωνίας μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και στην αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης μιας και παραδοσιακά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 

επικοινωνίας μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων. Για :α δεδομένα 

της ελληνικής επιχειρηματικής πραγματικότητας ασυνήθιστος είναι ο 

χαμηλός μέσος όρος της αποκέντρωσης των πληροφοριών και της 

αποφυγής συγκέντρωσης στην κορυφή της ιεραρχίας (ΕΠΙΚ2). Αν 

συνδυάσουμε το παραπάνω με το γεγονός ότι οι περισσότερες 

βιομηχανικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την βιβλιογραφία έχουν 

συγκεντρωτική οργανωσιακή δομή και άκαμπτες γραμμές εξουσίας. Οι 

οργανωτικές αλλαγές σε συνδυασμό με την πίεση που δέχονται τα 

ανώτερα στελέχη καθώς και τον υπέρμετρο όγκο των πληροφοριών 

αναγκάζουν τα ανώτερα στελέχη να δίνουν την δυνατότητα στα μεσαία 

στελέχη να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες , 

διευκολύνοντας έτσι το έργο των ανωτέρων στελεχών και 

ενδυναμώνονται το ρόλο των μεσαίων στελεχών και την 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας παρακάμπτουν έτσι διάφορα 
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οργανωσιακά εμπόδια. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η 

δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ στελεχών και τμημάτων έκανε ακόμη 

πιο εύκολο τον χειρισμό και την επεξεργασία των πληροφοριών α [ο τα 

μεσαία και κατώτερα στελέχη. 

Παρ'ολα αυτά οι επιχειρήσεις του δείγματος φαίνεται να αδυνατούν να 

συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν σωστές και έγκυρες πληροφορίες 

από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον (ΕΠΙΚ3), θέτοντας έτσι το 

ερώτημα αν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατανοούν την σπουδαιότητα και 

το ρόλο που παίζουν οι αλλαγές του περιβάλλοντος στην λειτουργία της 

επιχείρησης και την κατανόηση του ρόλου της επικοινωνίας σαν βασικό 

κρίκο σε αυτή την διαδικασία.. Βασικοί λόγοι οι οποίοι θα μπορούσαν να 

παρατεθούν είναι η έλλειψη οργάνωσης και στελεχών καθώς και η 

αδυναμία εφαρμογής σύγχρονων μορφών και πρακτικών επικοινωνία και 

συλλογής πληροφοριών. 

Συνέπεια του παραπάνω είναι και τα χαμηλά ποσοστά των επιχειρήσεων 

του δείγματος όσον αφορά την δυνατότητα συνεχούς ενημερότητας 

γύρω από τις μεταβολές και τις τάσεις που λαμβάνουν χώρα στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (ΕΠΙΚ4). 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το σύστημα επικοινωνίας αδυνατεί να 

προσφέρει έγκυρε και συνεχής πληροφορίες γύρω από την φύση και το 

περιεχόμενο αυλών των αλλαγών. Από τα παραπάνω μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι οι μεταβλητές ΕΠΙΚ3, ΕΠΙΚ4, και ΕΠΙΚ5 παίζουν το 

μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στις μεταβλητές του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και των μεθόδων και πρακτικών του 

συστήματος επικοινωνίας της επιχείρησης καθορίζοντας και 

προσδιορίζοντας παράλληλα τη φυσιογνωμία και το περιεχόμενο της 

«ποιότητας» επικοινωνίας της επιχείρησης. Η επιχείρηση βρίσκεται σε 

μια διαδικασία επικοινωνίας με το περιβάλλον όταν αντιλαμβάνεται, 

μεταφράζει, καταγράφει, ολοκληρώνει, οργανώνει , αντικειμενοποιεί και 

τυποποιεί ροές από ακατέργαστες πληροφορίες τόσο της επιχείρησης 

όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

προσφορά μιας αδιάκοπης ενημερότητας γύρω από τις μεταβολές και 

τάσεις περιβάλλοντος καθώς και γύρω από τους πραγματικούς και 

πιθανούς περιορισμούς, ζητήσεις , απειλές και ευκαιρίες του 
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περιβάλλοντος. Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι μόνο το 

5,6% των διευθυντικών στελεχών απάντησε ότι το σύστημα επικοινωνίας 

της επιχείρησης προσφέρει την δυνατότητα συνεχούς ενημερότητας 

γύρω από τις μεταβολές και τάσεις του περιβάλλοντος. Από τα χαμηλά 

αυτά ποσοστά συμπεραίνουμε ότι σημαίνει ότι οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων δεν φαίνονται διατεθειμένες να αφιερώσουν πόρους αλλά 

και δυναμικό προκειμένου να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν 

συγκεκριμένες πληροφορίες του περιβάλλοντος ενισχύοντας έτσι την 

θέση τους σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. 

Από την άλλη πλευρά βλέπουμε διαπιστώνουμε να υπάρχει σχετικά ένα 

μόνο μικρό κομμάτι επιχειρήσεων οι οποίες προσπαθούν να 

χρησιμοποιήσουν ευέλικτους μηχανισμούς και τεχνικές επικοινωνίας 

αλλά και μηχανισμών αναπληροφόρησης (ΕΠΙΚ6). Εντυπωσιακό είναι το 

γεγονός ότι το 72% των επιχειρήσεων του δείγματος δεν φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται την σημασία της αναπληροφόρισης και την ύπαρξη 

μηχανισμών και τεχνικών επικοινωνίας. Η αλλαγή της οργανωτικής δομής 

και η αστάθεια που ίσως υπάρχει να αποτελεί βασικό λόγο του χαμηλού 

ποσοστού αυτής της μεταβλητής. Αυτό αποδεικνύει ότι η αδυναμία 

παρακολούθησης των βασικών μεταβολών του περιβάλλοντος σχετίζεται 

με τη αδυναμία και την ανυπαρξία μηχανισμών και συμμετοχής 

εργαζομένων στις διαδικασίες πληροφόρησης. 

Οι οργανωσιακοί στόχοι αποτελούν ίσως τον κορμό της φιλοσοφία και 

τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχείρησης. Ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα των οργανώσεων είναι και η δυνατότητα μετάδοσης όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερα αυτών των στόχων στα μεσαία και 

κατώτερα στελέχη και τους εργαζομένους (ΕΠΙΚ7). Από τα δεδομένα της 

έρευνας προκύπτει ότι δυστυχώς οι οργανωσιακοί στόχοι μεταβιβάζονται 

όχι μέσω μόνο των τυπικών καναλιών επικοινωνίας αλά όπως 

διαφαίνεται μέσω άτυπων μορφών και καναλιών επικοινωνίας. Αυτό 

σημαίνει ότι συχνά οι στόχοι δεν φτάνουν όπως ακριβώς διατυπώθηκαν ή 

καμιά φορά δεν φτάνουν καθόλου στους εργαζομένους με συνέπεια τις 

συγκρούσεις τα προβλήματα κτλ 

Από τα δεδομένα της έρευνας επίσης διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων δεν κατανοεί πλήρως την σημασία και την 
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σπουδαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας ρυθμιστικών κανόνων οι οποίοι θα 

βοηθήσουν τα στελέχη της επιχείρησης να καταγράψουν, να οργανώσουν 

και να τυποποιήσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (ΕΠΙΚ9). Η λειτουργία του 

συστήματος επικοινωνίας ως μηχανισμός συνοχής των τμημάτων και 

λειτουργιών της επιχείρησης στις επιχειρήσεις του δείγματος βρίσκεται 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας στο 97% 

των επιχειρήσεων το σύστημα επικοινωνία της επιχείρησης αδυνατεί να 

προσφέρει τη βάση πάνω στην οποία θα συνεργαστούν τα διάφορα 

τμήματα και οι λειτουργίες της επιχείρησης. Τα παραπάνω έρχονται να 

επιβεβαιώσουν την άποψη πολλών ερευνητών ότι για τον καλλίτερο και 

αποτελεσματικότερο συντονισμό των λειτουργιών της επιχείρησης 

απαραίτητη είναι η ύπαρξη μηχανισμών οι οποίοι θα επιτρέπουν στα 

στελέχη των διαφόρων τμημάτων να ανταλλάσσουν και να αξιοποιούν 

πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων στο τμήμα τους αλλά και για τον 

καλλίτερο συντονισμό όλων των λειτουργιών .Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 

οι επιχειρήσεις του δείγματος δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται την 

σπουδαιότητα και το ρόλο του συστήματος επικοινωνίας στην 

επιχείρηση. Συγκεκριμένα μπορούμε να αναφέρουμε ότι: 

α) Οι επιχειρήσεις του δείγματος αδυνατούν να διαμορφώσουν και να 

αναπτύξουν τους απαραίτητους μηχανισμούς για την σύλληψη , 

επεξεργασία και τυποποίηση πληροφοριών από το εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον. 

β) Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων φαίνεται να 

εμμένουν στην χρησιμοποίηση άτυπων καναλιών επικοινωνίας και στην 

συγκέντρωση των πληροφοριών από την κορυφή της ιεραρχίας, δίνοντας 

έτσι μια μονοδιάστατη προοπτική στο σύστημα επικοινωνίας της 

επιχείρησης. 

γ) Τέλος διαπιστώνουμε ότι δεν δίνεται η απαραίτητη έμφαση στους 

παράγοντες εκείνους που διαμορφώνουν και προσδιορίζουν την 

φιλοσοφία και το περιεχόμενο της επικοινωνίας όπως η έννοα της 

διαφοροποίησης και της συνοχής για την αποτελεσματικότερη 

συναλλαγή με το περιβάλλον (Lawrence&Lorch,1967). 

Όσον αφορά τις τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας που χρησιμοποιούν 
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οι επιχειρήσεις του δείγματος διαφαίνεται ότι μόν° ελάχιστες 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με το διάγραμμα οι 

Επισκέψεις σε πελάτες (ΕΠΙΚ5), οι διάφορες συσκέψεις (meetings) 

(ΕΚΠ6), και η προσωπική επαφή (ΕΠΙΚ8) είναι οι μέθοδοι επικοινωνίας 

που χρησιμοποιούνται περισσότερο. 

Διάγραμμα 8.13 Ιεταβλητές τεχνικών και μεθόδων Επικοινωνίας 

m 
α 
α_ 

Ç3 
G l 

ο 
D 

^ / ^ / , ^ / . "<?, ^ > , '*> % % % % % ^ % '+? > ^ 

TcxviKCS και Μέθοδοι EniKOivcjvias 

ΜΕΠΙΚ1. Ομαδική Εκμάθηση 

ΜΕΠΙΚ2. Εκπόνηση Ερευνών Αγοράς 
ΜΕΠΙΚ3. Εκμάθηση Διανοητικών Μοντέλων 
ΜΕΠΙΚ4. Ανάλυση Ανταγωνιστών 
ΜΕΠΙΚ5. Επισκέψεις σε πελάτες 
ΜΕΠ1Κ6. Συσκέψεις (Meetings) 
ΜΕΠΙΚ7. Χρησιμοποίηση Έντυπου υλικού πληροφορη 0 "^ 
ΜΕΠΙΚ8. Προσωπική Επαφή 
ΜΕΠΙΚ9. Netwoking 
ΜΕΠΙΚ10. Συστημική σκέψη 
ΜΕΠΙΚ11. Μοίρασμα και ανταλλαγή ιδεών και Προτάσεων 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος οραινεται να 

έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους σε παραδοσιακές μεθόδους 

επικοινωνίας. Μέθοδοι επικοινωνίας όπως η εκμάθηση διανοητικών 

μοντέλων (ΕΠΙΚ3), η συστημική σκέψη (ΕΠΚ10) το μοίρασμα ιδεών και η 

ανταλλαγή ιδεών (ΕΚΠ11) και τέλος η ομαδική εκμάθηση (ΕΚΠ1) 
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εφαρμόζονται ελάχιστα και αυτό μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο αν 

σκεφτεί κανείς ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κατανοήσουν την 

σημασία εγκαθίδρυσης και εφαρμογής ενός συστήματος επικοινωνίας το 

οποίο θα προσφέρει την βάση για την ανάπτυξη των παραπάνω μεθόδων 

επικοινωνίας. Παράλληλα σημαίνει ότι είναι αδύνατον να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά ένα σύστημα επικοινωνίας εάν υπάρχουν μόνο 

παραδοσιακοί μέθοδοι επικοινωνίας οι οποίοι και αυτοί καθώς φαίνεται 

εφαρμόζονται αποσπασματικά και όχι σε συστηματική βάση. 

8.5 Ανάλυση των μεταβλητών του Οργανωσιακού 
Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρούμε η βελτίωση της ποιότητας 

μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής ενός μοντέλου Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας αποτελεί ένα από τα διάφορα υποσυστήματα της επιχείρησης 

και επηρεάζεται τόσο από το άμεσο όσο και από το έμμεσο περιβάλλον 

της επιχείρησης. Μια φιλοσοφία ΔΟΠ δεν μπορεί να λειτουργήσει και να 

πραγματοποιήσει τους σκοπούς της μέσα στο «απόλυτο κενό». Οι αρχές, 

οι τεχνικές και οι πρακτικές αυτής της νέας φιλοσοφίας διοίκησης 

εξαρτώνται άμεσα από τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων στοιχείων 

του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί. Με βάση τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος μπορούμε να διαμορφώσουμε τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που πρέπει να έχει μια προσέγγιση ΔΟΠ για να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες του περιβάλλοντος και να εκπληρώσει τους σκοπούς για 

τους οποίους δημιουργήθηκε. 

Από το διάγραμμα 8.14 διαπιστώνουμε ότι από τις μεταβλητές του 

Οργανωσιακού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων του δείγματος μόνο ο 

ξένος ανταγωνισμός και οι πελάτες έχουν τους μεγαλύτερους μέσους 

όρους, ενώ ακολουθούν , η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ο ρυθμός 

ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά χαμηλά κινούνται οι μεταβλητές που 

προσδιορίζουν το επίπεδο των οργανωσιακών αλλαγών (εξάλειψη 

ιεραρχικών βαθμίδων, μείωση αριθμού εργαζομένων, αλλαγή οργανωτικής 

δομής, και αλλαγή της ανώτερης διοίκησης). Τέλος, οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων δεν φαίνεται να επηρεάζονται από τον εγχώριο 
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ανταγωνισμό, τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις κι την κυβερνητική 

πολιτική, ενώ σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρίσκονται και οι μέτοχοι και 

κοινωνικοί εταίροι και οι προμηθευτές. 

ΔίάγραμμΟ-Ε^Μ Μεταβλητές Οργανωσιακού Περιβάλλοντος 

ο 
α_ 

LT) 

ο 
ο 

Μααβλητ^ Οργανωσιακού 

Περιβάλλοντα 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Εξάλειψη ιεραρχικών βαθμίδων 

Μείωση αριθμού εργαζομένων 

Αλλαγή οργανωτικής δομής 

Αλλαγή ανώτερης διοίκησης 

Εγχώριος ανταγωνισμός 

Ξένος Ανταγωνισμός 

Εισαγωγή νέας τεχνολογίας 

Ρυθμός Ανάπτυξης 

Πολιτικές Εξελίξεις,Κυβερνητική 

Πολιτική 

Πελάτες 

Προμηθευτές 

Μέτοχοι - Κοινωνικοί Εταίροι 
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OL επιχειρήσεις του δείγματος δεν έχουν προβεί σε ριζικές αλλαγές όσον 

αφορά την οργανωσιακή τους δομή ενώ παράλληλα δεν φαίνεται να 

τους απασχολεί ιδιαίτερα ο εγχώριος ανταγωνισμός. Αυτό μπορεί ίσως 

να ερμηνευθεί εάν λάβουμε υπόψη μας ότι τα τελευταία χρόνια και με 

την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απελευθέρωση των 

αγορών ήρθαν αντιμέτωπες με μια πρόκληση. Η εισαγωγή νέας 

τεχνολογία δείχνει επίσης ότι ο βιομηχανικός κλάδος μέσα στα πλαίσια 

του διεθνούς ανταγωνισμού έχει κατανοήσει ότι για να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί 

και να βελτιώσει τις μεθόδους παραγωγής και την υπάρχουσα 

τεχνολογική υποδομή. 
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ΚΕΦΑΔΑΙΟ^ΕΝΝΕΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

9.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύχθηκαν και διατυπώθηκαν διεξοδικά 

το θεωρητικό υπόβαθρο και το πλαίσιο ανάλυσης του θέματος της 

διδακτορικής διατριβής για τον καλλίτερο KaL αποτελεσματικότερο 

προσδιορισμό των συναρτησιακών εκείνων σχέσεων μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας 

και των Στοιχείων του υποδείγματος ΔΟΠ , της Αξιοποίησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού και του συστήματος Επικοινωνίας της 

επιχείρησης. 

Οι συναρτησιακές σχέσεις στην διδακτορική διατριβή επεξεργάζονται και 

μελετώνται με την μέθοδο της παλινδόμισης χρησιμοποιώντας για αυτό 

το σκοπό τη μέθοδο Spearman Correlation Coefficients. Το στατιστικό 

πακέτο που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι το SPSS για 

Windows. Αναλυτικά οι συναρτησιακές σχέσεις (υποθέσεις προς 

διερεύνηση) οι οποίες θα ερευνηθούν είναι οι εξής : 

ΥπΏθ£ση_^τιμ Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας 

και των Θεμελιωδών Στηριγμάτων , Αρχών και Πρακτικών και Μεθόδων 

του Υποδείγματος ΔΟΠ 

Υπόθεση 2η. Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας 

και των στοιχείων της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

Υπόθεση 3η. Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των 

Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας 

και του Συστήματος Επικοινωνίας 
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9.2 IlAEAAQXHJaJBQIRjCYnu^^ 

•LI ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 

Π 1.1 : Συσχέτιση Αρχικής Προσέγγισης στη Βελτίωση 

της Ποιότητας και των Θεμελιωδών 

Στηριγμάτων, Αρχών, Πρακτικών και Μεθόδων 

ΔΟΠ. 

Έχει υποστηριχθεί ότι η εισαγωγή και υλοποίηση προγραμμάτων 

βελτίωσης της ποιότητας, πρωτοβουλιών ποιότητας ( quality initiatives), 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και ειδικότερα η επιλογή και η 

υλοποίηση μιας προσέγγισης ποιότητας σηματοδοτεί την πορεία , το 

περιεχόμενο, το επίπεδο ποιότητας ενώ παράλληλα διαμορφώνει τα 

βασικά χαρακτηριστικά μιας φιλοσοφίας Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

(ΙΡΜ.1993; Lawler,et.al,1995). Από την ανάλυση των στοιχείων 

διαφαίνεται ότι η προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται με 

πολλές από τις μεταβλητές τόσο των Θεμελιωδών Στηριγμάτων (V28 -

V50), όσο και με μεταβλητές των Αρχών (V51-V90) και των Πρακτικών 

και Μεθόδων (V91-V102) του υποδείγματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Πιο αναλυτικά οι μεταβλητές των Θεμελιωδών Στηριγμάτων Ποιότητας 

οι οποίες σχετίζονται με την προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας 

είναι οι κάτωθι. Οι πρώτες δυο μεταβλητές V28 και V32 είναι 

μεταβλητές της Οργάνωσης για Ποιότητα του υποδείγματος ΔΟΠ και 

υποδηλώνουν την σημασία που πρέπει να δοθεί από την πλευρά των 

διοικήσεων των επιχειρήσεων στον σχεδιασμό και στην ύπαρξη 

μακροχρόνιων πλάνων για την βελτίωση της ποιότητας καθώς και στην 

χάραξη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής για την βελτίωση της 

ποιότητας. Οι αμέσως δύο επόμενες μεταβλητές V35 και V39 ανήκουν 

στην Κουλτούρα Ποιότητας του υποδείγματος ΔΟΠ και αναφέρονται 

στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να καταργήσουν τα εμπόδια μεταξύ 

τμημάτων και τις προστριβές έτσι ώστε η ποιότητα να γίνει μέλημα όλων 
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και την αλλαγή του τρόπου σκέψης γύρω από την ποιότητα. Τέλος η 

τελευταία μεταβλητή που σχετίζεται με την αρχική προσέγγιση 

ποιότητας είναι μεταβλητή V40 του Ανθρώπινου Δυναμικού για την 

ποιότητα του υποδείγματος και σχετίζεται με την αναγνώριση του ρόλου 

των εργαζομένων στη βελτίωση της ποιότητας από την διοίκηση της 

επιχείρησης. 

Πίνακας 9.1 Συσχέτιση θεμελιωδών Στηριγμάτων ΔΟΠ και Αρχικής 
Προσέγγισης στη Βελτίωση της Ποιότητας 

,4592 ,2989 ,3722 ,4057 ,3022 
Αρχική Προσέγγιση 

Ποιότητας ,003 ,043 ,015 ,009 ,041 

** * * ** * 

* ρ < ,05 ** ρ < ,01 

V28 Ύπαρξη μακροχρόνιων πλάνων βελτίωση της 
ποιότητας 

V32 Χάραξη στρατηγικής για ποιότητα 
V35 Κατάργηση διατμηματικών εμποδίων και προστριβών 
V39 Αλλαγή του τρόπου σκέψης γύρω από την βελτίωση της 

ποιότητας. 
V40 Αναγνώριση της σπουδαιότητας του ανθρώπινου δυναμικού 

στη βελτίωση της ποιότητας. 

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα 9.1 προκύπτει ότι η αρχική 

προσέγγιση δεν φαίνεται να σχετίζεται καθόλου με την υιοθέτηση και 

λειτουργία ενός συστήματος ποιότητας (μεταβλητές V45-V50) παρόλο 

που σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους 

για βελτίωση της ποιότητας και την επίτευξη ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου ποιότητας συχνά μετά τον παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο 

φαίνεται να καταφεύγουν στην εισαγωγή και υλοποίηση συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας. Η μεγάλη πλειοψηφία των θεωρητικών της 

ποιότητας αναγνωρίζει την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα ενός 

συστήματος ποιότητας, αναφέροντας ότι η βελτίωση της ποιότητας είναι 

αλληλένδετη με την τήρηση προδιαγραφών και διαδικασιών στην 

παραγωγή. (Deming,1986; Crosby,1978; lshikawa,1985), 
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Εάν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

βρίσκεται ήδη στην διαδικασία εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της 

ποιότητας με βάσει το ISO 9000 θα ήταν αναμενόμενη μια συσχέτιση 

της αρχικής προσέγγισης με τις μεταβλητές του Συστήματος για 

Ποιότητα. Από ότι φαίνεται οι επιχειρήσεις του δείγματος βρίσκονται 

ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των προσπαθειών βελτίωσης και η 

δημιουργία ενός συστήματος ποιότητας ως σημείου αναφοράς των 

προσπαθειών βελτίωσης το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση 

βρίσκεται ακόμη σε χαμηλό επίπεδο. Συχνά επίσης παρατηρείται το 

φαινόμενο OL επιχειρήσεις να συγχέουν την ύπαρξη συστήματος 

ποιότητας, με την απόκτηση του πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9000 

series (ΙΡΜ.1993; Ηο.1994) με συνέπεια να δημιουργείται μια λαθεμένη 

εντύπωση αναφορικά με τη σημασία και το ρόλου ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ποιότητας το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση 

και θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, προγράμματα, και 

πρακτικές και μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας. 

Ακόμη φανερή είναι η αδυναμία των συμβατικών προσεγγίσεων 

ποιότητας να επηρεάσουν τα συστατικά στοιχεία του Ανθρώπινου 

Δυναμικού για ποιότητα. Το παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει τις 

απόψεις των θεωρητικών οι οποίοι πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις δεν 

φαίνεται να αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα 

στην βελτίωση της ποιότητας και συχνά ακολουθούν μια «σκληρή» 

προσέγγιση στην ποιότητα. (Pfeffer,1995;Wilkinson,et.al,1993 ; ΙΡΜ.1993). 

Από την άλλη πλευρά , διαφαίνεται ότι η προσέγγιση που ακολουθείται 

από τις επιχειρήσεις του δείγματος σχετίζεται περισσότερο με την 

προσπάθεια για καλλίτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των 

προσπαθειών βελτίωσης KaL ειδικότερα με την ύπαρξη μακροχρόνιων 

στόχων για την βελτίωση της ποιότητας (V28) και την χάραξη μιας 

επιχειρησιακής στρατηγικής ποιότητας(\/32) Ακόμη σχετίζεται και με 

την συνειδητοποίηση και εδραίωση μιας κουλτούρας βελτίωσης της 

ποιότητας σε όσο το δυνατό περισσότερους μέσα στην επιχείρηση με 

έμφαση στην κατάργηση διατμηματικών εμποδίων και προστριβών 

(\/35)και την αλλαγή του τρόπου σκέψης γύρω από την ποιότητα(\/39). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται να εδραιώσουν την άποψη 

πολλών ερευνητών οι οποίοι επισημαίνουν ότι πολλές επιχειρήσεις 
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προσπαθούν πιστοποιώντας τ ις διαδικασίες με βάσει το ISO 9000 ή 

ακολουθώντας προγράμματα εκπαίδευσης να βάλουν τ ι ς βάσεις για 

συστηματικότερη και ουσιαστικότερη οργάνωση των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας και την εδραίωση μιας φιλοσοφίας ΔΟΠ με 

την αλλαγή της υπάρχουσας οργανωσιακής κουλτούρας(Ηο,1993; 

Mallak.et.al,1997). Η αρχική προσέγγιση που επιλέγει η κάθε επιχείρηση 

φ α ί ν ε τ α ι να επηρεάζει τόσο τον βαθμό όσο και το περιεχόμενο των 

μεταβλητών που προσδιορίζουν τ α θεμελιώδη στηρίγματα της ΔΟΠ. 

Από το διάγραμμα 9.1 φαίνεται καθαρά η διαφοροποίηση που υπάρχει 

αναφορικά με τ ις συγκεκριμένες μεταβλητές και των προσεγγίσεων 

Βελτίωσης της ποιότητας που εφαρμόζει μια επιχείρηση. Στις 

επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει την πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 

οι μεταβλητές έχουν χαμηλότερο μέσο όρο χρησιμοποίησης αναφορικά 

με τ ι ς υπόλοιπες προσεγγίσεις. 

Διαγραμμίζει Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης και 
Θεμελιωδών Στηριγμάτων ΔΟΠ 

Αρχική ΠρααίΥ.Πακίπ 

ISO 9DDD series 

ΠρογραμΕκπαίδίϋΡίΐδ 

Eroi pi α Συμβούλων 

Εν&οίπιχ/κο npDY ΔΟΠ 

8φί\ιύδη Στηρίγματα YnaöeiyiJcnos ΔΟΠ 

Πιο συγκεκριμένα στις μεταβλητές V28 , V32 οι οποίες σχετίζονται με 

την ύπαρξη Οργάνωσης για Ποιότητα συμπεραίνουμε ό τ ι οι επιχειρήσεις 

οι οποίες επιλέγουν μια προσέγγιση μέσω Εταιριών Συμβούλων ή 

υιοθετούν και εφαρμόζουν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ΔΟΠ έχουν 

μεγαλύτερους μέσους όρους από ό τ ι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
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το ISO 9000 σαν την βασική τους προσέγγιση στην ποιότητα. Από τα 

παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 δεν 

σημαίνει αυτόματα ότι οι παραπάνω επιχειρήσεις έχουν τα στοιχεία της 

οργάνωσης για Ποιότητα. 

Επίσης και στις άλλες μεταβλητές που καθορίζουν την ύπαρξη και 

εγκαθίδρυση μια κουλτούρας ποιότητας βλέπουν ότι οι επιχείρησης με 

ISO 9000 έχουν τα χαμηλότερο μέσο όρο ενώ οι επιχειρήσεις που 

επιλέγουν το πρόγραμμα ΔΟΠ , Στις μεταβλητές της κουλτούρας 

ποιότητας (V35 και V39) επιβεβαιώνεται η άποψη ότι οι επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν το ISO 9000 δεν δίνουν έμφαση στην αλλαγή της 

υπάρχουσας κουλτούρας και στην ιδιαίτερα την συνειδητοποίηση της 

σπουδαιότητας και του ρόλου της ποιότητας σε όλους τους 

εργαζομένους και τέλος στην κατάργηση των εμποδίων μεταξύ ων 

τμημάτων. Η εξήγηση για αυτό βρίσκεται στο γεγονός ότι το ISO 9000 

εφαρμόζεται σε ένα η δύο τμήματα της επιχείρησης αφήνοντας απέξω 

τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Εμφανής επίσης και ουσιαστική 

είναι η διαφοροποίηση στην τελευταία μεταβλητή V40 η οποία, 

σχετίζεται με την αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων στη βελτίωση 

της ποιότητας. 

Το μεγαλύτερο μέσο όρο σε αυτή την μεταβλητή τον έχει η επιχείρηση η 

οποία έχει επιλέξει ως αρχική προσέγγιση στην ποιότητα Εταιρία 

Συμβούλων. Λόγω όμως ότι μόνο μια εταιρία σε ολόκληρο το δείγμα 

επέλεξε αυτή την προσέγγιση δεν μπορούμε αδίστακτα να υποθέσουμε 

ότι όλες οι επιχειρήσεις που επιλέγουν Εταιρίες Συμβούλων για την 

βελτίωση της ποιότητας αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα και την 

σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην ποιότητα. Παράλληλα 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και οι επιχειρήσεις που επέλεξαν 

την εκπαίδευση σαν αρχική προσέγγιση παρουσιάζουν διαφοροποίηση 

από τις επιχειρήσεις με βάσει το ISO 9000 . Εδώ θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι έχει ευρύτατα αποδειχθεί ότι οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν το ISO 9000 δεν δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στην 

ανθρώπινη πλευρά της ποιότητας παρά μόνο στην υιοθέτηση 

προδιαγραφών και χρησιμοποίησης εργαλείων ελέγχου. 

Εκτός από τα θεμελιώδη στηρίγματα του Υποδείγματος ΔΟΠ η αρχική 

προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας φαίνεται να επηρεάζει και τις 
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θεμελιώδης Αρχές του Υποδείγματος ΔΟΠ. Από την επεξεργασία των 

στοιχείων επιβεβαιώνεται η συσχέτιση με τις παρακάτω μεταβλητές των 

αρχών ΔΟΠ (Πίνακας9.2 ) 

Π ί ν α κ α ς ^ ^ Συσχέτιση μεταβλητών Αρχών ΔΟΠ και Αρχικής 
Προσέγγισης στη Βελτίωση της Ποιότητας 

Αρχική 
Π σέ Ι ,3341 ,4789 ,3374 ,3976 ,3117 ,3456 ,3177 ,3756 ,4380 ,3556 ,3228 ,3203 ,3824 ,4076 ,4243 

σ τ η Β ε λ τ ί ω σ η ,027 ,002 ,025 ,010 ,036 ,023 ,034 ,014 ,005 ,020 ,031 ,032 ,013 ,008 ,006 
Π ο ι ό τ η τ α ς 

* WW W * * W W WW WW W W * W * » WW 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

V56 Ταχύτητα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων 
V60 Ύπαρξη και λειτουργία μηχανισμών βελτίωσης ποιότητας 
V61 Ελαστικότητα και συνεργασία τμημάτων με σκοπό την 

εξακρίβωση περιοχών βελτίωσης 
V62 Συγκρότηση ομάδων ποιότητας σε όλα τα τμήματα της επιχ/σης 
V65 Ύπαρξη KOL λειτουργία συστημάτων ιδεών και προτάσεων. 
V72 Επικοινωνία ανώτερης διοίκησης με στελέχη και 

εργαζομένους γύρω από θέματα βελτίωσης ποιότητας 
V73 Συμμετοχή ανώτερης διοίκησης σε επιτροπές/συσκέψεις 

ποιότητας 
V74 Κλίμα εμπιστοσύνης και υποστήριξη πρωτοβουλιών ποιότητας 
V75 Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης με σκοπό την κατανόηση 

αρχών, φιλοσοφίας και αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροπίας. 
V76 Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης με σκοπό την κατανόηση 

και εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων βελτίωσης ποιότητας 
V79 Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας 
V80 Συστηματική χρήση πινάκων ελέγχου και γραφημάτων με σκοπό 

την παρακολούθηση παραμέτρων ποιότητας 
V84 Χρησιμοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών δεικτών μέτρησης 

V86 Συστηματική και σχολαστική αξιολόγηση των προμηθευτών 
V90 Μακρόχρονη συνεργασία με προμηθευτές. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η προσέγγιση ποιότητας σχετίζεται 

με σχεδόν όλες τις θεμελιώδης αρχές του Υποδείγματος ΔΟΠ και 

φαίνεται να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα θεμελιώδη 

στηρίγματα το περιεχόμενο των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας 

μιας και η υιοθέτηση των αρχών της ποιότητας αποτελεί την πεμπτουσία 

της φιλοσοφίας ΔΟΠ. 

Η αφοσίωση της ανώτερης διοίκησης (V72, V73, V74) , η εκπαίδευση και 
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επιμόρφωση σε θέματα ποιότητας ( V75, V76, V77 ) και η σχέση με τους 

προμηθευτές (V86, V90 ) είχαν την ισχυρότερη συσχέτιση με την αρχική 

προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας. Από τα παραπάνω 

διαφαίνεται μια βασική αδυναμία όλων των αρχικών προσεγγίσεων 

ποιότητας η οποία είναι εμφανής με την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

δηλαδή η μη συσχέτιση της με βασικές αρχές της ΔΟΠ όπως η 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη βελτίωση της ποιότητας, και η 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, και η ελάχιστη συσχέτιση με 

μερικές μόνο μεταβλητές των υπόλοιπων αρχών του υποδείγματος. 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι η προσέγγιση στη βελτίωση της 

ποιότητας σχετίζεται περισσότερο με μεταβλητές Αρχών της ΔΟΠ οι 

οποίες συνδέονται περισσότερο με την εισαγωγή και υλοποίηση 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Θέματα όπως η εκπαίδευση σε 

θέματα ποιότητας, η μέτρηση της ποιότητας και οι σχέσεις με τους 

προμηθευτές αποτελούν προϋπόθεσης για την απόκτηση του 

πιστοποιητικού ποιότητας. Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η 

υπερβολική έμφαση στην πιστοποίηση και στις διαδικασίες (74,3% των 

επιχειρήσεων του δείγματος) μας δίνει την εικόνα ότι οι επιχειρήσεις του 

δείγματος βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια βελτίωσης της 

ποιότητας, ενώ παράλληλα ακόμη και αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες 

εκτιμούν ότι υιοθετούν και εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ ακόμη δεν 

έχουν κατανοήσει πλήρως την φιλοσοφία της ΔΟΠ και βρίσκονται ίσως 

σε ένα μεταβατικό στάδιο. 

Από την ανάλυση του διαγράμματος 9.2 διαφαίνεται η διαφοροποίηση 

που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων και των μεταβλητών 

των θεμελιακών αρχών του υποδείγματος ΔΟΠ. Και εδώ είναι εμφανής η 

διαφορά μεταξύ της πιστοποίησης με βάση το ISO και των υπολοίπων 

προσεγγίσεων για την βελτίωση της ποιότητας. Και εδώ όπως και στην 

εξέταση της σχέσης μεταξύ της αρχικής προσέγγισης στη βελτίωση της 

ποιότητας και των θεμελιωδών στηριγμάτων του υποδείγματος ΔΟΠ 

φαίνεται ο καθοριστικός ρόλος που παίζει η επιλογή της προσέγγισης 

στην βελτίωση της ποιότητας και στην ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας ΔΟΠ. 

Η προσέγγιση επηρεάζει όλες τις θεμελιώδης αρχές της ΔΟΠ, άλλες σε 

μεγάλο και άλλες σε λιγότερο βαθμό., άλλες με μια και άλλες με 

παραπάνω από μια μεταβλητές. 
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Σε όλες τ ι ς μεταβλητές που συνθέτουν τ ις βασικές αρχές του 

υποδείγματος ΔΟΠ βλέπουμε ό τ ι οι επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει τ ο 

ISO 9000 900 σαν την βασική τους προσέγγιση στη ποιότητα έχουν τον 

χαμηλότερο μέσο χρησιμοποίησης των αρχών της ΔΟΠ . 

Alay_p£M4iaJL2 Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης και 

Θεμελιωδών Αρχών ΔΟΠ 

ΊααβΧητέΒ Αρχον Υποδείγματοε ΔΟΠ 

Αρχική Προοεγ Ποιότ 

ISO 9000 series 

m Εκπαιδ/Επιμαρφωση 

Εταιρία IUUBQÙ\UV 
ι 

Evâenix/κα πραγρ.ΔΟΠ 

Παράλληλα εντυπωσιακό είναι όπως και στα θεμελιώδη στηρίγματα της 

ΔΟΠ οι χαμηλοί μέσοι όροι στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ενδο-

επιχειρησιακά προγράμματα ΔΟΠ. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ θα έπρεπε να έχουν 

τον υψηλότερο μέσο όρο μιας και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 

όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας (Blackbum&Rosen,1993; 

Hart&Slesinger,1993). Η εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ό τ ι οι 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ΔΟΠ 

ίσως βρίσκονται ακόμη σε ένα μεταβατικό στάδιο και μερικές βασικές 

αρχές δεν έχουν ακόμη αφομοιωθεί πλήρως από όλους τους 

εργαζομένους. 

Όσον αφορά τ ις Αρχές της ΔΟΠ μπορούμε να δούμε ό τ ι η αρχή τ η ς 

συνεχούς βελτίωσης έ χ ε ι τους χαμηλότερους μέσους όρους σε όλες 

σχεδόν τ ις προσεγγίσεις επιβεβαιώνοντας την αδυναμία όλων των 
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παραπάνω προσεγγίσεων να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν την 

συγκεκριμένη αρχή τον ακρογωνιαία λίθο των προσπαθειών βελτίωσης 

της ποιότητας. Παρατηρούμε λοιπόν ό τ ι ενώ οι επιχειρήσεις έχουν πάρει 

το ISO 9000 παράλληλα δεν έχουν προχωρήσει καθόλου ή δεν φαίνετα ι 

να υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης προς μια ευρύτερη και 

συστηματικότερη προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας όπου θα 

βλέπαμε μια ισχυρότερη συσχέτιση με τ ι ς αρχές του υποδείγματος ΔΟΓΊ. 

Ο μονόδρομος της πιστοποίησης και η αδυναμία ανάπτυξης των 

μηχανισμών εκείνων που θα μπορέσουν να συνδέσουν και να 

συμπεριλάβουν τ ις βασικές αρχές ΔΟΠ είναι μερικές από τ ις 

διαπιστώσεις που εξάγονται από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων 

της έρευνας. 

Για να μπορέσει η επιχείρηση να κάνει πράξη την βελτίωση της 

ποιότητας απαραίτητη είναι η χρησιμοποίηση πρακτικών και μεθόδων 

βελτίωσης της ποιότητας. Οι μέθοδοι και πρακτικές βελτίωσης 

ποιότητας ποικίλουν ανάλογα με την αποτελεσματικότητα , το εύρος 

τους τον νεωτερισμό τους . Βασικό σημείο στην εισαγωγή και υλοποίηση 

των πρακτικών και μεθόδων ΔΟΠ φαίνεται να παίζει και η αρχική 

προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας. Η προσέγγιση συχνά καθορίζει 

τ ις ανάγκες σε μεθόδους και εργαλεία ποιότητας και σηματοδοτεί το 

βαθμό χρησιμοποίησης των πρακτικών και μεθόδων καθώς και την 

ποικιλία πρακτικών που θα εφαρμοστούν. Η αρχική προσέγγιση στη 

βελτίωση της ποιότητας σύμφωνα με τ α στοιχεία της έρευνας 

σχετ ίζετα ι και με τ ις κάτωθι Πρακτικές και Μεθόδους ΔΟΠ: 

Π&ακας_-9*.3 Συσχέτιση Μεθόδων και Πρακτικών ΔΟΠ και 
Αρχικής Προσέγγισης στη Βελτίωση της Ποιότητας. 

ρ < ,05 ** ρ < ,01 
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V91 Διαγράμματα Διαδικασιών 

V92 Checklists 

V 9 5 Στατ ιστ ικός Έλεγχος Διαδικασιών 

V 9 6 Failure Mode and Effect Analysis 

V 9 7 Quality Function Deployment 

V 9 8 Departmental Purpose Analysis 

V 9 9 Business Benchmarking 

V101 Process Re-engineering 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι η αρχική προσέγγιση 

σχετίζεται με οκτώ (δ) Πρακτικές και Μεθόδους ΔΟΠ. Από τις οκτώ 

μόνο οι τέσσερις σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αρχική προσέγγιση 

στη βελτίωση της Ποιότητας (V91, V92,V95,V99). Οι παραπάνω μέθοδοι 

μπορούν να ταξινομηθούν οι πρώτοι τρεις ως παραδοσιακοί μέθοδοι 

βελτίωσης της ποιότητας και ο τέταρτος ως πρόσφατος και πιο 

περίπλοκος και πιο αποτελεσματικός. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας παραμένουν σε παραδοσιακούς 

μεθόδους και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας σε αντίθεση με άλλα 

προγράμματα ποιότητας στα οποία η εμφάνιση και υλοποίηση πιο 

συστηματικών και σύγχρονων μεθόδων κρίνεται αναγκαία και να ταιριάζει 

καλλίτερα με την προσέγγιση και την φιλοσοφία της επιχείρησης σε 

θέματα βελτίωσης ποιότητας. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε όλες τις προσεγγίσεις αποφεύγεται η 

χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών και δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση σε παραδοσιακές μορφές βελτίωσης ποιότητας. 

Σύμφωνα λοιπόν με το διάγραμμα 9.3 βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις που 

επέλεξαν την πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 έχουν το χαμηλότερο 

βαθμό υλοποίησης τόσο των παραδοσιακών όσο και των σύγχρονων 

μεθόδων και πρακτικών. 
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Διάγραμ4ΐ£ί_9^ Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης και 
Θεμελιωδών Αρχών ΔΟΠ 

% % % % %~%~%~% 

npoKTiKES και Μέθοδοι ΔΟΠ 

.,..,1.Αρχική Προαεγ.Ποιοτ. 
ι 

SO 9000 series 

[κπαίδ/Επιμαρφϋαη 

Εταιρία ΣυμβαυΧων 

Evöaenix/κα πραν.ΔΟΠ 

Εντυπωσιακή ε ί ν α ι π ά λ ι ο υψηλός βαθμός χρησιμοποίησης μεθόδων και 

πρακτικών ΔΟΠ από τ ις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης , ενώ σε χαμηλά επίπεδα βρίσκονται και 

οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ΔΟΠ. 

Θα περιμέναμε εδώ τουλάχιστον στην μεταβλητή V99 και V101 στις 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ενδοεπιχ/κά προγράμματα ΔΟΠ να έχουν 

μεγαλύτερα βαθμό χρησιμοποίησης από τ ις άλλες προσεγγίσεις. 

Δυστυχώς βλέπουμε ότ ι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαμηλότερο βαθμό 

και από την επιχείρηση που προτίμησε την Εταιρία συμβούλων όσο και 

από τ ις επιχειρήσεις που εφάρμοσαν προγράμματα εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης σε θέματα ποιότητας. 

DJL2_ Συσχέτιση Χρόνου Συστηματικής Ενασχόλησης 

με την Βελτίωση της Ποιότητας και Θεμελιωδών 

Στηριγμάτων, Αρχών, Πρακτικών και Μεθόδων 

ΔΟΠ 

Η εμπειρία των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση προσεγγίσεων γύρω από 

την βελτίωση της ποιότητας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τ α Θεμελιώδη 
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στηρίγματα, αρχές , πρακτικές και μεθόδους ΔΟΠ. Είναι φανερό ότι 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με την βελτίωση της ποιότητας σε 

συστηματική βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουν περισσότερες 

πιθανότητες υιοθέτησης και εφαρμογής προγραμμάτων , πρωτοβουλιών 

και μεθόδων και πρακτικών βελτίωσης της απόδοσης σε σχέση πάντα με 

αυτές τις επιχειρήσεις που μόλις πρόσφατα υιοθέτησαν και εφάρμοσαν 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας η άλλα προγράμματα βελτίωσης της 

ποιότητας( Powell,1995; ΙΡΜ.1993) 

Παράλληλα υποστηρίχθηκε από πολλούς θεωρητικούς της ποιότητας , 

ότι η ποιότητα αυτή καθεαυτή δεν είναι μια έτοιμη προς χρήση συνταγή 

(Oakland,1988; Deming,1988; Crosby,1978). Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

είναι μια συνεχής διαδικασία, ένας δρόμος αντοχής, απαιτεί συνεχή 

προσπάθεια και συνήθως απαιτεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρις 

ότου αποτελέσει την κύρια φιλοσοφία οργάνωσης μέσα στην επιχείρηση 

(Lascelles&Dale,1990;Cole,1993; Hill&Wilkinson,1995; Powell,1995) 

Για να γίνουν τα παραπάνω πράξη, οι επιχειρήσεις - προσπαθώντας 

παράλληλα να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο -

χρειάζεται ένα συνήθως μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να 

μπορέσουν οι επιχειρήσεις να οργανώσουν τις προσπάθειες βελτίωσης 

της ποιότητας σε μια σταθερή βάση , να εγκαθιδρύσουν μια κουλτούρα 

ποιότητας, να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

ποιότητας που χρησιμοποιούν και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν και να 

ενθαρρύνουν το προσωπικό τους στην βελτίωση της ποιότητας. 

Παρ'ολα αυτά υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες πιστεύουν ότι η 

ποιότητα είναι μια ready to use συνταγή η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί περιστασιακά ή παράλληλα με άλλα προγράμματα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και να αποφέρει σύντομα αποτελέσματα. 

Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι ο χρόνος συστηματικής 

ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας δεν φαίνεται να σχετίζεται 

με τις περισσότερες μεταβλητές των Θεμελιωδών Στηριγμάτων, Αρχών , 

πρακτικών και Μεθόδων του Υποδείγματος ΔΟΠ. 
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Πίνακας__9^. Συσχέτιση Χρόνου Συστηματικής Ενασχόλησης με την Βελτίωση 
της Ποιότητας και Θεμελιωδών Στηριγμάτων, Αρχών , πρακτικών 

Μ Ρόδων ΔΟΠ 

ρ < , 0 5 

V31 
V44 

Λ/47 

V51 

V56 

V58 

V59 

V85 
V90 
V92 
V97 
V98 
V101 

Ύπαρξη μιας κοινά αποδεκτής ερμηνείας για την ποιότητα 
Η διοίκηση εξασφαλίζει την αφοσίωση και συμμετοχή όλων των 
εργαζομένων στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας 
Συνεχής εσωτερικός έλεγχος για διαπίστωση στοιχείων που 
χρειάζονται βελτίωση 
Σύνδεση των επιθυμιών και αναγκών του πελάτη με τον 
σχεδιασμό προϊόντων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων 
Ταχύτητα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών 
Ανακάλυψη περιοχών βελτίωσης από όλα τα τμήματα της 
επιχείρησης 
Συνεχής ανάπτυξη νέων στόχων και μεθόδων βελτίωσης της 
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 
Επιλογή των προμηθευτών με βάση την ποιότητα και όχι την τιμή 
Μακρόχρονη συνεργασία με προμηθευτές 
Checklists 
Quality Function Deployment 
Departmental Purpose Analysis 
Process re-engineering 

Από τον πίνακα 9.4 μπορούμε να δούμε ότι ο χρόνος συστηματικής 

ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας αναφορικά με την 

προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται λιγότερο τόσο με τα 

θεμελιώδη στηρίγματα, όσο και με τις αρχές, πρακτικές και μεθόδους 

ΔΟΠ. 

Αναλυτικότερα οι μεταβλητές του Υποδείγματος που σχετίζονται είναι οι 

μεταβλητές V31, V44, και V47 που ανήκουν στα Θεμελιώδη στηρίγματα 

ΔΟΠ και αντιστοιχούν στην Οργάνωση για Ποιότητα, Ανθρώπινο 

Δυναμικό για Ποιότητα και Σύστημα Ποιότητας αντίστοιχα. 

Οι μεταβλητές V51, V56, V58, V59, V85 και V90 ανήκουν στις Αρχές 

ΔΟΠ και αντιστοιχούν οι πρώτες δύο στην Ικανοποίηση των Αναγκών του 

Πελάτη, οι επόμενες δύο στην Συνεχή Βελτίωση και οι δύο τελευταίες 
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στην Σχέση με τους Προμηθευτές. 

Τέλος οι μεταβλητές V92, V97, V98, V101 αντιστοιχούν στη 

χρησιμοποίηση Checklists, Quality Function Deployment, Departmental 

Purpose Analysis και τέλος Process Re-engineering. Είναι προφανής η 

συσχέτιση του χρόνου συστηματικής ενασχόλησης με τη ποιότητα με 

συγκεκριμένες αρχές, στηρίγματα , πρακτικές και μεθόδους ΔΟΠ αν 

λάβουμε υπόψη μας ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει από ένα (1) 

έως πέντε (5) χρόνια μόνο συστηματικής ενασχόλησης με την βελτίωση 

της ποιότητας (χρησιμοποίηση μιας ή παραπάνω προσεγγίσεων 

βελτίωσης της ποιότητας πέρα του ποιοτικού έλεγχου). 

Παρατηρούμε ότι ο χρόνος συστηματικής ενασχόλησης με την ποιότητα 

συσχετίζεται περισσότερο με θέματα οργάνωσης για την βελτίωση της 

ποιότητας κυρίως συνειδητοποίησης των εργαζομένων γύρω από την 

σπουδαιότητα της ποιότητα, την αποδοχή της ως μια καινούργια έννοια 

και την συμμετοχή τους στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

(V31, V44) . Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου συσχέτιση με τις 

μεταβλητές της Κουλτούρας για την ποιότητα. Αυτό μπορεί να 

ερμηνευτεί με την μικρή χρονική διάρκεια των προσπαθειών βελτίωσης 

καθώς και με την υπερβολική έμφαση των επιχειρήσεων στην 

πιστοποίηση και έλεγχο των διαδικασιών. Μικρή επίσης είναι η συσχέτιση 

με τις μεταβλητές των αρχών της ΔΟΠ. Ο χρόνος συστηματικής 

ενασχόλησης σχετίζεται με την καθιέρωση σχέσεων με τους 

προμηθευτές, την ικανοποίηση του πελάτη και την συνεχή βελτίωση, 

αφήνοντας απέξω σημαντικούς παράγοντες όπως αφοσίωση ανώτερων 

στελεχών, συμμετοχή, μέτρηση και αναπληροφόριση, και εκπαίδευση σε 

θέματα ποιότητας. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις όπως φαίνεται άρχισαν μόνο 

τελευταία να ασχολούνται συστηματικά με την βελτίωση της ποιότητας 

και οι πιο πολλές ασχολούνται με τα θέματα τα οποία χρίζουν άμεσης 

επίλυσης και επίβλεψης και που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό και 

την αποτελεσματικότητα, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν για να πετύχουν 

την ποιότητα παραδοσιακές μεθόδους και πρακτικές βελτίωσης της 

ποιότητας(ν90, V92, V97). 

Αναλύοντας το διάγραμμα 9.4 που ακολουθεί παρατηρούμε ότι ενώ θα 

έπρεπε οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα ή πρωτοβουλίες 
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και συστήματα βελτίωσης της ποιότητας να έχουν μεγαλύτερο βαθμό 

εφαρμογής των στηριγμάτων, αρχών και πρακτικών και μεθόδων ΔΟΠ , 

συμβαίνει στην πλειοψηφία των μεταβλητών το αντίθετο. 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α . ^ Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Χρόνου Συστηματικής 
Ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας και 
Θεμελιωδών Στηριγμάτων ,Αρχών Πρακτικών και Μεθόδων 
ΔΟΠ 

| Xpóvos Ποιοτητα5 

^." ^ ^ ^ ^ " ^ / l·' l·' l·' l·' l·' l·: l· 
•<* ** t>à, <% fy s? % ty fy £>•%> fy 

1 -5 χρόνια 

ϊ) και navu xp 

-7 

θεωρητικό Στηρίγματα ,Apxés, Πρακτικά/Μέθοδοι ΔΟΠ 

Οι επιχειρήσεις με λ ιγότερα χρόνια ενασχόλησης με την ποιότητα 

εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία ΔΟΠ από ό τ ι οι επιχειρήσεις 

με περισσότερα χρόνια. Συγκεκριμένα στις μεταβλητές V31, V44, V58, 

V59, V85, V90 και V92 παρατηρούμε ότ ι μεγαλύτερους μέσους όρους 

έχουν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προσεγγίσεις ποιότητας μέχρι και 

πέντε χρόνια. Δηλαδή σε θέματα όπως οργάνωσης ποιότητας, 

συστήματος ποιότητας, συνεχούς βελτίωσης, σχέσεων με προμηθευτές 

αντίθετα με την βιβλιογραφία οι επιχειρήσεις με περισσότερα από πέντε 

χρόνια έχουν χαμηλότερους μέσους όρους εφαρμογής. Μόνο σε πέντε 

μεταβλητές (V51, V56, V97, V98, και V101) οι επιχειρήσεις με πάνω από 

πέντε χρόνια έχουν μεγαλύτερους μέσους όρους. Δηλαδή σε θέματα 

Ικανοποίησης του Πελάτη και χρησιμοποίησης σύγχρονων μεθόδων και 

πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας. Τα παραπάνω μπορούν να 

ερμηνευθούν ως αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν 
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κατάλληλα το χρόνο τους έτσι ώστε να επιτύχουν την αποτελεσματική 

εισαγωγή και υλοποίηση των βασικών αρχών και στηριγμάτων μιας 

φιλοσοφίας ΔΟΠ. Επίσης δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων με ένα ποσοστό 76,1% έχει από ένα (1) 

έως πέντε (5) χρόνια συστηματική ενασχόλησης με την ποιότητα, εάν 

αναλογιστούμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα 

στάδιο μετάβασης από τον παραδοσιακό έλεγχο ποιότητας στην 

υλοποίηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Έτσι λοιπόν από 

μια άποψη είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρόλο που έχουν λίγα 

χρόνια ενασχόλησης με την ποιότητα παρόλα αυτά επιδεικνύουν υψηλά 

ποσοστά εφαρμογής βασικών στοιχείων ΔΟΠ. 

Παράλληλα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν σημάδια που 

δείχνουν ένα προσανατολισμό των επιχειρήσεων προς μια κατεύθυνση με 

έμφαση στον πελάτη και στην χρησιμοποίηση νέων μεθόδων βελτίωσης 

της ποιότητας. 

Π 1.3 Συσχέτιση Υπευθυνότητας για την βελτίωσης 

της Ποιότητας και των Στηριγμάτων, Αρχών και 

Πρακτικών/Μεθόδων ΔΟΠ 

Η εναπόθεση της ευθύνης για την βελτίωση της ποιότητας μέσα σε μια 

επιχείρηση ή οργανισμό αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης από τους 

θεωρητικούς της ποιότητας και πεδίο συγκρούσεων και διαφωνιών από 

τα στελέχη των επιχειρήσεων. Παραδοσιακά η ποιότητα αποτελούσε 

ευθύνη και μέλημα ενός εξειδικευμένου τμήματος της επιχείρησης του 

τμήματος Ποιοτικού ελέγχου. Σκοπός του τμήματος είναι η εισαγωγή, 

εφαρμογή και διατήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας για την 

εξασφάλιση ποιοτικών προϊόντων. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια 

ποικιλία όσον αφορά την ευθύνη για την βελτίωση της ποιότητας στις 

επιχειρήσεις (Wilkinson, et.al.1994; Redman, et.al, 1995; ΙΡΜ,1993; 

Coulson,1992). Η ποιότητα έχει ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο η ευθύνη 

για την βελτίωση της ποιότητας να εναποτίθεται σε μια επιτροπή 
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ποιότητας στην οποία συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς για την 

βελτίωση της ποιότητας, ενώ σε μερικές πρωτοπόρες επιχειρήσεις την 

ευθύνη (Blackburn&Rosen,1993) για την βελτίωση της ποιότητας την 

έχουν όλοι οι εργαζόμενοι (στελέχη και απλοί εργαζόμενοι). 

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εναπόθεση της ευθύνης για 

την βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται με ελάχιστες μεταβλητές του 

υποδείγματος ΔΟΠ. Συγκεκριμένα σχετίζεται με τα στηρίγματα της 

ποιότητας μόνο με την ύπαρξη και λειτουργία συστήματος ποιότητας 

(V48, V50), με μια μεταβλητή της αφοσίωσης της ανώτερης διοίκησης 

(V73) και με τέσσερις (4) μεταβλητές των Μεθόδων και πρακτικών ΔΟΠ 

(V93, V99, V101, και V102) 

HLYOKOQ-JLÌL Συσχέτιση Εναπόθεσης Ευθύνης για την Βελτίωση της 
Ποιότητας και Θεμελιωδών Στηριγμάτων, Αρχών , 
πρακτικών και Μεθόδων ΔΟΠ 

Εναπόθεση Ευθύνης 
για Βελτίωση της 

Ποιότητας 

* ρ < , 0 5 
** ρ < ,01 

,3903 ,4172 ,3562 ,2905 ,3984 ,3482 ,3312 

,011 ,007 ,019 ,048 ,010 ,022 ,028 

Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στο 38% των επιχειρήσεων, η 

ποιότητα αποτελεί ευθύνη του τμήματος Ποιοτικού ελέγχου , ότι στο 

32,6% των επιχειρήσεων η ποιότητα είναι ευθύνη της διεύθυνσης και ότι 

μόνο στο 24,2% των επιχειρήσεων του δείγματος υπάρχει και λειτουργεί 

επιτροπή ποιότητας τότε είναι κατανοητή η αδυναμία συσχέτισης με τα 

περισσότερα στοιχεία του υποδείγματος ΔΟΠ. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις φαίνεται ότι εμμένουν στον παραδοσιακό ρόλο του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου αφήνοντας απέξω τα υπόλοιπα τμήματα 

της επιχείρησης. Εμφανής είναι η συσχέτιση με τα στοιχεία του 

συστήματος για την ποιότητα και με τις μεθόδους και πρακτικές ΔΟΠ. 

Τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν την άποψη που εκφράστηκε από 
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το ΙΡΜ (1993)ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν μια παραδοσιακή 

προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας δίνουν έμφαση στη τήρηση 

προδιαγραφών και στην εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων και 

πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας. 

Π 1.4 Συσχέτιση του Ρόλου του Τμήματος Ποιοτικού 

Ελέγχου στη Βελτίωση της Ποιότητας και των 

Θεμελιωδών Στηριγμάτων, Αρχών, Πρακτικών, και 

Μεθόδων ΔΟΠ 

Το τμήμα ποιοτικού Ελέγχου όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα 

αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι και σήμερα την απαρχή όλων των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

επιχειρείται μια προσπάθεια διαφοροποίησης και ταυτόχρονα μείωσης 

του ρόλου του τμήματος ποιοτικού ελέγχου στις προσπάθειες βελτίωσης 

της ποιότητας. Έρευνες έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις είτε 

αποδυναμώνουν το τμήμα ποιοτικού ελέγχου ή αλλάζουν τον 

προσανατολισμό του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου 

(Blackbum&Rosen,1993;Patel,1993) 

Ο ρόλος και ο προσανατολισμός του τμήματος φαίνεται να 

συσχετίζονται με τα στοιχεία του Υποδείγματος ΔΟΠ. Θέματα όπως η 

εισαγωγή και η υλοποίηση προγραμμάτων μεθόδων και πρακτικών 

βελτίωσης της ποιότητας, υποκίνησης των εργαζομένων, εκπαίδευσης 

επαφίονταν στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Υπήρχε λοιπόν η εντύπωση 

ότι όσο πιο ισχυρό ήταν το τμήμα τόσο αποτελεσματικότερη γινόταν η 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας. 

Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και η άποψη ότι σήμερα δεν 

χρειαζόμαστε πλέον ένα ισχυρό τμήμα ποιοτικού ελέγχου για να έχουμε 

ποιότητα. Ο ρόλος του τμήματος θα πρέπει να διαφοροποιηθεί. Από 

ελεγκτικός να γίνει συμβουλευτικός, και υποκινητικός, και τέλος να 

προσπαθήσει να βοηθήσει στην αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας, την 

συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, την ανάπτυξη 

και τελειοποίηση του συστήματος ποιότητας , την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και την κατανόηση των αρχών της ποιότητας από 
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όλους τους εργαζομένους. 

οίνακας^Ε Συσχέτιση Ρόλου τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και 
Μεταβλητών του Υποδείγματος ΔΟΠ 

V30 

V31 

V32 

V34 

V35 

V39 

V44 

V48 

"V58 

V60 

V65 

V67 

V73 

V74 

V83 

V84 

V93 

V94 

V95 

-2937 

-2930 

-3003 

-3426 

-3198 

-3511 

-3635 

4380 

-3328 

-3053 

-4194 

-3425 

-3979 

-5354 

-3094 

-3442 

-3176 

-3534 

-4804 

,046 

,046 

,042 

,024 

,033 

,021 

,017 

,005 

,027 

,040 

,007 

,024 

,010 

001 

,037 

,023 

,034 

,020 

,002 

Οι πρώτες τρεις μεταβλητές (V30, V31, V32) ανήκουν στην Οργάνωση για 

Ποιότητα και σχετίζονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό και αναφέρονται στην 

κατανόηση των αρχών της ποιότητας από όλους τους εργαζομένους, την 

ύπαρξη μιας κοινά αποδεκτής ερμηνείας για την ποιότητα, και την 

χάραξη στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας. Διακρίνουμε την 

σημασία του τμήματος στην δημιουργία μιας υποδομής προκειμένου να 

μπορέσουν η φιλοσοφία της βελτίωσης της ποιότητας να ριζώσει σε 

όλους τους εργαζομένους. Σημαντική συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει και 

με τρεις μεταβλητές της κουλτούρας για ποιότητα (V34, V35, V39). 

Διαπιστώνουμε έτσι την σπουδαιότητα που δίνει το τμήμα ποιοτικού 
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ελέγχου στην αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας και την εκμάθηση 

νέων ρόλων γύρω από την ποιότητα σε όλους τους εργαζομένους. 

Μόνο μια μεταβλητή του Ανθρώπινου Δυναμικού για Ποιότητα σχετίζεται 

( V44) και αναφέρεται στην προσπάθεια της επιχείρησης να υποκινήσεις 

και να ενθαρρύνει τους εργαζομένους σε θέματα ποιότητας. Βλέπουμε 

ότι όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την ανθρώπινη πλευρά της ΔΟΠ 

το τμήμα ποιοτικού ασχολείται μόνο με θέματα υποκίνησης και 

εκπαίδευσης, παραδόξως μόνο με μια μεταβλητή σχετίζεται το τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου με το σύστημα ποιότητας στην επιχείρηση (V48). 

Οι πιο ισχυρές συσχετίσεις αναφορικά με τις αρχές της ΔΟΠ είναι αυτές 

με τις μεταβλητές της αφοσίωσης της ανώτερης διοίκησης στη βελτίωση 

της ποιότητας (V69, V73, V74) Ακολουθούν οι μεταβλητές της συνεχούς 

βελτίωσης (V58, V60), της συμμετοχής όλων στη βελτίωση της 

απόδοσης (V65 και V67) της μέτρησης και αναπληροφόρισης (V83, V84) 

τέλος μια μεταβλητή της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης σε θέματα 

ποιότητας. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το τμήμα ποιοτικού ελέγχου 

σχετίζεται με αρκετές μεταβλητές των αρχών ΔΟΠ και αυτό ίσως 

σηματοδοτεί την μετάβαση του σε ένα πιο δημιουργικό , συμβουλευτικό 

και υποκινητικό ρόλο στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Θα 

πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου συσχέτιση με 

βασικές αρχές όπως της ικανοποίησης του πελάτη και με τους 

προμηθευτές δείχνοντας έτσι την τάση να κρατήσει τον παραδοσιακό 

του ρόλο και να μην έρχεται σε επαφή με παράγοντες σημαντικούς για 

την βελτίωση της ποιότητας. 

Όσον αφορά τη συσχέτιση του με τις μεθόδους και πρακτικές βλέπουμε 

ότι υπάρχει συσχέτιση του τμήματος ποιοτικού ελέγχου μόνο με τις 

παραδοσιακές πρακτικές και μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας, 

αφήνοντας απέξω πρακτικές όπως Process Re-enginering, QFD και τις 

υπόλοιπες, και εδώ παρατηρούμε την έμφαση που ίσως να δίνεται από 

το τμήμα σε παραδοσιακές μεθόδους οι οποίες αποτελούν ν τον 

ακρογωνιαίο λίθο των πρακτικών του τμήματος. 
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Π1.5 Συσχέτι ση Στόχω ν Ποιο τη τ ας και θεμελ ιωδών 

Στηριγμάτων, Αρχών, Πρακτικών και. Μεθόδων 

ΔΟΠ 

Η ύπαρξη στόχων για την βελτίωση της ποιότητας, η διαδικασία 

καθορισμού των και ο χρονικός ορίζοντας των αποτελούν σημαντικό 

στοιχείο των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και επηρεάζουν την 

εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων βελτίωσης της 

ποιότητας. Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι ο καθορισμός 

και η επίτευξη στόχων γύρω από την βελτίωση της ποιότητας φαίνεται 

να σχετίζεται με τις λιγότερες μεταβλητές του Υποδείγματος ΔΟΠ. Από 

τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι ποιότητας σχετίζονται μόνο με 

τρεις μεταβλητές των Θεμελιωδών στηριγμάτων (V28, V36 και V40) , και 

με δύο μεταβλητές των μεθόδων και πρακτικών του υποδείγματος (V92 

V100). Πιο συγκεκριμένα η πρώτη μεταβλητή (V28) ανήκει στην 

Οργάνωση για ποιότητα και αναφέρεται στην ύπαρξη μακροχρόνιων 

πλάνων για την βελτίωση της ποιότητας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την 

σημασία που δίνεται στον καθορισμό στόχων βελτίωσης της ποιότητας 

αλλά λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πλειοψηφία των 

περισσοτέρων επιχειρήσεων του δείγματος μόλις πρόσφατα άρχισε 

συστηματικά να ασχολείται με την βελτίωση της ποιότητας, η συσχέτιση 

ίσως αυτή έχει καθαρά ρητορικό χαρακτήρα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι 

το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων απάντησε ότι έχει 

μακροπρόθεσμους στόχους για την βελτίωση της ποιότητας. 

Πίγακας_9^ Συσχέτιση Στόχων Ποιότητας και Θεμελιωδών 
Στηριγμάτων, Αρχών , πρακτικών και Μεθόδων ΔΟΠ 

Στόχοι Βελτίωσης της ,4466 ,3001 ,3045 ,3421 ,3115 
Ποιότητας 

,004 ,042 ,040 ,024 ,036 

Ρ<,05 
ρ < ,01 
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Η συσχέτιση επίσης με την μεταβλητή της κουλτούρα για ποιότητα (V36) 

είναι ενδεικτική της τάσης που θέλει τις επιχειρήσεις να αλλάξουν την 

υπάρχουσα οργανωσιακή κουλτούρα και να υιοθετήσουν καινούργιους 

ρόλους στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας. Στην ίδια 

κατεύθυνση κινείται και η επόμενη μεταβλητή του Ανθρώπινου Δυναμικού 

(V40) που αναφέρεται στην αναγνώριση και την σπουδαιότητα του ρόλου 

των εργαζομένων στη βελτίωση της ποιότητας. 

Η έλλειψη συσχέτισης με καμία από τις αρχές του υποδείγματος και η 

συσχέτιση με μερικές μεταβλητές θεμελιωδών στηριγμάτων τονίζει το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις παρόλο που φαίνεται να γνωρίζουν πολύ 

καλά την σημασία και την σπουδαιότητα των θεμελιωδών στηριγμάτων 

και θέτουν στόχους γύρω από αυτούς , από την άλλη πλευρά αδυνατούν 

να δουν την σπουδαιότητα και το ρόλο των υπολοίπων στοιχείων , των 

στοιχείων δηλαδή που κάνουν την βελτίωση της ποιότητας πράξη (στόχοι 

γύρω από την ικανοποίηση του πελάτη, την συνεχή βελτίωση, κτλ) 

Ένας άλλος λόγος μπορεί να θεωρηθεί επίσης η σύγχυση που υπάρχει 

μεταξύ της κατανόησης της βασικής φιλοσοφίας της ποιότητας από τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων και η εφαρμογή βραχυχρόνιων και 

σπασμωδικών προγραμμάτων ή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 

Πιστεύουν δηλαδή ότι μέσω της υλοποίησης των παραπάνω κάνουν 

πράξη όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας. 

Τέλος οι στόχοι για την βελτίωση της ποιότητας σχετίζονται μόνο με δύο 

από τις Πρακτικές και Μεθόδους ΔΟΠ, την χρησιμοποίηση Checklists και 

Mistake Proofing.Oi χρησιμοποίηση πρακτικών και μεθόδων δεν φαίνεται 

να επηρεάζει ή να έχει σχέση με τους στόχους για την βελτίωση της 

ποιότητας. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι επιχειρήσεις του 

δείγματος δεν έχουν ακόμη κατανοήσει την σπουδαιότητα της 

χρησιμοποίησης νέων μεθόδων και πρακτικών στην βελτίωση της 

ποιότητας έτσι δεν θέτουν στόχους αναφορικά με αυτούς. 
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9-2 ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΔΕΥΤΕΒί^(ΥΐΰΐΕΕ^ιν^:ρας_Δΐ£ρΕαίνηση> 

Π.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 

Π2Λ Συσχέτιση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών 

Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας και 

Αναβάθμισης του Ρόλου του Τμήματος Προσωπικού. 

Η θεώρηση της ποιότητας σαν μιας νέας διοικητικής φιλοσοφίας 

προσέδωσε μια καινούργια διάσταση και περιεχόμενο στην διοίκηση των 

ανθρώπινων πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. (ΙΡΜ.1993; 

Pfeffer,1994; Lawler, et.al,1995). Έρευνες έχουν δείξει ότι η προσέγγιση 

στη βελτίωση της ποιότητας που επιλέγει και εφαρμόζει μια επιχείρηση 

σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο και το περιεχόμενο λειτουργίας του 

τμήματος Διοίκησης Προσωπικού ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την 

αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού και αναβάθμισης του ρόλου του 

(ΙΡΜ.1993; Wilkinson, et.al.1995, Blackburn&Rosen,1993). Η 

συστηματικότερη ανάλυση της σχέσης προσέγγισης για την βελτίωση 

της ποιότητας και της αποτελεσματικής διοίκησης των ανθρωπίνων 

πόρων μέσω της αναβάθμισης του ρόλου του τμήματος προσωπικού 

μπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα, α) στην συμμετοχή του τμήματος 

προσωπικού στις προσπάθειες των επιχειρήσεων για βελτίωση της 

ποιότητας μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης και την αλλαγή του 

ρόλου του τμήματος προσωπικού λόγω της υλοποίησης ή για τις ανάγκες 

υλοποίησης της επιλεγμένης προσέγγισης ποιότητας, β) στην υλοποίηση 

από μέρους του τμήματος προσωπικού βασικών αρχών και πρακτικών 

βελτίωσης της ποιότητας μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης. 

Στα πλαίσια της ανάλυσης της σχέσης μεταξύ προσέγγισης ποιότητας 

και διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων μέσω του τμήματος προσωπικού 

προσπαθούμε να θέσουμε σαν κεντρικό σημείο ανάλυσης την αναβάθμιση 

του ρόλου του τμήματος προσωπικού σε δύο επίπεδα το Στρατηγικό και 

το Λειτουργικό επίπεδο. Είναι μια μεθοδολογική προσέγγιση που 
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χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από τους ερευνητές του Institute of Personnel 

Management (IPM) στην Αγγλία και αποδείχθηκε χρήσιμο και ουσιαστικό 

εργαλείο για την μελέτη της σχέσης του τμήματος προσωπικού με την 

βελτίωση της ποιότητας (Storey,1992; ΙΡΜ.1993). 

Η αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού σε Στρατηγικό 

Επίπεδο ορίζεται ως η δυνατότητα του τμήματος να διαφοροποιηθεί και 

να αποδεσμευτεί από τον παραδοσιακό στυλ διοίκησης προσωπικού , 

έχοντας ένα επιχειρηματικό προσανατολισμό (business orientation) και 

στοχεύοντας στην μετάβαση στην -σύγχρονη Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (Human Resource Management). Οι παρακάτω μεταβλητές 

αντιπροσωπεύουν το στρατηγικό επίπεδο άσκησης διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων : 

Σ1 Το τμήμα προσωπικού αποτελεί μοχλό για την 
εισαγωγή αλλαγών στην επιχείρηση 

Σ2 Το τμήμα προσωπικού αποσαφηνίζει και μορφοποιεί 
την εργασιακή κουλτούρα της επιχείρησης 

Σ3 Το τμήμα προσωπικού συμμετέχει στη χάραξη και 
υλοποίηση στρατηγικών στόχων 

Σ4 Το τμήμα προσωπικού αποτελεί μια διοικητική και όχι 
περιφερειακή λειτουργία 

Από την άλλη πλευρά η αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού 

σε Λειτουργικό Επίπεδο ορίζεται ως η διείσδυση πρακτικών διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων στον οργανισμό με σκοπό την υποστήριξη της 

επιχειρηματικής στρατηγικής και αποτελείται από τις κάτωθι 

μεταβλητές: 

Λ1 Το τμήμα προσωπικού διενεργεί επιχειρηματικές 
μελέτες σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

Λ2 Το τμήμα προσωπικού είναι υπεύθυνο για 
διατμηματική και πλουραλιστική επικοινωνία 

Λ3 Το τμήμα προσωπικού σχεδιάζει και υλοποιεί 
ελαστικές μορφές εργασίας 

Λ4 Η επιχείρηση αφιερώνει σημαντικό ποσοστό πόρων 
στο τμήμα προσωπικού προκειμένου να 
ικανοποιήσει τους στόχους του. 

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η Προσέγγιση για την 

βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με όλες τις 

μεταβλητές της Αναβάθμισης του Ρόλου του τμήματος Προσωπικού σε 
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αντίθεση με τους υπόλοιπους Οργανωσιακούς Προσδιοριστικούς 

Παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας. (Πίνακας9.8). 

Πίνακας 9.8 Συσχέτιση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων 
Βελτίωσης της Ποιότητας και Αναβάθμισης Ρόλου 
τμήματος Προσωπικού 

Οργανωσιακοί 
Προσδιοριστικοί 

Παράγοντες 
Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας 
Αρχική 
Προσέγγιση 
Ποιότητας 

Χρόνος 
Συστηματικής 
Ενασχόλησης με 
Βελτίωση 
Ποιότητας 

Υπευθυνότητα 
Ποιότητας 

Ρόλος Τμήματος 
Ποιοτικού 
Ελέγχου 

Στόχοι 
Βελτίωσης της 
Ποιότητας 

Μεταβλητές Αναβάθμισης τοιι Ρόλου του Τμήματος 
Προσωπικού σε Στρατηγικό και Λειτουργικό Επίιτεδο 

Σ1 Σ2 
,029 ,015 

Σ1 Σ2 
,400 ,477 

Σ1 Σ2 
,411 ,625 

Σ1 Σ2 
,624 ,595 

Σ1 Σ2 
,543 ,435 

Σ3 Σ4 
,000 ,043 

Σ3 Σ4 
,839 , 765 

Σ3 Σ4 
,945 ,271 

Σ3 Σ4 
,573 ,720 

Σ3 Σ4 
,675 ,560 

Λ1 
,019 

Λ1 
,959 

Λ1 
,549 

Λ1 
,194 

Λ1 
,321 

Λ2 
,024 

Λ2 
,003 

Λ2 
,167 

Λ2 
,010 

Λ2 
,761 

Λ3 
,001 

A3 
,110 , 

A3 
558 

A3 
,233 

A3 
,245 

A4 
,036 

A4 
213 

A4 
,860 

A4 
,942 

A4 
,732 

* ρ < 0,05 ** ρ < 0,01 

Πιο συγκεκριμένα ο Χρόνος Συστηματικής Ενασχόλησης με την βελτίωση 

της ποιότητας σχετίζεται μόνο με μια μεταβλητή της Αναβάθμισης του 

ρόλου του τμήματος προσωπικού (Λ2) , η Ευθύνη για την βελτίωση της 

ποιότητας με καμία μεταβλητή όπως και οι Στόχοι ποιότητας ενώ τέλος 

ο Ρόλος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου σχετίζεται και αυτός με μόνο 

μια μεταβλητή (Λ2). Αναφορικά με την ανάλυση της σχέσης μεταξύ 

προσέγγισης και αναβάθμισης του τμήματος προσωπικού διαπιστώνεται 

ότι τα αποτελέσματα έρχονται να επιβεβαιώσουν και να υποστηρίξουν 

την άποψη πολλών ερευνητών οι οποίοι επιμένουν ότι για την 

αποτελεσματική υλοποίηση κάθε προσέγγισης ποιότητας απαραίτητη 
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είναι η συνεργασία και συμμετοχή του τμήματος προσωπικού στις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας ενώ παράλληλα η προσέγγιση 

στη βελτίωση της ποιότητας φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο, το 

περιεχόμενο και το ρόλο του τμήματος προσωπικού στην επιχειρηματική 

στρατηγική. (Blackburn&Rosen,1993; ΙΡΜ.1993; Wilkinson,. al,1995; 

Hart&Schlesinger,1991). 

Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα 9.8 μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η 

προσέγγιση ποιότητας που επιλέγει να εφαρμόσει μια επιχείρηση 

σχετίζεται τόσο με τις μεταβλητές της αναβάθμισης του ρόλου του 

τμήματος προσωπικού σε Στρατηγικό όσο και σε Λειτουργικό επίπεδο. 

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες η βελτίωση της 

ποιότητας σχετίζεται άμεσα με την συμμετοχή του τμήματος στις 

προσπάθειες μιας και το τμήμα θεωρείται ότι μπορεί να διαδραματίσει 

ουσιαστικό ρόλο, στην βελτίωση του συστήματος επικοινωνίας για 

ποιότητα (Λ2), την εκπόνηση μελετών σε θέματα ανθρώπινου 

δυναμικού(ΛΙ) (εκπαίδευση, αμοιβές, πολιτική κινήτρων, κτλ), την 

υλοποίηση ελαστικών μορφών εργασίας (Λ3). 

Από την άλλη πλευρά η προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει την χρυσή 

ευκαιρία (Giles,1993) για το τμήμα προσωπικού να ξεφύγει από τον 

παραδοσιακό του χαρακτήρα και να μπορέσει επιτέλους να αποτελέσει 

μια διοικητική λειτουργία (Σ4) , συμμετέχοντας ενεργά στην χάραξη 

στρατηγικών στόχων (Σ3), λειτουργώντας ως μοχλός για την εισαγωγή 

αλλαγών (Σ1), και τέλος διαμορφώνοντας την εργασιακή κουλτούρα(Σ2) 

της επιχείρησης. Η επιλογή λοιπόν της προσέγγισης φαίνεται να παίζει 

τον πρωταρχικό ρόλο στην αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος σε 

Στρατηγικό και Λειτουργικό επίπεδο. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η 

διαφοροποίηση που παρατηρείται στην επιλογή και εφαρμογή μιας 

συγκεκριμένης προσέγγισης φαίνεται να επηρεάζει το βαθμό της 

αναβάθμισης του ρόλου του τμήματος προσωπικού σε Λειτουργικό και 

Στρατηγικό επίπεδο. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν μια «διαδικαστική» προσέγγιση με 

βάσει το ISO 9000 διεθνές σύστημα διασφάλισης ποιότητας δεν 

ενθαρρύνουν την συμμετοχή του τμήματος προσωπικού στις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας τόσο σε στρατηγικό όσο και σε 
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λειτουργικό επίπεδο. Το τμήμα προσωπικού δεν συμμετέχει στις 

διαδικασίες εισαγωγής και υλοποίησης των προσπαθειών βελτίωσης της 

ποιότητας μιας και αποτελεί για τα στελέχη μια περιφερειακή 

λειτουργία ενώ ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός ανάμεσα σε 

διοίκηση και εργαζομένους. Στα διαγράμματα που ακολουθούν 

διακρίνεται καθαρά ότι οι επιχειρήσεις που επέλεξαν την πιστοποίηση με 

βάσει το ISO 9000 (το 73,4% των επιχειρήσεων του δείγματος) έχουν 

τους χαμηλότερους μέσους όρους στις μεταβλητές της αναβάθμισης του 

ρόλου του τμήματος Προσωπικού σε στρατηγικό επίπεδο KaL 

Λειτουργικό επίπεδο Πιο συγκεκριμένα το τμήμα προσωπικού παίζει 

ελάχιστο ρόλο και δεν συμμετέχει στην χάραξη στρατηγικών στόχων για 

την βελτίωση της ποιότητας (Σ2), την εισαγωγή αλλαγών (Σ1) και την 

διαμόρφωση της εργασιακής κουλτούρας (Σ3) ενώ φαίνεται να διατηρεί 

τον παραδοσιακό του χαρακτήρα παραμένοντας μια περιφερειακή 

λειτουργία(Σ4) 

Από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που επέλεξαν 

να εφαρμόσουν Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

εργαζομένων σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας ο ρόλος του τμήματος 

είναι ουσιαστικός σε όλες τις μεταβλητές του στρατηγικού επιπέδου (Σ1, 

Σ2, Σ3, Σ4). 

Δυχγραμμα^δ Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης και 
Αναβάθμιση Ρόλου τμήματος Προσωπικού σε Στρατηγικό 
Επίπεδο 

5.0% 

Συμμετοχή σε Στρατηγικό Επίπεδο 
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Φαίνεται ότι οι διοικήσεις και τα στελέχη των επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν αυτή την προσέγγιση να συνδέουν το τμήμα προσωπικού 

περισσότερο με θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Τα παραπάνω 

έρχονται να επιβεβαιώσουν την άποψη πολλών ερευνητών OL οποίοι 

αναφέρουν ότί το τμήμα προσωπικού παραδοσιακά έχει συνδεθεί με την 

εισαγωγή και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ΙΡΜ,1993) ενώ 

περαιτέρω έρευνες έχουν δείξει ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν προγράμματα ποιότητας το τμήμα προσωπικού συμβάλει 

ενεργά στην χάραξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Giles,1993; 

Hart&Sclesinger,1991; Blackburn&Rosen,1193). 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ενδοεπιχειρησιακά 

προγράμματα ΔΟΠ θα ήταν αναμενόμενα πιο υψηλοί μέσοι όροι στις 

μεταβλητές της αναβάθμισης του ρόλου του τμήματος προσωπικού σε 

Στρατηγικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας έτσι τις απόψεις πολλών 

θεωρητικών ποιότητας OL οποίοι αναφέρουν ότι στις επιχειρήσεις που 

οδεύουν προς την ΔΟΠ το τμήμα προσωπικού αποτελεί μοχλό για την 

εισαγωγή αλλαγών (Σ1), διαμορφώνει την εργασιακή κουλτούρα(Σ2) και 

έχει στρατηγικούς και επιχειρηματικούς προσανατολισμούς(Σ3). 

Τέλος το τμήμα προσωπικού φαίνεται να συμμετέχει ελάχιστα σε 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν έτοιμα προγράμματα βελτίωσης της 

ποιότητας από εταιρίες συμβούλων. Η επιλογή των διοικήσεων των 

επιχειρήσεων να αναλάβουν τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

εξωτερικοί σύμβουλοι ουσιαστικά αποκλείει από την αρχή το τμήμα 

προσωπικού από τις διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας μιας και τις 

δραστηριότητες και τον ρόλο που θα μπορούσε να αναλάβει το τμήμα σε 

θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αναλαμβάνονται τώρα από τους 

συμβούλους επιχειρήσεων. 

Η επιλογή της προσέγγισης στη βελτίωση της ποιότητας φαίνεται να 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος σε 

Λειτουργικό Επίπεδο. Η συμμετοχή και ο ρόλος του τμήματος 

προσωπικού σε Λειτουργικό επίπεδο έγκειται συνήθως στην εφαρμογή 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, στην εκπόνηση μελετών 

και σχεδίων σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων , ενώ παράλληλα 

έχει την ευθύνη για διατμηματική και πλουραλιστική επικοινωνία και 
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σχεδιάζει ελαστικές μορφές εργασίας. Και στο λειτουργικό επίπεδο 

βλέπουμε την διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ των προσεγγίσεων και 

των μεταβλητών της αναβάθμισης του ρόλου του τμήματος προσωπικού. 

Και σε αυτό το επίπεδο όπως και στο Στρατηγικό παρατηρούμε ότι οι 

επιχειρήσεις που επιλέγουν την πιστοποίηση με βάσει το ISO 9000 σαν 

την βασική τους προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας έχουν τους 

χαμηλότερους μέσους όρους, ενώ ακολουθούν οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν έτοιμα πακέτα από εταιρίες συμβούλων. 

Δΐάγραμ4ΐα_3-β Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης και 
Αναβάθμιση Ρόλου τμήματος Προσωπικού σε Λειτουργικό 
Επίπεδο 

Προσέγγιση Ποιότητας 

® ISO 9000 series 

*: Εκπαίδ/Επιραρφϋση 

* Eiaipies ZuuôauXgi/ 

* ΕνδοΕπιχ/κοΠραγρΔΟΠ 

Συμμετοχή σε Λειτουργικό Επίπεδο 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η πιστοποίηση ως προσέγγιση στη 

βελτίωση της ποιότητας δεν προϋποθέτει την συμμετοχή του τμήματος 

προσωπικού στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και δεν 

συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού σε 

λειτουργικό επίπεδο. Όσον αφορά τις εταιρίες συμβούλων παρατηρούμε 

ότι σε λειτουργικό επίπεδο αυξημένη είναι η συμμετοχή του τμήματος 

στη διενέργεια επιχειρηματικών μελετών πάνω σε θέματα προσωπικού 

(Λ1). Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ενδοεπιχειρησιακά 

προγράμματα ΔΟΠ, οι μεταβλητές που καθορίζουν το ρόλο του τμήματος 

προσωπικού είναι πιο κάτω από την προσέγγιση Εκπαίδευσης και 

Επιμόρφωση σε θέματα ποιότητας. 

Στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ προσέγγισης και συμμετοχής του 
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τμήματος προσωπικού στη βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη και έναν ακόμη παράγοντα ο οποίος φαίνεται να 

διευκολύνει και να επιβεβαιώνει περισσότερο τ α παραπάνω. Η επιλογή 

της εναπόθεσης του χειρισμού των θεμάτων διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων στην επιχείρηση αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο για την κατανόηση 

της παραπάνω σχέσης σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει (ΙΡΜ.1993). . 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνετα ι καθαρά ότ ι στις επιχειρήσεις που 

έχουν επιλέξει την πιστοποίηση με βάσει το ISO 9000 μόνο το 52% έχει 

οργανωμένο τμήμα προσωπικού στην επιχειρηματική μονάδα 

(εργοστάσιο), στο 32% των επιχειρήσεων τ α θέματα προσωπικού 

χειρίζονται από τ α Κεντρικά γραφεία προσωπικού της εταιρίας, ενώ σε 

16%ο τ α θέματα προσωπικού τ α χε ιρ ίζεται διευθυντής του εργοστασίου. 

Είναι λοιπόν φανερό ότ ι από την στιγμή που μόνο οι μισές επιχειρήσεις 

έχουν οργανωμένο τμήμα προσωπικού φαίνεται ότ ι οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμη την σπουδαιότητα και το 

ρόλο του τμήματος προσωπικού. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης έχουν 

όλες οργανωμένα τμήματα προσωπικού ,ενώ στις επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ΔΟΠ το 75% έχει 

οργανωμένο τμήμα προσωπικού και ένα 25% τ α θέματα προσωπικού τ α 

χε ιρ ίζεται το Κεντρικό τμήμα ΔΑΠ 

Διάγραμμα_9*2 Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης και 

του τρόπου άσκησης ΔΑΠ 
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Έτσι λοιπόν μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ΔΟΠ δεν έχουν τα 

υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο 

ανατρέποντας πολλές έρευνες. Γίνεται κατανοητό ότι οι επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης δίνουν την δυνατότητα στο 

τμήμα να συμμετέχει στις προσπάθειες βελτίωσης ενώ όταν η 

προσέγγιση έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και εφαρμόζεται μόνο στο 

τμήμα παραγωγής όπως το ISO 9000 series τότε το τμήμα ουσιαστικά 

αποκλείεται από τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Αναφορικά με τους υπόλοιπους Οργανωσιακούς Προσδιοριστικούς 

Παράγοντες Βελτίωσης της Ποιότητας και την σχέσης τους με την 

αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού παρατηρούμε ότι μόνο 

ο Χρόνος Συστηματικής Ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας και 

ο Ρόλος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου σχετίζονται με μόνο μια 

μεταβλητή της αναβάθμισης του ρόλου του τμήματος προσωπικού την Λ1 

η οποία αναφέρεται στην εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών σε θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι παράγοντες όπως οι στόχοι ποιότητας και η 

υπευθυνότητα για την βελτίωση της ποιότητας δεν σχετίζονται καθόλου 

με καμία μεταβλητή της αναβάθμισης του ρόλου του τμήματος 

προσωπικού. Αυτό υποδηλώνει και αναδενκνύει την σπουδαιότητα της 

προσέγγισης που έχει επιλεχθεί ως ο βασικότερος προσδιοριστικός 

παράγοντας ο οποίος επηρεάζει και διαμορφώνει το περιεχόμενο και το 

ρόλο του τμήματος προσωπικού στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά η 

συσχέτιση με μόνο μια μεταβλητή του χρόνου συστηματικής 

ενασχόλησης και του ρόλου του τμήματος ποιοτικού ελέγχου ίσως 

υποδηλώνει την έμφαση που δίνεται από την διοίκηση των επιχειρήσεων 

στην εκπόνηση μελετών πάνω σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και 

ιδιαίτερα σε θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν ως προσέγγιση προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

σε θέματα ποιότητας , επιλέγουν εταιρίες συμβούλων με έτοιμα πακέτα 

βελτίωσης της ποιότητα ή οδεύουν στην εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ. 

Ακόμη σύμφωνα με έρευνες επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με 

βάση το ISO 9000 series η συμμετοχή του τμήματος στις προσπάθειες 
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βελτίωσης έγκειται στην εκπόνηση μελετών και στον σχεδιασμό 

προγραμμάτων Εκπαίδευσης. Όσο για την σχέση μεταξύ του ρόλου του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου και της μεταβλητής Λ1 μπορούμε να πούμε 

ότι συχνά η φύση και η λειτουργία του τμήματος ποιοτικού ελέγχου δεν 

ευνοούν την ανάληψη και επιτυχή εκπόνηση επιχειρησιακών μελετών σε 

θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Είναι λοιπόν αυτονόητο εκεί που ο ρόλος 

του τμήματος είναι αυστηρά τεχνοκρατικός θέματα διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων να περνάνε στα χέρια του τμήματος προσωπικού. 

ELJJL2 Σχέση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών 

Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας και 

Συμμετοχής των Εργαζομένων 

Η ραγδαία εξάπλωση των αρχών και της φιλοσοφίας της ποιότητας 

έφερε την Συμμετοχή των Εργαζομένων ξανά στο επίκεντρο της 

διοικητικής θεωρίας. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της ποιότητας η 

συμμετοχή αποτελεί μια από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες 

στηρίζονται οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεί το 

κλειδί για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας φιλοσοφίας Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (Juran,1979; Deming,1988;Oakland,1988; 

Lawler,et.al,1995). Ο Hill (1991) υποστηρίζει ότι «η συμμετοχή αποτελεί 

τον κεντρικό μηχανισμό για την βελτίωση της ποιότητας». 

Από την ανάλυση της συναρτησιακής σχέσης των Οργανωσιακών 

Προσδιοριστικών Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας με την 

Συμμετοχή των Εργαζομένων προκύπτει ότι από τους Παράγοντες 

Βελτίωσης της Ποιότητας μόνο η Προσέγγιση για την βελτίωση της 

ποιότητας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με όλες σχεδόν τις μεταβλητές 

της Συμμετοχής των Εργαζομένων. Από τους υπόλοιπους 

προσδιοριστικούς παράγοντες η Ευθύνη για Βελτίωση της Ποιότητας 

(ΕΒΠ) , οι Στόχοι για Ποιότητα (ΣΠ) , ο Ρόλος του Τμήματος Ποιοτικού 

Ελέγχου (ΡΤΠΕ) και ο Χρόνος Συστηματικής Ενασχόλησης (ΧΣΕ) με την 
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βελτίωση της ποιότητας σχετίζονται αλλά με μερικές μόνο μεταβλητές 

της Συμμετοχής των Εργαζομένων. 

Όσον αφορά την Προσέγγιση Ποιότητας (Πίνακας 9.9) οι τέσσερις 

πρώτες μεταβλητές της Συμμετοχής των Εργαζομένων που σχετίζονται 

αντιπροσωπεύουν διάφορες μορφές Συμμετοχής των Εργαζομένων, 

όπως ο βαθμός εφαρμογής Κύκλων Ποιότητας (ΣΥΜ1), η λειτουργία 

Ομάδων Εργασίας (ΣΥΜ2) και Αυτο-διοικούμενων ομάδων σε 

συστηματική βάση (ΣΥΜ3) , και τέλος εφαρμογή συστημάτων ιδεών και 

προτάσεων (ΣΥΜ6). 
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Παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως εφαρμογής διαφόρων 

προσεγγίσεων στη βελτίωση της ποιότητας εφαρμόζουν επί το πλείστον 

«παραδοσιακές» μορφές Συμμετοχής των Εργαζομένων όπως Κύκλοι 

Ποιότητας, Ομάδες Εργασίας και Συστήματα Ιδεών. Παράλληλα 

διαπιστώνουμε ότι η προσέγγιση ποιότητας δεν σχετίζεται με μερικές 

πρωτοποριακές και άμεσες μορφές συμμετοχής όπως η συμμετοχή στην 

διοίκηση (ΣΥΜ4), η συμμετοχή σε μερίσματα και κέρδη (ΣΥΜ5) και τέλος 

με την ύπαρξη και λειτουργία εργοστασιακών συμβουλίων (ΣΥΜ7) τα 

οποία ενθαρρύνει και η σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα (Ν.1767/88). 

Τα παραπάνω δείχνουν την αδυναμία όλων των προσεγγίσεων που 

εφαρμόζονται για την βελτίωση της ποιότητας να προβούν στην 

εισαγωγή και υλοποίηση καινοτόμων και πιο άμεσων μορφών 

συμμετοχής των εργαζομένων. Η έμφαση που δίνεται στην μορφή της 

συμμετοχής των εργαζομένων με την χρησιμοποίηση «παραδοσιακών» 

μορφών συμμετοχής αντικατοπτρίζει ακόμη το στάδιο στο οποίο 

βρίσκονται οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Η προσέγγιση στη 

βελτίωση της ποιότητας αποτελεί τον αποφασιστικότερο παράγοντα για 

την ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας συμμετοχής των εργαζομένων η οποία με 

την σειρά της θα αποτελέσει τον κύριο άξονα των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας. 

Οι υπόλοιπες μεταβλητές της Συμμετοχής των Εργαζομένων που 

σχετίζονται με την Προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας 

αντιπροσωπεύουν την φιλοσοφία και τα γενικά χαρακτηριστικά του 

συστήματος συμμετοχής των εργαζομένων της επιχείρησης (μεταβλητές 

ΣΥΜ8 έως ΣΥΜ16). Από ότι φαίνεται η Προσέγγιση που έχει επιλεχθεί 

για την βελτίωση της ποιότητας φαίνεται να δίνει μεγάλη έμφαση σε όλα 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που θα πρέπει να έχει μια φιλοσοφία 

συμμετοχής εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα η προσέγγιση στη ποιότητα 

σχετίζεται και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ροή των πληροφοριών 

γύρω από θέματα της επιχείρησης(ΣΥΜ8) μιας και η βιβλιογραφία 

αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι για να κατανοήσουν την σημασία της 

ποιότητας θα πρέπει να λαμβάνουν συστηματική πληροφόρηση γύρω από 

θέματα ποιότητας (Gill,1991: Lawler,1994). Επίσης απαραίτητη φαίνεται 

να είναι η ύπαρξη μιας πολιτικής συμμετοχής η οποία θα καθορίζει το 

299 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Τρίτο- Μεθοδολογία Έρευνας, Επεξεργασία και Ανάλυση αποτελεσμάτων 

πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων(ΣΥΜ9) στη βελτίωση της 

ποιότητας. Επίσης σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν τη σχέση συμμετοχής και προσέγγισης ποιότητας είναι η 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (ΣΥΜ10), η μαζικότητα και πληρότητα της 

συμμετοχής(ΣΥΜ11), η σύνδεση της συμμετοχής με αμοιβές και 

αναγνώριση(ΣΥΜ13),με στρατηγικούς στόχους και παραγωγικότητα 

(ΣΥΜ14) ενώ θα πρέπει να συνδέονται με την βελτίωση του εργασιακού 

κλίματος (ΣΥΜ15) και τέλος συσχέτιση υπάρχει όσον αφορά τον 

υπολογισμό των ωφελειών από τη χρησιμοποίηση της συμμετοχής 

(ΣΥΜ16). 

Τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιώσουν τον Lawler (1995) , που 

ισχυρίζεται ότι η Συμμετοχή των Εργαζομένων θα πρέπει να μην 

αποτελεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα αλλά να είναι μέρος των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και μέσω της συμμετοχής να 

επιτυγχάνονται καλλίτερα οι στόχοι της βελτίωσης της ποιότητας. 

Διάγ43ομμα-9*£ Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης και 
Συμμμετοχής των Εργαζομένων 
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Συμμετοχή Εργαζομέναν 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις άρχισαν σιγά σιγά να 

συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα της 
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συμμετοχής και έτσι μέσω της επιλογής κάποιας προσέγγισης για την 

βελτίωση της ποιότητας προχωρούν στην υιοθέτηση διαφόρων μορφών 

συμμετοχής και υλοποιούν βασικά χαρακτηριστικά της Συμμετοχής των 

Εργαζομένων. 

Παρόλα αυτά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση στο 

βαθμό χρησιμοποίησης όλων των βασικών χαρακτηριστικών Συμμετοχής 

των Εργαζομένων από προσέγγιση σε προσέγγιση. Στο διάγραμμα που 

ακολουθεί διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Ενδο-

επιχειρησιακά Προγράμματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας παρουσιάζουν 

υψηλότερους μέσους όρους χρησιμοποίησης τόσο των μορφών 

συμμετοχής (ΣΥΜ1, ΣΥΜ2, ΣΥΜ3, ΣΥΜ6) όσο και των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων (ΣΥΜ8 έως ΣΥΜ16) σε σχέση με τις επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν την πιστοποίηση με βάση το ISO 9000 και την 

χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων. Ειδικότερα και όσον αφορά τις 

μορφές συμμετοχής φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν Ενδο-επιχειρησιακά Προγράμματα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας έχουν υψηλότερο μέσο όρο στην εφαρμογή Αυτοδιοικούμενων 

ομάδων (ΣΥΜ6). 

Όπως και στην αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού έτσι 

και εδώ οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα Εκπαίδευσης και 

Επιμόρφωσης των εργαζομένων σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας 

φαίνεται να εμφανίζουν υψηλότερες συσχετίσεις στις μεταβλητές τόσο 

των μορφών αλλά και των βασικών χαρακτηριστικών της Συμμετοχής 

των Εργαζομένων από τις άλλες δύο προσεγγίσεις (Πιστοποίηση με 

βάσει το ISO 9000 series και Εταιρίες Συμβούλων). Αυτό υποδηλώνει ότι 

η επιλογή της πιστοποίησης ως βασική προσέγγιση στην ποιότητα 

δυστυχώς φαίνεται να παραβλέπει την σπουδαιότητα της συμμετοχής 

των εργαζομένων. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η 

πιστοποίηση καλύπτει μόνο τα τμήματα της παραγωγής και αποτελεί 

ευθύνη του τμήματος ποιοτικού ελέγχου αφήνοντας απέξω τα υπόλοιπα 

τμήματα της επιχείρησης. Επίσης όταν η βελτίωση της ποιότητας 

καθοδηγείται από εξωτερικούς συμβούλους διαπιστώνουμε ότι η 

υλοποίηση μορφών συμμετοχής βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα πχ. βαθμός 

εφαρμογής Αυτο-διοικούμενων ομάδων, όπως και τα πιο πολλά από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φιλοσοφίας της συμμετοχής, όπως η 
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ροή πληροφοριών προς τους εργαζομένων(ΣΥΜ8), ή ύπαρξη πολιτικής 

για την συμμετοχή των εργαζομένων (ΣΥ Μ 9) , την μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων από πάνω προς τα κάτω (ΣΥΜ10) και τέλος το μικρό 

ποσοστό πόρων που διατίθεται για θέματα συμμετοχής (ΣΥΜ11). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι με την χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων 

καλύπτονται ελάχιστα χαρακτηριστικά της συμμετοχής ενώ 

εφαρμόζονται σε ελάχιστο έως μέτριο βαθμό οι διάφορες μορφές 

συμμετοχής. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μόνο η προσέγγιση από τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της βελτίωσης της ποιότητας φαίνεται να 

σχετίζεται με τις περισσότερες μεταβλητές της Συμμετοχής των 

Εργαζομένων. Ενώ θα περιμέναμε ο Χρόνος Συστηματικής Ενασχόλησης 

με την βελτίωση της ποιότητας να σχετίζεται και να επηρεάζει το βαθμό 

χρησιμοποίησης μορφών συμμετοχής και τα βασικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της Συμμετοχής των Εργαζομένων, παρατηρούμε ότι 

δυστυχώς σχετίζεται μόνο με τρεις μεταβλητές της συμμετοχής των 

εργαζομένων (ΣΥΜ2, ΣΥΜ8, ΣΥΜ9). Η μεταβλητή ΣΥΜ2. αναφέρεται στο 

βαθμό χρησιμοποίησης της συμμετοχής των εργαζομένων σε Ομάδες 

εργασίας, η μεταβλητή ΣΥΜ8 στην συστηματική λήψη πληροφοριών 

στους εργαζομένους και η μεταβλητή ΣΥΜ9 στο βαθμό ύπαρξης 

πολιτικής για την συμμετοχή των εργαζομένων. Συμπεράνουμε δηλαδή 

ότι ο Χρόνος Ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται με 

μόνο μια μορφή συμμετοχής εργαζομένων ,την συμμετοχή σε Ομάδες 

εργασίας (ΣΥΜ2), και αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη ότι οι 

ομάδες εργασίας αποτελούν ίσως την πιο «εύκολη» μορφή συμμετοχής 

και ότι ο χρόνος που ασχολούνται οι επιχειρήσεις του δείγματος με την 

βελτίωση της ποιότητας δεν ήταν ίσως αρκετός για να αναπτυχθούν και 

άλλες μορφές συμμετοχής. Η επιλογή του ISO μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως παράγοντας μη συσχέτισης του χρόνου ενασχόλησης 

ποιότητας με διάφορες μορφές συμμετοχής. To ISO αυτό καθεαυτό δεν 

προϋποθέτει και δεν απαιτεί την ύπαρξη και λειτουργία συστημάτων 

συμμετοχής στην επιχείρηση, αντίθετα ρίχνει το βάρος στο τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου, όπου υπάρχουν και λειτουργούν ομάδες εργασίας σε 

συστηματική βάση.. 
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Όσον αφορά τις άλλες δύο μεταβλητές μπορούμε να πούμε ό τ ι ο Χρόνος 

Ενασχόλησης φαίνεται να σχετίζεται με την ροή και την συχνότητα των 

πληροφοριών προς τους εργαζομένους (ΣΥΜ8), ενώ παράλληλα 

περιμένουμε από επιχειρήσεις με περισσότερα χρόνια συστηματικής 

Ενασχόλισης με την ποιότητα να έχουν πιο οργανωμένη πολιτική 

Συμμετοχής των εργαζομένων (ΣΥΜ9). 

Από το διάγραμμα τέλος φαίνεται καθαρά ότι ο χρόνος Ενασχόλισης με 

την ποιότητα επηρεάζει το βαθμό εφαρμογής των μεταβλητών της 

συμμετοχής των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται 

συστηματικά πάνω από πέντε χρόνια υπερτερούν των επιχειρήσεων με 

λιγότερα από πέντε χρόνια. 

Δΐάγραμμ.α_9ί3 Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Χρόνου Συστηματικής 
* Ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας και 

της Συμμετοχής των Εργαζομένων 

. ΣΎΜ2 Î1W Τί\ 

/ΙεταρλητΕΒ Συμμετοχής τον Εργαζομένων 

Xpòvos Ποιότηταε 

• 1,00 1 eus 5 χρόνιο 

UH 2,00 5&πανω χρανια 

Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να αναφερθεί και που επηρεάζε ι τη 

συσχέτιση μεταξύ χρόνου ποιότητας και συμμετοχής εργαζομένων είναι 

το γεγονός ότι οι προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων είναι μικρού χρονικού διαστήματος έτσι δεν είναι δυνατόν 

να ανιχνευθούν συσχετίσεις., αλλά θα μπορούσαμε να επισημάνουμε και 

την αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν την 
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προσέγγιση της ποιότητας έτσι ώστε να μπορέσουν να ενδυναμώσουν 

τις υπάρχουσες μορφές συμμετοχής και να προχωρήσουν στην υιοθέτηση 

και εφαρμογή βασικών παραμέτρων της συμμετοχής των εργαζομένων. 

Ο Ρόλος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου σχετίζεται με την συμμετοχή 

των εργαζομένων με δύο μεταβλητές (ΣΥΜ8 και ΣΥΜ10). Διαπιστώνουμε 

ότι το τμήμα έχοντας έναν πολύ καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας επηρεάζει την ροή των πληροφοριών προς 

τους εργαζομένους(ΣΥΜ8) μιας και το τμήμα είναι αυτό που ελέγχει τις 

βασικές παραμέτρους της ποιότητας και παράλληλα από το τμήμα 

εξαρτάται ο βαθμός μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε θέματα ποιότητας. Οι 

παραπάνω συσχετίσεις ενισχύουν την άποψη των ερευνητών που 

αναφέρουν ότι όταν το τμήμα ποιοτικού έλεγχου αποτελεί τον βασικό 

άξονα των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας τότε πολλά τμήματα 

αφήνονται απέξω ενώ η ποιότητα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και 

θέματα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η συμμετοχή δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη (ΙΡΜ.1993). Η 

αδυναμία συσχέτισης των μεταβλητών της Συμμετοχής των 

Εργαζομένων με το Ρόλο του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου επιβεβαιώνει 

την αδυναμία του τμήματος ποιοτικού ελέγχου να επηρεάσει 

παραμέτρους και βασικές αρχές της βελτίωσης της ποιότητας, 

καταδείχνοντας έτσι τον παραδοσιακό του ρόλο στην βελτίωση της 

ποιότητας και παράλληλο το νηπιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας.. 

Η Εναπόθεση της Ευθύνης για ποιότητα σχετίζεται με τις μεταβλητές 

ΣΥΜ12 και ΣΥΜ15 οι οποίες αναφέρονται στην κάλυψη όσο τον δυνατών 

περισσοτέρων εργαζομένων από τις υπάρχοντες μορφές συμμετοχής 

και στην δυνατότητα των συστημάτων συμμετοχής να βελτιώσουν το 

εργοστασιακό περιβάλλον αντίστοιχα. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι και αυτός ο Οργανωσιακός Προσδιοριστικός 

Παράγοντας βελτίωσης της Ποιότητας δεν σχετίζεται με τις 

περισσότερες από τις μεταβλητές της Συμμετοχής των Εργαζομένων 

υποδηλώνοντας ίσως ότι η ευθύνη αποτελεί αντικείμενο λίγων άρα είναι 

πρακτικά αδύνατο να έχουμε συσχέτιση με μορφές και χαρακτηριστικά 

συμμετοχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε λοιπόν να 

304 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Τρίτο- Μεθοδολογία Έρευνας, Επεξεργασία και Ανάλυση αποτελεσμάτων 

επισημάνουμε (βλέπε Διάγραμμα 9.10) ότι όταν η ποιότητα αποτελεί 

ευθύνη όλων ή όταν υπάρχει επιτροπή ποιότητας στην οποία μετέχουν 

όλοι οι αρμόδιοι φορείς που ασχολούνται με την ποιότητα, τότε 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μαζική συμμετοχή και διάλογο. Από 

την άλλη πλευρά θα περιμέναμε ότι η συμμετοχή θα είναι μικρότερη όταν 

η ευθύνη για την βελτίωση της ποιότητας είναι στα χέρια είτε του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου ή του διευθυντή του εργοστασίου, όπως και 

πραγματικά συμβαίνει. 

Δΐάγ_ραμμα_9^ΰ Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Εναπόθεσης Ευθύνης για 
την βελτίωση της ποιότητας και της Συμμετοχής των 
Εργαζομένων 

Ευθύνη Ποιοτηταε 

• Διεύθυνση [ργαστασ. 

ΚΙΕππραπή naiairpos 

1 Ü Τμήμα Παιατ.EXe'yxou 

i H 0 \ a i Ynfuöuvai 

Οι Στόχοι Ποιότητας σχετίζονται με τρεις μεταβλητές της συμμετοχής 

των εργαζομένων( ΣΥΜ4, ΣΥΜ5, ΣΥΜ11) Οι δύο πρώτες μεταβλητές 

αντιπροσωπεύουν την συμμετοχή των εργαζομένων στην Διοίκηση και 

στα μερίσματα και κέρδη αντίστοιχα, ενώ η μεταβλητή ΣΥ Μ11 το 

ποσοστό πόρων που διατίθενται σε θέματα συμμετοχής. Γίνεται λοιπόν 

αντιληπτό ότι οι στόχοι ποιότητας δεν αποτελούν παράγοντα σημαντικό 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή μορφών συμμετοχής αλλά και 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Πολλές επιχειρήσεις ίσως να στοχεύουν 

μακροπρόθεσμα σε μια πιο ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μια 
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πορεία προς την ΔΟΠ προσπαθούν να βάλουν τους εργαζόμενους όσο το 

δυνατόν περισσότερο στα δρώμενα της επιχείρησης και η ποιότητα 

αποτελεί την τέλεια προοπτική. 

Τέλος όλοι οι Οργανωσιακοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες βελτίωσης 

της ποιότητας σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις περισσότερες 

μεταβλητές της Συμμετοχής των εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας έτσι 

την επιρροή που έχουν όλοι οι παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας στη 

Συμμετοχή των Εργαζομένων. Οι μόνες μεταβλητές που δεν 

σχετίζονται όταν όλοι οι παράγοντες μπαίνουν μαζί για συσχέτιση είναι 

οι μεταβλητές μορφών συμμετοχής (ΣΥΜ2, ΣΥΜ5, ΣΥΜ6, ΣΥΜ7) και 

τέλος η μεταβλητή ΣΥΜ16 η οποία αναφέρεται στον υπολογισμό των 

ωφελειών από την χρησιμοποίηση μορφών συμμετοχής. 

Π.2.3 Συσχέτιση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών 

Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας και 

Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των 

Εργαζομένων. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι 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 των εργαζομένων(Ρ3ΐτιβ3,1984; 

Flamholtz,1988).'ExsL ευρύτατα υποστηριχθεί ότι η έμφαση στην βελτίωση 

της ποιότητας έφερε τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 

εργαζομένων στην ατζέντα των ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων, 

δίνοντας μια άλλη προσέγγιση , φιλοσοφία και πρακτική αντιμετώπιση 

του συγκεκριμένου θέματος (Patel, 1993,Ishikawa, 1985). Η επιτυχία ενός 

προγράμματος/συστήματος ή πιο συγκεκριμένα μιας προσέγγισης στη 

βελτίωση της ποιότητας προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στην κουλτούρα 

καθώς και στην συμπεριφορά των εργαζομένων. Στόχος κάθε 

προσέγγισης ποιότητας θα πρέπει να είναι η μεταστροφή της 

υπάρχουσας νοοτροπίας και φιλοσοφίας της επιχείρησης από 

«αντιδραστική» σε «προληπτική», και η εκπαίδευση και η επιμόρφωση 

είναι το βασικό εργαλείο για αυτή την μεταστροφή.(Marash,1992; 
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Patel,1993) 

Από τους Οργανωσιακούς Προσδιοριστικούς Παράγοντες Βελτίωσης της 

Ποιότητας και εδώ όπως και στα προηγούμενα δύο συστατικά στοιχεία 

της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, την Αναβάθμιση του Ρόλου 

του Τμήματος Προσωπικού και της Συμμετοχής των Εργαζομένων, η 

Προσέγγιση στη Βελτίωση της Ποιότητας είναι αυτή που σχετίζεται με 

τις περισσότερες μεταβλητές της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. 

nivaKOçJLiï. Συσχέτιση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων 
Βελτίωσης της Ποιότητας και Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης των Εργαζομένων 

Οργανωσιακοί 
Προσδιοριστικοί 

Παράγοντες 
Βελτίωσης της 

Ποιότητας 
Προσέγγιση στη 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

Χρόνος 
Συστηματικής 
Ενασχόλησης με 
Βελτίωση Ποιότητας 
Υπευθυνότητα 
Ποιότητας 
Ρόλος Τμήματος 
Ποιοτικού Ελέγχου 
Στόχοι Βελτίωσης 
της Ποιότητας 

Μεταβλητές Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των 
Εργαζομένων 

ΕΚΠ1 
ΕΚΠ2 
ΕΚΠ3 
ΕΚΠ5 
ΕΚΠ7 
ΕΚΠ9 
ΕΚΠ10 

,001 
,043 
,004 
,003 
,039 
,004 
,000 

ΕΚΠ6 ,006 

ΕΚΠ7 

ΕΚΠ6 

ΕΚΠ13 

ΕΚΠ18 
ΕΚΠ11 
ΕΚΠ12 
ΕΚΠ14 
ΕΚΠ15 

ΕΚΠ17 

,031 
,000 
,016 
,001 
,002 

,001 

ΕΚΠ16 ,017 

,044 

,022 

,049 
* ρ < 0,05 
** ρ < 0,01 

Ειδικότερα, η Προσέγγιση ποιότητας σχετίζεται τόσο με τον βαθμό 

εφαρμογής διαφόρων μεθόδων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των 

εργαζομένων αλλά και με τον βαθμό εφαρμογής προγραμμάτων 

εκπαίδευσης σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, και τέλος 

σχετίζεται με τις μεταβλητές εκείνες που μετράνε την 

αποτελεσματικότητα και την φυσιογνωμία των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων που εφαρμόζει η επιχείρηση. 
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Συγκεκριμένα η προσέγγιση σχετίζεται με τις ακόλουθες μεθόδους 

εκπαίδευσης όπως εκπαίδευση Εκτελώντας την συγκεκριμένη Εργασία 

(on the job training) (ΕΚΠ1), εφαρμογή εσωτερικών εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων διαλέξεων, και ομιλιών από στελέχη(ΕΚΠ2), συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Πανεπιστήμια(ΕΚΠ3), χρησιμοποίηση 

ενημερωτικών φυλλαδίων , βίντεο, και άλλων εκπαιδευτικών 

μέσων(ΕΚΠ5) και τέλος συνεργασία με εταιρίες συμβούλων σε 

εκπαίδευσης(ΕΚΠ7). Από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι η 

προσέγγιση δεν σχετίζεται με μεθόδους όπως η εκπαίδευση μέσω 

εναλλαγής θέσεων εργασίας (Job rotation)(ΕΚΠ4) και εκπαίδευση και 

επιμόρφωση μέσω συνεργασίας με πανεπιστήμια και άλλους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς (ΕΚΠ6). Η συσχέτιση της προσέγγισης 

ποιότητας και των μεθόδων εκπαίδευσης συνδέεται με την προσπάθεια 

των επιχειρήσεων, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια να ενημερώσουν τους 

εργαζόμενους γύρω από θέματα βελτίωσης της ποιότητας και στη 

συνέχεια να διαμορφώσουν μια κουλτούρα ποιότητας μέσα από την 

οποία η βελτίωση της ποιότητας θα γίνει πράξη. 

Όσον αφορά την σχέση προσέγγισης ποιότητας και των μεθόδων 

εκπαίδευσης διαπιστώνουμε ακόμη ότι η επιλογή της προσέγγισης 

επηρεάζει και προσδιορίζει την επιλογή και την παραπέρα εφαρμογή 

συγκεκριμένων μεθόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 

εργαζομένων.. Η συσχέτιση των συγκεκριμένων μεθόδων εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης με την προσέγγιση στην ποιότητα δείχνει τον 

χαρακτήρα και το περιεχόμενο της προσέγγισης για ποιότητα. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι θέματα τεχνικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης 

λαμβάνονται σοβαρότερα υπόψη σε σχέση με άλλες μορφές εκπαίδευσης 

όπως η συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλους φορείς και η 

χρησιμοποίηση ενημερωτικών φυλλαδίων, βίντεο. Τα παραπάνω έρχονται 

να επιβεβαιώσουν την άποψη πολλών θεωρητικών της ποιότητας οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι όταν η προσέγγιση έχει συνήθως καθαρά 

διαδικαστικό και τεχνικό προσανατολισμό η εκπαίδευση και επιμόρφωση 

επικεντρώνεται στην εκμάθηση τεχνικών προδιαγραφών και στην 

εξειδίκευση των εργαζομένων στην εφαρμογή των προδιαγραφών του 

συστήματος ποιότητας. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει δοθεί στην αδυναμία συσχέτισης της 
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προσέγγισης στη βελτίωση της ποιότητας με την εκπαίδευση και 

επιμόρφωση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, τους 

ανειδίκευτους εργάτες στην παραγωγή (ΕΚΠ13). Παρατηρούμε λοιπόν 

ότι ενώ η προσέγγιση σχετίζεται με την συστηματική εκπαίδευσης όλων 

των υπολοίπων εργαζομένων της επιχείρησης ανώτερα στελέχη (ΕΚΠ9), 

μεσαία στελέχη (ΕΚΠ10), προϊσταμένους(ΕΚΠ11), και διοικητικό 

προσωπικό και προσωπικό γραφείου(ΕΚΠ14). Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι 

ο προσανατολισμός των προγραμμάτων και μεθόδων εκπαίδευσης 

αναφορικά με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται στη βελτίωση της 

ποιότητας παραμελεί ένα σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων, τους 

ανειδίκευτους εργάτες στην παραγωγή. Η παρατήρηση αυτή έρχεται να 

καταδείξει την αδυναμία των διαφόρων προσεγγίσεων να αναδείξουν την 

σπουδαιότητα όλων των εργαζομένων στις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας, και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης όλων. Η παραπάνω 

διατύπωση φαίνεται να συμβαδίζει με την άποψη ότι η βελτίωση της 

ποιότητας ποιότητα αποτελεί ευθύνη όλων, και ότι για να μπορέσει να 

εγκαθιδρυθεί μια κουλτούρα ποιότητας θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να 

γνωρίζουν τις βασικές αρχές και την φιλοσοφία της ποιότητας και η 

εκπαίδευση έχει τον πρωταρχικό ρόλο. 

Τέλος η προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται με τις 

μεταβλητές οι οποίες προσδιορίζουν βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των προγραμμάτων εκπαίδευσης των επιχειρήσεων του δείγματος 

(ΕΚΠ14, ΕΚΠ15, ΕΚΠ17, και ΕΚΠ18 ), δηλαδή με την συστηματικότητα 

των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων 

(ΕΚΠ14), την χρησιμοποίηση προγραμμάτων και μεθόδων εκπαίδευσης τα 

οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και θεωρητικών 

αντικειμένων(ΕΚΠ15), την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης(ΕΚΠ18) και το γεγονός ότι 

η εκπαίδευση λαμβάνεται ως επένδυση και όχι ως κόστος(ΕΚΠ17). 

Διαπιστώνουμε ότι ενώ οι διοικήσεις των επιχειρήσεων φαίνεται να 

κατανοούν την σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης στις 

διάφορες προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας παρόλα αυτά 

διαφαίνεται μια διστακτικότητα ίσως και επιφυλακτικότητα στην 

εισαγωγή και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία θα 

χρησιμοποιούν μια ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων και τα οποία θα 
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απευθύνονται σε όλους τους εργαζομένους. Η έλλειψη οργανωμένων 

τμημάτων εκπαίδευσης και πόρων για εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τον 

περιστασιακό χαρακτήρα των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας 

είναι τα βασικά αίτια της έλλειψης συσχέτισης των προσεγγίσεων 

βελτίωσης της ποιότητας με τις μεταβλητές της εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των εργαζομένων. 

Αναφορικά με την μελέτη της σχέσης προσέγγισης και εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει διαφοροποίηση 

από προσέγγιση σε προσέγγιση αναφορικά με τις μεταβλητές της 

Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Εργαζομένων. Για την μέτρηση της 

διαφοροποίησης εφαρμόζουμε την μέθοδο ANOVA. Από την ανάλυση 

προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την πιστοποίηση με βάσει 

το ISO 9000 series, έχουν τους χαμηλότερους μέσους όρους στην 

χρησιμοποίηση μεθόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (ΕΚΠ2, 

ΕΚΠ3,ΕΚΠ5 και ΕΚΠ7) όπως και στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε 

όλες τις κατηγορίες εργαζομένων(ΕΚΠ9 , ΕΚΠ10, ΕΚΠ11, ΕΚΠ12 και 

ΕΚΠ14) και βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των προσπαθειών 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων (ΕΚΠ15, ΕΚΠ17, ΕΚΠ18). 

Από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις η επιλογή των Συμβούλων επιχειρήσεων 

ως βασική προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας έχει υψηλούς μέσους 

ρους χρησιμοποίησης εσωτερικών σεμιναρίων και ομιλιών στελεχών 

(ΕΚΠ3) και συνεργασία με εταιρίες συμβούλων (ΕΚΠ7) ενώ εμφανίζει 

τους υψηλότερους μέσους όρους και στην εκπαίδευση των ανωτέρων και 

μεσαίων στελεχών( ΕΚΠ9 και ΕΚΠ10). Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η 

επιλογή εξωτερικών συμβούλων για την βελτίωση της ποιότητας 

σχετίζεται με συγκεκριμένες μεθόδους εκπαίδευσης και επικεντρώνεται 

στα ανώτερα και μεσαία στελέχη σε θέματα επιμόρφωσης. 

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ΔΟΠ 

βλέπουμε ότι έχουν υψηλές συσχετίσεις σε όλες τις μεταβλητές της 

Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισης ΔΟΠ και 

αποτελεί εργαλείο για την αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας. 
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Δΐάγραμ4ΐα_9,ι11 Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης 
στη βελτίωση της ποιότητας και της Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης των Εργαζομένων 

Προσέγγιση Ποιοτηταε 

* ISO 3000 series 

ίί: Εκποία/Επιμάρφωση 

* Eiaipits ΣυμοαυΧων 

* ΕνδαΕπιχ/καΠραγρΔΟΠ 

'·4~<4~<4'<-4~<4- ^4~ ^4- Ο- < 4- < 4~< 4~ <4- < 4-
, ^ V V <Γ <-> Ο <£? - > V ^ <5τ <ί> -έ 

Εκπαίδευση και Επιμόρφυση Εργαζομένϋν 

Από τους υπόλοιπους οργανωσιακούς προσδιοριστικούς παράγοντες 

βελτίωσης της ποιότητας ο Χρόνος Συστηματικής Ενασχόλησης με την 

βελτίωση της απόδοσης σχετίζεται μόνο με τις μεταβλητές ΕΚΠ6 και 

ΕΚΠ16 οι οποίες αναφέρονται στην εφαρμογή μεθόδων εκπαίδευσης με 

βάσει ενημερωτικά φυλλάδια , έντυπα , και άλλα οπτικοακουστικά μέσα 

και με την παραδοχή ότι η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση και όχι 

κόστος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χρόνος Ενασχόλισης δεν φαίνεται να 

σχετίζεται με την εφαρμογή μεθόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

(εκτός μόνο μιας μεθόδου) αλλά και ούτε φαίνεται να επηρεάζει το 

βαθμό εκπαίδευσης διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων. Αυτό σημαίνει 

ίσως ότι η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και η 

επιμόρφωσης δεν σχετίζεται με την χρονική διάρκεια των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας. 

Ο οργανωσιακός προσδιοριστικός παράγοντας της ευθύνης για την 

βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται μόνο με την συνεργασία με εταιρίες 

συμβούλων (ΕΚΠ7) Διαφαίνεται λοιπόν η αδυναμία των υπευθύνων για 

την βελτίωση τη ποιότητας να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 

προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποδηλώνοντας 

παράλληλα την τάση να αναθέτονται τα θέματα εκπαίδευσης και 
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επιμόρφωσης των εργαζομένων σε εξωτερικούς εκπαιδευτές και εταιρίες 

συμβούλων επιχειρήσεων.. 

Ο Ρόλος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου σχετίζεται και αυτός μόνο με 

μια μεταβλητή της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των εργαζομένων 

(ΕΚΠ6) Από τα παραπάνω είναι εμφανής η έλλειψη πρωτοβουλιών από 

μέρους του τμήματος ποιοτικού ελέγχου στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αλλά και το γεγονός ότι 

το τμήμα διαδραματίζει ελάχιστο ρόλο στις όποιες προσπάθειες 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Τέλος και οι στόχοι για την βελτίωση της 

ποιότητας δεν φαίνεται να σχετίζονται με τις περισσότερες από τις 

μεταβλητές της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Εργαζομένων. 

Συσχέτιση υπάρχει μόνο με την μεταβλητή (ΕΚΠ13) η οποία 

αντιπροσωπεύει την συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης των ανειδίκευτων εργαζομένων στην παραγωγή. Γίνεται 

λοιπόν αντιληπτό το γεγονός ότι οι στόχοι για την βελτίωση της 

ποιότητας δεν συνδέονται καθόλου με την εφαρμογή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων, ενισχύοντας έτσι την 

άποψη ότι οι επιχειρήσεις δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία στην 

εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων. 

Π.2.4 Σχέση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών 

Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας και 

Αξιολόγησης και Αναγνώρισης του Ρόλου 

των Εργαζομένων. 

Η αναζήτηση και η σε βάθος ανάλυση της σχέσης μεταξύ Ποιότητας και 

Αξιολόγησης της Απόδοσης των εργαζομένων είναι μια από τις 

δυσκολότερες μιας και σύμφωνα με πολλούς θεωρητικούς της 

ποιότητας, η Αξιολόγηση της Απόδοσης και η ποιότητα δεν μπορούν να 

αναμιχθούν ενώ ο Deming,1988, ανέφερε ότι τα παραδοσιακά συστήματα 

Αξιολόγησης της Απόδοσης έρχονται σε αντίθεση με την φιλοσοφία 

της ποιότητας. Παρόλα αυτά έρευνες στην Αμερική έδειξαν ότι οι 

περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κάποια μορφή αξιολόγησης 

της απόδοσης και υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την θετική 
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σχέση μεταξύ αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας. ( 

Blackburn&Rosen, 1991; Shadur,1994, on Simmons, et.al.1995) 

Πίγακας_9_*10_. Συσχέτιση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων 
Βελτίωσης της Ποιότητας και Αξιολόγησης της Απόδοσης 
και Αναγνώρισης του Ρόλου των Εργαζομένων 

Οργανωσιακοί 
Προσδιοριστικοί 

Παράγοντες Μεταβλητές Αξιολόγησης και Αναγνώρισης των 
Βελτίωσης της Εργαζομένων 

Ποιότητας 
Προσέγγιση στη ΑΞΙΟΛ5 ,043 ΑΝΑΓΝ1 ,044 

Βελτίωση της ΑΞΙΟΛ6 ,019 ΑΝΑΓΝ2 ,050 
Ποιότητας ΑΞΙΟΛ3 ,006 ΑΝΑΓΝ5 ,035 

ΑΞΙΟΛ4 ,008 
Χρόνος 

Συστηματικής 
Ενασχόλησης με Δεν υπάρχει συσχέτιση με καμμία μεταβλητή 

Βελτίωση 
Ποιότητας 

Υπευθυνότητα 
Ποιότητας ΑΞΙΟΛ9 ,041 

Ρόλος Τμήματος 
Ποιοτικού Ελέγχου ΑΞΙΟΛ4 ,013 ΑΞ10Λ8 ,046 ΑΞΙΟΛ9 ,009 
Στόχοι Βελτίωσης 

της Ποιότητας ΑΞΙΟΛ5 ,037 
* ρ < 0,05 ** ρ < 0,01 

Από την ανάλυση των στοιχείων δεν φαίνεται να υπάρχει ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ των Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων 

βελτίωσης της ποιότητας και της Αξιολόγησης της Απόδοσης των 

εργαζομένων. Καταρχήν, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κανένας από τους 

Οργανωσιακούς Προσδιοριστικούς Παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας 

(Πίνακας 1) δεν σχετίζεται με την ύπαρξη ή όχι συστήματος αξιολόγησης 

της απόδοσης (ΑΞΙΟΛ1) και με ύπαρξη διαφόρων κατηγοριών 

εργαζομένων που καλύπτει το σύστημα αξιολόγησης της επιχείρησης 

(ΑΞΙΟΛ2) αποδεικνύοντας ότι ούτε η επιλογή μιας συγκεκριμένης 

προσέγγισης , ούτε ο χρόνος συστηματικής Ενασχόλησης με την 

βελτίωση της ποιότητας αλλά και οι υπόλοιποι παράγοντες δεν 

επηρεάζουν την γενικότερη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του 

συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης. Τα παραπάνω έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τις έρευνες του Hart&Sclesinger,1993 και του ΙΡΜ.1993 

που αναφέρουν ότι ελάχιστες επιχειρήσεις συνδέουν το σύστημα 
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Αξιολόγησης της Απόδοσης με τις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας. 

Παρόλα αυτά αναλύοντας διεξοδικά κάθε Οργανωσιακό Προσδιοριστικό 

Παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας παρατηρούμε ότι η Προσέγγιση στη 

βελτίωση της ποιότητας καθώς και ο Ρόλος του Τμήματος Ποιοτικού 

Ελέγχου φαίνεται να σχετίζονται με μερικές σημαντικές μεταβλητές του 

συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης. Συγκεκριμένα η επιλογή και η 

εφαρμογή προσέγγισης ποιότητας σχετίζεται με την συμμετοχή των 

εργαζομένων στον καθορισμό κριτηρίων απόδοσης και στην διαδικασία 

αξιολόγησης(ΑΞΙΟΛ3), με την συλλογή στοιχείων αξιολόγησης από 

πολλαπλές πηγές (ΑΞΙΟΛ4), τον καθορισμό κριτηρίων απόδοσης με βάση 

προκαθορισμένες ανάγκες και επιχειρηματικούς στόχους (ΑΞΙΟΛ5) και 

τέλος με την μεταβλητή ΑΞΙΟΛ6 η οποία αναφέρετε ότι η αξιολόγηση 

γίνεται σε συστηματική βάση και ότι είναι μια συνεχής διαδικασία. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ενώ δε υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ύπαρξης 

συστήματος αξιολόγησης και προσδιοριστικών παραγόντων βελτίωσης 

της απόδοσης η επιλογή της προσέγγισης στη βελτίωση της απόδοσης 

επηρεάζει και καθορίζει βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

συστήματος αξιολόγησης της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά όμως 

μπορούμε να δούμε ότι η προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας όπως 

και οι άλλοι Οργανωσιακοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες βελτίωσης της 

ποιότητας δεν σχετίζονται με τις υπόλοιπες μεταβλητές της 

Αξιολόγησης της Απόδοσης και οι οποίες περιλαμβάνουν ζωτικής 

σημασίας χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα σύστημα 

αξιολόγησης όπως την ύπαρξη όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών 

κριτηρίων απόδοσης (ΑΞΙΟΛ7) την συνεχή αναθεώρηση και βελτίωση του 

συστήματος αξιολόγησης (ΑΞΙΟΛ8), τον συνεχή διάλογο και 

αναπληροφόριση πάνω σε θέματα αξιολόγησης στους εργαζομένους 

(ΑΞΙΟΛ9) και τέλος την σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης με 

αμοιβές και αναγνώριση (ΑΞΙΟΛ10). 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ίσως οι πιο βασικές προϋποθέσεις 

για την μετάβαση από ένα παραδοσιακό σύστημα αξιολόγησης σε ένα 

σύστημα στο οποίο θα μπορεί να συνδεθεί με τους στρατηγικούς 

στόχους και τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας λείπουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (Deming,1988; 
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Blackburn&Rosen,1993; Snell&Dean,1992) 

Εδώ τέλος θα πρέπει να επισημανθεί όπως και στα προηγούμενα 

στοιχεία της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού ότι υπάρχει μια 

μεγάλη διαφοροποίηση αναφορικά με το βαθμό εφαρμογής των 

μεταβλητών του συστήματος αξιολόγησης που σχετίζονται με την 

προσέγγιση της ποιότητας από την μια προσέγγιση στην άλλη.. Από το 

διάγραμμα φαίνεται καθαρά ότι οι επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει την 

πιστοποίηση με βάσει το ISO 9000 series έχουν τους χαμηλότερους 

μέσους όρους σε όλες τις μεταβλητές που συσχετίζονται με την 

προσέγγιση ποιότητας. Από την άλλη οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ΔΟΠ έχουν μαζί με τις επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

εργαζομένων σε θέματα ποιότητας τους μεγαλύτερους μέσους όρους 

χρησιμοποίησης των μεταβλητών της Αξιολόγησης της Απόδοσης. 

Σε χαμηλά επίπεδα τέλος κινούνται και οι επιχειρήσεις που επιλέγουν 

συμβούλους επιχειρήσεων για την βελτίωση της ποιότητας. 

ΔΐΛγρ_αμμα_9^2 Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης 
στη βελτίωση της ποιότητας και της Αξιολόγησης 

Απόδοσης 

Αρχ.ΠροσΕγγισηΠοιότ 

ISO 9000 series 

:: Εκπαιδ/Επιμαρφϋση 

Eiaipies Συμβαίνον 

ΕνααΕΠίχ/καΠρανρΔΟΠ 

ΊεταβΧπτΕΕ ΑΓιο\ογηαη5 και Αναγνυρισηδ TCJV Εργαζομένων 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν προσεγγίσεις 

λιγότερο διαδικαστικές πχ. ISO 9000 να προσπαθούν να αναβαθμίσουν το 

σύστημα αξιολόγησης είτε με την συμμετοχή των εργαζομένων στην 
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διαδικασία καθορισμού κριτηρίων(ΑΞΙΟΛ3) είτε με την σύνδεση του 

συστήματος αξιολόγησης με επιχειρηματικούς στόχους και κατευθύνσεις 

(ΑΞΙΟΛ5). Οι χαμηλοί δείκτες των επιχειρήσεων που έχουν επιλέξει την 

πιστοποίηση με βάσει το ISO 9000 έρχονται να επιβεβαιώσουν τις 

έρευνες προηγουμένων ερευνητών οι οποίοι αναφέρουν ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχει πάρει το δρόμο της 

πιστοποίησης δεν συνδέει το σύστημα αξιολόγησης με την προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας. 

Ενδεικτική είναι η διαφοροποίηση στη μεταβλητή ΑΞΙΟΛ3 (συμμετοχή 

των εργαζομένων στο καθορισμό κριτηρίων απόδοσης και στη διαδικασία 

αξιολόγησης) όπου επιβεβαιώνεται η άποψη ότι οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ επιτρέπουν τους εργαζομένους να 

συμμδτέχουν στον καθορισμό κριτηρίων και στη διαδικασία αξιολόγησης 

σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις ου εφαρμόζουν το ISO 9000 series. 

Ο Ρόλος του τμήματος ποιοτικού ελέγχου φαίνεται επίσης να σχετίζεται 

με αρκετές από τις μεταβλητές της Αξιολόγησης της Απόδοσης. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι το τμήμα ποιοτικού ελέγχου συνδέεται με τον 

καθορισμό κριτηρίων βάσει προκαθορισμένων στόχων και με τα 

επιχειρηματικά σχέδια της επιχείρησης (ΑΞΙΟΛ5) Επίσης φαίνεται να 

παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαλόγου και στην 

αναπληροφόριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους 

εργαζομένους (ΑΞΙΟΛ9) και τέλος με την σύνδεσε του συστήματος 

αξιολόγησης με αμοιβές και αναγνώριση (ΑΞΙΟΛ10) . Από τα παραπάνω 

διαπιστώνουμε ότι το τμήμα ποιοτικού ελέγχου φαίνεται να 

διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην λειτουργία αλλά και στο 

περιεχόμενο του συστήματος αξιολόγησης επηρεάζοντας μερικές 

βασικές μεταβλητές για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία ενός 

σύγχρονου και συνδεόμενου με την βελτίωση της ποιότητας σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης. 

Όσον αφορά την αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων και την σχέση 

με τους Οργανωσιακούς Προσδιοριστικούς Παράγοντες βελτίωσης της 

ποιότητας παρατηρούμε ότι μόνο η Προσέγγιση στη βελτίωση της 

ποιότητας σχετίζεται με την αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα η προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται με 

την έμφαση στην αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων από την 
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επιχείρηση (ΑΝΑΓΝ1), στην εφαρμογή διαφόρων μορφών αναγνώρισης 

των εργαζομένων (ΑΝΑΓΝ2) και τέλος με την δημοσιοποίηση της 

αναγνώρισης των εργαζομένων (ΑΝΑΓΝ5). Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η 

αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων είναι ένα θέμα το οποίο οι 

προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας το αποφεύγουν ή δεν 

δίνουν την απαραίτητη σημασία. 

Αίάγραμμα 9.13 Γραμμική απεικόνιση Συσχέτισης Αρχικής Προσέγγισης 
στη βελτίωση της ποιότητας και Αναγνώρισης του ρόλου 

των Εργαζομένων 

Αρχική προσεγγΠοιότ 

Ι ® ISO 3000 series 

ä Εκπαια/Eniuapqxjan 

* EiaipiES ΣυμοαυΧϋν 

Eväafnix/καΠρανρΔΟΠ 

V 
+S 

Αναγνοριοη ΡόΧου Εργαζομένϋν 

Και εδώ όπως είναι αναμενόμενο είναι εμφανής η διαφοροποίηση μεταξύ 

προσεγγίσεων σε θέματα αναγνώρισης του ρόλου των εργαζομένων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την 

εκπαίδευσης και επιμόρφωση σε θέματα ποιότητας και εξωτερικούς 

συμβούλους έχουν τους υψηλότερους μέσους όρους ακόμη και από τις 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ. έμφαση στον 

άνθρωπο από την αρχή μέσω εκπαίδευσης και οι εξωτερικοί σύμβουλοι 

ίσως να δίνουν περισσότερο έμφαση και να θέλουν την αναγνώριση του 

ρόλου των εργαζομένων προκειμένου να μην συναντήσουν δυσκολίες 

στην εφαρμογή των προγραμμάτων. 

Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ και 

έχουν μικρότερους μέσους όρους από τις άλλες δύο ίσως να οφείλεται 

στο γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις να βρίσκονται στην αρχή των 

προσπαθειών , ή ότι το πρόγραμμα ΔΟΠ είναι τελικά μια συνέχει του 

συστήματος διασφάλισης που εφάρμοζαν πριν όπου οι εργαζόμενοι δε 
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έπαιζαν κάποιο ρόλο. 

nJLA Σχέση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών 

Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας και 

Εργασιακών Σχέσεων 

Από τα δεδομένα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι από τους 

Οργανωσιακούς Προσδιοριστικούς Παράγοντες μόνο η Ευθύνη για την 

Βελτίωση της Ποιότητας και οι Στόχοι Ποιότητας κατά κύριο λόγο 

σχετίζονται με τις μεταβλητές των Εργασιακών Σχέσεων. 

Συγκεκριμένα η Ευθύνη για την βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται με 

την συμμετοχή του σωματείου των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στην επιχείρηση (ΕΡΣΧ2) Παρατηρούμε λοιπόν ότι η 

εναπόθεση της ευθύνης σχετίζεται με τον βαθμό συμμετοχής του 

σωματείου των εργαζόμενων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

nivoKaç_aJl. Συσχέτιση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών Παραγόντων 
Βελτίωσης της Ποιότητας και Εργασιακών Σχέσεων 

Οργανωσιακοί 
Προσδιοριστικοί 
Παράγοντες 
Βελτίωσης της 
Ποιότητας 

Μεταβλητές Εργασιακών Σχέσεων 

Προσέγγιση στη 
Βελτίωση της ΕΡΣΧ1 ,032 ΕΡΣΧ2 ,021 ΕΡΣΧ3 ,014 ΕΡΣΧ1 ,042 
Ποιότητας 

Χρόνος 
Συστηματικής 
Ενασχόλησης με 
Βελτίωση 
Ποιότητας 

Δεν σχετίζεται με καμμία μεταβλητή 

Υπευθυνότητα 
Ποιότητας ΕΡΣΧ2 ,047 
Ρόλος Τμήματος 
Ποιοτικού Δεν σχετίζεται με καμμία μεταβλητή 
Ελέγχου 
Στόχοι Βελτίωσης 
της Ποιότητας ΕΡΣΧ1 ,039 ΕΡΣΧ4 ,030 ΕΡΣΧ6 ,029 

ρ < 0,05 
? ρ< 0,01 
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Σύμφωνα με την βιβλιογραφία το σωματείο συνήθως απέχει από την 

διαδικασία λήψης απόφασης αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας 

αλλά όμως όταν η ποιότητα αποτελεί ευθύνη όλων τότε και το σωματείο 

θα παίζει ενεργό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας και θα συμμετέχει 

ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας (Kowalksi&Walley,1993: Gill,1993: 

Brossard,1992). 

Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ο καθορισμός στόχων για την 

βελτίωση της ποιότητας σχετίζεται με την αναγνώριση από μέρους της 

διοίκησης του ρόλου και της σημασίας του σωματείου (ΕΡΣΧ1), τις 

κατηγορίες εργαζομένων που καλύπτει τοπ σωματείο (ΕΡΣΧ4) και τέλος 

με την επιρροή που δέχεται το σωματείο από πολιτικά κόμματα και 

οργανώσεις (ΕΡΣΧ6). 

Διαπιστώνουμε ότι το σωματείο αναγνωρίζεται όταν η επιχείρηση βλέπει 

την ποιότητα σαν ένα μακροχρόνιο στόχο και ως μια βάση για να 

προχωρήσεις παραπέρα σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ. Από την άλλη πλευρά οι 

στόχοι για την βελτίωση της ποιότητας φαίνεται να προσδιορίζουν και να 

επηρεάζουν την μαζικότητα και τις κατηγορίες που καλύπτει το 

σωματείο. Σύμφωνα με έρευνες η ποιότητα συντελεί στην μείωση της 

δύναμης του σωματείου και συνέπεια των κατηγοριών που καλύπτει. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ποιότητα συνέβαλε στην 

δημιουργία ενός και μόνο σωματείου μέσα στην επιχείρηση στο οποίο 

συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι. 

Τέλος η στόχοι σχετίζονται με την επίδραση από πολιτικά κόμματα και 

οργανώσεις. Παραδοσιακά τα σωματεία δέχονταν επιρροές αλλά και 

ήταν εξαρτώμενα από πολιτικά κόμματα και οργανισμούς. §φαίνεται 

λοιπόν ότι η ποιότητα μέσω επίτευξης μακροπρόθεσμων στόχων μπορεί 

να μειώσει την εξάρτηση και να συμβάλει στον απεγκλωβισμό των 

σωματείων από πολιτικά κόμματα διαδραματίζοντας ένα πιο ουσιαστικό 

ρόλο έχοντας την υποστήριξη μόνο των εργαζομένων και γενικότερα 

ολόκληρης της επιχείρησης. 

Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί η αδυναμία συσχέτισης της 

προσέγγισης και των άλλων προσδιοριστικών παραγόντων βελτίωσης 

της ποιότητας με τις μεταβλητές των Εργασιακών Σχέσεων. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η προσέγγιση που εφαρμόζει μια επιχείρηση 

δεν έχει καμία συσχέτιση με τις εργασιακές σχέσεις και αυτό ίσως να 
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έρχεται να επιβεβαιώσει τις παλαιότερες έρευνες που έδειχναν ότι οι 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν διάφορες προσεγγίσεις βελτίωσης της 

ποιότητας άφηνα απέξω το σωματείο και δεν ελάμβαναν καθόλου 

υπόψη τους τις σχέσεις που διέπουν το σωματείο και την προσέγγιση 

στη βελτίωση της ποιότητας. Επίσης η αδιαλλαξία και η κομματικοποίηση 

ο διαμελισμός και η μειωμένη δύναμη των σωματείων δεν συνέβαλαν στο 

να μπορέσει να συμμετέχει το σωματείο στην διαδικασία εισαγωγής και 

ανάπτυξης των προσεγγίσεων ποιότητας. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΏΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα η επιλογή και εφαρμογή μιας 

συγκεκριμένης Αρχικής Προσέγγισης στη βελτίωση της ποιότητας (V1) 

φαίνεται να παρουσιάζει θετική συσχέτιση τόσο με τα συστατικά 

στοιχεία του συστήματος επικοινωνίας αλλά και με τις πρακτικές και 

τεχνικές επικοινωνίας (ΕΠΙΚ2, ΕΠΙΚ6, ΕΠΙΚ7, ΕΠΙΚ9, ΕΠΙΚΜ2, ΕΠΙΚΜ4, 

ΕΠΙΚΜ6, ΕΠΙΚΜ7, ΕΠΙΚΜ8, ΕΠΙΚΜ9, ΕΠΙΚΜ11). Από την άλλη πλευρά ο 

Χρόνος Συστηματικής Ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας (V2) 

σχετίζεται θετικά μόνο με τέσσερις μεταβλητές (ΕΠΙΚ2, ΕΠΙΚ7, ΕΠΙΚ10, 

και ΕΠΙΚΜ7), ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή (V3) Ευθύνη για την βελτίωση 

της ποιότητας και η μεταβλητή (V5) Στόχοι Ποιότητας δεν φαίνεται να 

σχετίζονται με καμία ανεξάρτητη μεταβλητή του συστήματος 

επικοινωνίας. Τέλος η μεταβλητή (V4) Ρόλος του τμήματος Ποιοτικού 

Ελέγχου στη Βελτίωση της Ποιότητας σχετίζεται θετικά με πέντε 

ανεξάρτητες μεταβλητές (ΕΠΙΚΜ10, ΕΠΙΚΜ3, ΕΠΙΚΜ6, και ΕΠΙΚΜ10). 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τις συσχετίσεις πρώτα από την μεταβλητή 

(V1) παρατηρούμε ότι η επιλογή και η υλοποίηση της Αρχικής 

Προσέγγισης για την βελτίωση της Ποιότητας σχετίζεται σε μεγάλο 

βαθμό με την συγκέντρωση των πληροφοριών στα ανώτερα στρώματα 

της ιεραρχίας (ΕΠΙΚ2) επιβεβαιώνοντας έτσι τις απόψεις πολλών 

θεωρητικών και ερευνητών ότι η επιλογή της προσέγγισης συχνά γίνεται 

από τα ανώτερα ιεραρχικά στρώματα τα οποία στελέχη με την σειρά 

τους προσπαθούν να συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν μόνα τους 

όλες εκείνες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την συγκεκριμένη 

προσέγγιση (Dale,1989; ΙΡΜ.1993; Chauvel,1991). Το γεγονός αυτό 

καθεαυτό μπορεί να ερμηνευθεί και από τα υψηλά ποσοστά υλοποίησης 

προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας μέσω του ISO 9000 series. 
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Πίνακας_1 Συσχέτιση Οργανωσιακών Προσδιοριστικών παραγόντων 
βελτίωσης ποιότητας και μεταβλητών συστήματος επικοινωνίας 
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Έχει επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ISO 9000 

series αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα τόσο διαχειριστικής φύσεως 

αλλά και προβλήματα αλλαγής ή συνειδητοποίησης της καινούργιας 

νοοτροπίας βελτίωσης της ποιότητας μιας και οι πληροφορίες γύρω από 

το σύστημα συλλέγονται, επεξεργάζονται και τυποποιούνται από τα 

ανώτερα μόνο στελέχη (Turtle, 1993). Από την άλλη πλευρά 

διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συσχέτιση της V1 με τις μεταβλητές ΕΠΙΚ6, 

ΕΠΙΚ7 και ΕΠΙΚ9 γεγονός που φανερώνει την πρόθεση των επιχειρήσεων 

του δείγματος να στραφούν σε τυπικά κανάλια επικοινωνίας και στην 

υιοθέτηση ευέλικτων μορφών επικοινωνίας προκειμένου να μπορέσουν να 

συνδυάσουν την προσέγγιση της ποιότητας με τους οργανωσιακούς 

στόχους της επιχείρησης. 

Η αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης καθώς και το πέρασμα από τον παραδοσιακό ποιοτικό 

έλεγχο σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ σύμφωνα με τον Pfeffer, 1994 προϋποθέτει 

την ύπαρξη των μηχανισμών εκείνων που θα αντιλαμβάνονται και θα 

προσαρμόζουν ανάλογα τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας με τις 

υπάρχουσες αλλαγές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για 

να εκπληρωθούν στο μέγιστο οι στόχοι της επιχείρησης. Τέλος 

παρατηρούμε ότι η Αρχική Προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας 

σχετίζεται άμεσα και με τις περισσότερες μεταβλητές που 

αντιπροσωπεύουν πρακτικές KaL τεχνικές επικοινωνίας. Συγκεκριμένα 

ισχυρότατη συσχέτιση διαπιστώνουμε με τις μεταβλητές ΕΠΙΚΜ2 

(εκπόνηση ερευνών αγοράς), ΕΠΙΚΜ4 (Ανάλυση ανταγωνιστών), ΕΠΙΚΜ7 

(Έκδοση και κυκλοφορία έντυπου υλικού), ΕΠΙΚ8 (Προσωπική επαφή), και 

ΕΠΙΚΜ11 (μοίρασμα ιδεών και προτάσεων). Από τα παραπάνω 

διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν με διάφορους τρόπους 

να μεταδώσουν το μήνυμα της νέας προσέγγισης για την βελτίωση της 

ποιότητας, δίνοντας συχνά περισσότερο έμφαση .στη χρησιμοποίηση 

παραδοσιακών πρακτικών και τεχνικών επικοινωνίας αποφεύγοντας έτσι 

νέες και καινοτόμες τεχνικές όπως η χρησιμοποίηση της συστημικής 

σκέψης (ΕΠΙΚΜ10) η ομαδική εκμάθηση (ΕΠΙΚΜ1). Εντυπωσιακή επίσης 

είναι η έλλειψη συσχέτισης της μεταβλητής V1 με τις μεταβλητές 

ΕΠΙΚΜ5 και ΕΠΙΚΜ6 δίνοντας έτσι την αφορμή να συμπεράνουμε ότι ενώ 
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έχει ευρύτατα αποδειχθεί από άλλες έρευνες ότι οι προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας προϋποθέτουν την εδραίωση μιας φιλοσοφίας 

τόσο του «εσωτερικού» όσο και του «εξωτερικού» πελάτη (Oakland,19889 

από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις του 

δείγματος δεν φαίνεται να συνδυάζουν την επιλογή μιας προσέγγισης 

βελτίωσης της ποιότητας με την παραπάνω φιλοσοφία μέσω πρακτικών 

και τεχνικών επικοινωνίας με τους παραπάνω. 

Όσον αφορά την συσχέτιση της εξαρτημένης μεταβλητής V2 με τις 

μεταβλητές του συστήματος επικοινωνίας παρατηρούμε υπάρχει ισχυρή 

συσχέτιση με μόνο μία μεταβλητή που αντιπροσωπεύει πρακτικές και 

τεχνικές επικοινωνίας την μεταβλητή ΕΠΙΚΜ7 ( έκδοση και κυκλοφορία 

εντύπων). Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως η αδυναμία των επιχειρήσεων 

να προσδώσουν την απαραίτητη σημασία και να συνειδητοποιήσουν την 

σημασία υλοποίησης τεχνικών επικοινωνίας οι οποίες με την σειρά τους 

θα βοηθήσουν την επιχείρηση στην διάρκεια της εφαρμογής των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας να ικανοποιήσει τους 

οργανωσιακούς της στόχους και να εδραιώσει μια κουλτούρα ποιότητας. 

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του 

δείγματος έχει μόνο ένα έως πέντε χρόνια συστηματικής ενασχόλησης 

με την βελτίωση της ποιότητας τότε είναι λογικό να μην υπάρχει θετική 

συσχέτιση με τις μεταβλητές του συστήματος επικοινωνίας. Η αδυναμία 

συσχέτισης της μεταβλητής V2 με τις μεταβλητές ΕΠΙΚ3, ΕΠΙΚ4, ΕΠΙΚ5, 

ΕΠΙΚ6 επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι επιχειρήσεις που έχουν μικρό 

χρόνο συστηματικής ενασχόλησης με την βελτίωση της ποιότητας 

υλοποιώντας μία η παραπάνω προσέγγιση ποιότητας δεν φαίνεται να 

έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει την σπουδαιότητα της επικοινωνίας και 

δεν αντιλαμβάνονται την ανάγκη επαναπροσδιορισμού ή της εφαρμογής 

νέων μηχανισμών επικοινωνίας τα οποία θα αποτελέσουν την βάση πάνω 

στην οποία θα μπορέσει η επιχείρηση να διαμορφώσει μια ισχυρή 

κουλτούρα ποιότητας (Blackburn&Rosen,1993). Γίνεται αμέσως αντιληπτό 

ότι η ποιότητα είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία για να μπορέσει να 

αποδώσει θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλούς «εσωτερικούς» παράγοντες 

όπως ενημερότητα γύρω από τάσεις και μεταβολές στη οργανωσιακή 

δομή, αλλά και «εξωτερικούς» όπως καινούργια δίκτυα πληροφόρησης, 
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και εγκαθίδρυση συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα 

τεχνογνωσίας και τεχνολογίας βελτίωσης της ποιότητας. 

Η μεταβλητή V4 (Ρόλος του Τμήματος ΠΕ στην βελτίωση της ποιότητας) 

σχετίζεται και αυτή μόνο με τρεις μεταβλητές του συστήματος 

επικοινωνίας της επιχείρησης (ΕΠΙΚ10, ΕΠΙΚΜ6, και ΕΠΙΚΜ10). Από τα 

παραπάνω διαφαίνεται ίσως ότι το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου αδυνατεί 

να συνδέσει τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας με το σύστημα 

επικοινωνίας της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλετε στο 

συγκεντρωτικό ρόλο του τμήματος ποιοτικού ελέγχου και στην αδυναμία 

του να ξεφύγει από τα παραδοσιακά του καθήκοντα και επιδιώξεις. 

Σύμφωνα με έρευνες σε πολλές επιχειρήσεις το τμήμα του Ποιοτικού 

Ελέγχου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας αφήνοντας απέξω τα υπόλοιπα τμήματα της 

επιχείρησης (ΙΡΜ.1993) Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου φαίνεται να 

σχετίζεται λοιπό μόνο με την συγκέντρωση των πληροφοριών στην 

κορυφή της ιεραρχίας (ΕΠΙΚ2), λειτουργώντας ως ο ενδιάμεσος για την 

αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη των προσπαθειών βελτίωσης της 

ποιότητας. Από την άλλη πλευρά η μεταβλητή V4 σχετίζεται με την 

χρησιμοποίηση συγκεκριμένων και συνάμα παραδοσιακών τεχνικών 

επικοινωνίας όπως Οργανωμένες συναντήσεις (ΕΠΙΚ6). 

Τέλος αξιοσημείωτη είναι η έλλειψη συσχέτισης των μεταβλητών V3 

(Ευθύνη για την βελτίωση της ποιότητας) και V5 (Στόχοι ποιότητας) με 

κάποια ανεξάρτητη μεταβλητή. Προφανώς, αναφορικά με την μεταβλητή 

V3 ο λόγος να είναι ότι δυστυχώς ακόμη στην πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων η ποιότητα αποτελεί ευθύνη των ανωτέρων στελεχών και 

των ειδικών (τμήμα Π.Ελέγχου) άρα λοιπόν η επικοινωνία ως μηχανισμός 

συνοχής και αλλαγής θα έπρεπε να σχετίζεται με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς για την βελτίωσης της ποιότητας, ανώτερα 

στελέχη , εργαζόμενους, πελάτες , προμηθευτές κτλ. Από την άλλη 

πλευρά η μεταβλητή V5 φαίνεται να αποδεικνύεται η λιγότερο ισχυρή 

μεταβλητή μεταξύ όλων των άλλων εξαρτημένων μεταβλητών. Και εδώ 

παρατηρούμε ότι οι Στόχοι βελτίωσης της ποιότητας αδυνατούν να 

συσχετιστούν με τις μεταβλητές του συστήματος επικοινωνίας. 
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Προφανώς οι στόχοι ποιότητας των επιχειρήσεων του δείγματος να μην 

λαμβάνουν υπόψη τους μηχανισμούς και το ρόλο του συστήματος 

επικοινωνίας για την καλλίτερη και αποτελεσματικότερη επιλογή, 

συγκρότηση, υλοποίηση και βελτίωση των στόχων βελτίωσης της 

ποιότητας. 
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ΠίνακαςΑ Ανάλυση της Σχέσης οργανωσιακών Προσδιοριστικών 
Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας και των Στοιχείων 

Υποδείγματος ΔΟΠ στην Ελληνική Βιομηχανία 
του 

)ργανωσιακοί 
Ιροσδιοριστικ 
α Παράγοντες 
,ελτιωσης της 
ιοιότητας 

Μεταβλητές 
)εωρητικού 
υποδείγματος 
^ΟΠ 

5ΕΜΕΛΙΩΔΗ 
ΞΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Αρχική 
Προσέγγιση στη 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

V28 Ύπαρξη 
μακροχρόνιων 
πλάνων βελτίωση 
της ποιότητας 

V32 Χάραξη 
στρατηγικής για 
ποιότητα 

V35 Κατάργηση 
διατμηματικών 
εμποδίων και 
προστριβών 

V39 Αλλαγή του 
τρόπου σκέψης 
γύρω από την 
βελτίωση της 
ποιότητας. 

V40 Αναγνώριση 
σπουδαιότητας 
του ανθρώπινου 
δυναμικού στη 
βελτίωση της 
ποιότητας. 

Χρόνος 
Συστηματικής 
Ενασχόλησης 
με την 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

V31 Ύπαρξημιας 
κοινά αποδεκτής 
ερμηνείας για 
την ποιότητα 

V44H διοίκηση 
εξασφαλίζει την 
αφοσίωση και 
συμμετοχή όλων 
τωνεργαζομένων 
στην βελτίωση 
της ποιότητας 

V47 Συνεχής 
εσωτερικός 
έλεγχος για 
διαπίστωση 
στοιχείων που 
χρειάζονται 
βελτίωση 

Εναπόθεση 
Ευθύνης για τη 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

V48. Το σύστημα 
ποιότητας 
καλύπτει όλα τα 
τμήματα της 
επιχείρησης 

V50. Το σύστημα 
ποιότητας 
αποτελεί την βάση 
για μια 
ολοκληρωμένη 
προσέγγιση 
ποιότητας 

Ρόλος Τμήματος 
Ποιοτικού 
Ελέγχου στη 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

V30. Κατανόηση 
των αρχών της 
ποιότητας από 
όλους τους 
εργαζομένους 

V31 Ύπαρξη μιας 
κοινά αποδεκτής 
ερμηνείας για την 
ποιότητα 

V32 Χάραξη 
στρατηγικής για 
ποιότητα 

V34 Δημιουργία 
περιβάλλοντος 
απαλλαγμένο από 
φόβο και δυσπιστία 

V35 Κατάργηση 
διατμηματικών 
εμποδίων και 
προστριβών 

V39 Αλλαγή του 
τρόπου σκέψης 
γύρω από την 
βελτίωση της 
ποιότητας. 

V44 Η διοίκηση 
εξασφαλίζει την 
αφοσίωση και 
συμμετοχή όλων 
των εργαζομένων 
στην προσπάθεια 
βελτίωσης της 
ποιότητας 

V48. Το σύστημα 
ποιότητας 
καλύπτει όλα τα 
τμήματα της 
επιχείρησης 

Στόχοι 
Ποιότητας 

V28 Ύπαρξη 
μακροχρόνιω 
ν πλάνων 
βελτίωση της 
ποιότητας 

V36 Αλλαγή 
των παλαιών 
και εκμάθηση 
νέων ρόλων 

ν40Αναγνώρ 
ιση 
σπουδαιότητ 
ας του 
ανθρώπινου 
δυναμικού 
στη 
βελτίωση της 
ποιότητας. 
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3ΕΜΕΛΙΩΔΗΣ 
\ΡΧΕΣ 
ΜΟΙΚΗΣΗΣ 
3ΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

V56 Ταχύτητα 
στο σχεδιασμό 
και ανάπτυξη 
προϊόντων 

V60'Υπαρξη και 
λειτουργία 
μηχανισμών 
βελτίωσης 
ποιότητας 

V61 
Ελαστικότητα και 
συνεργασία 
τμημάτων με 
σκοπό την 
εξακρίβωση 
περιοχών 
βελτίωσης 

< 
V62 Συγκρότηση 
ομάδων 
ποιότητας σε όλα 
τα τμήματα της 
επιχείρησης 

V65 Ύπαρξη και 
λειτουργία 
συστημάτων 
ιδεών και 
προτάσεων. 

V72 Επικοινωνία 
ανώτερης 
διοίκησης με 
στελέχη και 
εργαζομένους 
γύρω από θέματα 
βελτίωσης 
ποιότητας 

ν73Συμμετοχή 
ανώτερης 
διοίκησης σε 
επιτροπές και 
συσκέψεις 
ποιότητας 

V74 Κλίμα 
εμπιστοσύνης και 
υποστήριξη 
πρωτοβουλιών 
ποιότητας 

V75 Εφαρμογή 
προγραμμάτων 
εκπαίδευσης με 
σκοπό την 
κατανόηση 
αρχών, 
φιλοσοφίας και 

V51 Σύνδεση 
των επιθυμιών 
και αναγκών του 
πελάτη με τον 
σχεδιασμό 
προϊόντων και 
την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών 
σχεδίων 

\/56Ταχύτητα 
στο σχεδιασμό 
και ανάπτυξη 
νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών 

V58 Ανακάλυψη 
περιοχών 
βελτίωσης από 
όλα τα τμήματα 
της επιχείρησης 

V59 Συνεχής 
ανάπτυξη νέων 
στόχων και 
μεθόδων 
βελτίωσης της 
ποιότητας 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 

\/85Επιλογή των 
προμηθευτών με 
βάση την 
ποιότητα και όχι 
την τιμή 

V90 Μακρόχρονη 
συνεργασία με 
προμηθευτές 

\/73.Συμμμετοχή 
των ανώτερων 
στελεχών σε 
επιτροπές και 
συσκέψεις 
ποιότητας 

V56 Ταχύτητα 
στο σχεδιασμό και 
ανάπτυξη 
προϊόντων 

V60 Ύπαρξη και 
λειτουργία 
μηχανισμών 
βελτίωσης 
ποιότητας 

V65 Ύπαρξη και 
λειτουργία 
συστημάτων ιδεών 
και προτάσεων. 

V67 Αξιολόγηση 
της συμμετοχής και 
σύνδεση με αλλαγή 
κουλτούρας 

V73 Συμμετοχή 
ανώτερης 
διοίκησης σε 
επιτροπές και 
συσκέψεις 
ποιότητας 

V74 Κλίμα 
εμπιστοσύνης και 
υποστήριξη 
πρωτοβουλιών 

V83 Συστηματική 
πληροφόρηση 
γύρωα πο θέματα 
ποιότητας 

\/84Χρησιμοπο[ηση 
εσωτερικών και 
εξωτερικών 
δεικτών μέτρησης 

329 



αλλαγή της 
υπάρχουσας 
νοοτροπίας. 

V76 Εφαρμογή 
προγραμμάτων 
εκπαίδευσης με 
σκοπό την 
κατανόηση και 
εφαρμογή 
τεχνικών και 
μεθόδων 
βελτίωσης 
ποιότητας 

V79H 
εκπαίδευση 
αποτελεί 
αναπόσπαστο 
μέρος των 
προσπαθειών 
βελτίωσης της 
ποιότητας 

V80 Συστηματική 
χρήση πινάκων 
ελέγχου και 
γραφημάτων με 
σκοπό την 
παρακολούθηση 
παραμέτρων 
ποιότητας 

V84 
Χρησιμοποίηση 
εσωτερικών και 
εξωτερικών 
δεικτών μέτρησης 

V86 Συστηματική 
και σχολαστική 
αξιολόγηση των 
προμηθευτών 

V90 Μακρόχρονη 
συνεργασία με 
προμηθευτές. 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
\1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΟΙΚΗΣΗΣ 
\ΙΚΗΣ 
3ΙΟΤΗΤΑΣ 

V91 Διαγράμματα 
Διαδικασιών 

V92 Checklists 

V95 Στατιστικός 
Έλεγχος 
Διαδικασιών 

V96 Failure Mode 

V92 Checklists 

V97 Quality 
Funct. 
Deployment 

V98 
Departmental 
Purpose Analysis 

V93. Τα επτά 
εργαλεία του 
ποιοτικού ελέγχου 

V101 Process 
re-engineering 

V102 Ανάλυση 
Διαδικασιών 

V93. Τα επτά 
εργαλεία του 
ποιοτικού ελέγχου 

V94 Κόστος 
Ποιότητας 

V95 Στατιστικός 
Έλεγχος 
Διαδικασιών 

V92 
Checklists 

V100 Mistake 
Proofing 
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and Effect 
Analysis 

V97 Quality 
Function 
Deployment 

V98 
Departmental 
Purpose Analysis 

V99 Business 
Benchmarking 

V101 Process 
Re-engineering 



Ανάλυση της Σχέσης οργανωσιακών Προσδιοριστικών 
Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας και των Στοιχείων 
της Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην 
Ελληνική Βιομηχανία 

ργανωσιακοί 
ροσδιοριστικοι 
αράγοντες 
:λτιωσης της 
οιότητας 

εταβλητές 
ξιοποίησης 
νθρώπινου 
υναμικού 

ΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΟΛΟΥ 
νίΗΜΑΤΟΣ 
ΡΟΣΏΠΙΚΟΥ 

Αρχική 
Προσέγγιση στη 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

Σ1 Το τμήμα 
προσωπικού 
αποτελεί μοχλό 
για την εισαγωγή 
αλλαγών στην 
επιχείρηση 
Σ2 Το τμήμα 
προσωπικού 
αποσαφηνίζει και 
μορφοποιεί την 
εργασιακή 
κουλτούρα της 
επιχείρησης 
Σ3 Το τμήμα 
προσωπικού 
συμμετέχει στη 
χάραξη και 
υλοποίηση 
στρατηγικών 
στόχων 
Σ4 Το τμήμα 
προσωπικού 
αποτελεί μια 
διοικητική και όχι 
περιφερειακή 
λειτουργία 
Λ1 Το τμήμα 
προσωπικού 
διενεργεί 
επιχειρηματικές 
μελέτες σε θέματα 
διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων 
Λ2 Το τμήμα 
προσωπικού είναι 
υπεύθυνο για 
διατμηματική και 
πλουραλιστική 
επικοινωνία 

Χρόνος 
Συστηματικής 
Ενασχόλησης 
με την 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

Λ2 Το τμήμα 
προσωπικού 
είναι υπεύθυνο 
για 
διατμηματική 
και 
πλουραλιστική 
επικοινωνία 

Εναπόθεση 
Ευθύνης για 
τη Βελτίωση 
της 
Ποιότητας 

Δεν σχετίζεται 
με καμμία 
μεταβλητή 

Ρόλος 
Τμήματος 
Ποιοτικού 
Ελέγχου στη 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

Λ2 Το τμήμα 
προσωπικού 
είναι υπεύθυνο 
για 
διατμηματική 
και 
πλουραλιστική 
επικοινωνία 

Στόχοι 
Ποιότητας 

Δεν σχετίζεται 
με καμμία 
μεταβλητή 
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Λ3 Το τμήμα 
προσωπικού 
σχεδιάζει και 
υλοποιεί 
ελαστικές μορφές 
εργασίας 
Λ4 Η επιχ/ση 
αφιερώνει 
σημαντικό 
ποσοστό πόρων 

στο τμήμα 
προσωπικού 
προκειμένου να 
ικανοποιήσει τους 
στόχους του. 

ΜΜΕΤΟΧΗ 
»ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σ1.κύκλοι 
ποιότητας 
ΣΙ. Ομάδες 
εργασίας 
Σ3Αυτοδιοικούμενε 
ς ομάδες 
Σδ.Συστήματα 
ιδεών και 
προτάσεων 
Σ8.0εργαζόμενοι 
λαμβάνουν 
συστηματικά 
πληροφορίες γύρω 
από θέματα 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 
Σ9.Ύπαρξη 
πολιτικής και 
φιλοσοφίας 
συμμετοχής των 
εργαζομένων 
Σ10.Η Συμμετοχή 
συμβαδίζει με την 
μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων από 
πάνω προς τα 
κάτω 
Σ11.0ι πόροι που 
διατίθενται για την 
συμμετοχή είναι 
αρκετοί 
Σ12.Τα συστήματα 
συμμετοχής 
καλύπτουν την 
πλειοψηφία των 
εργαζομένων 
Σ13.Τα συστήματα 
συμμετοχής 
συνδέονται με 
αμοιβές και 
αναγνώριση 
Σ14.Τα συστήματα 
συμμετοχής 
συνδέονται με τους 

Σ2. Ομάδες 
εργασίας 
Σ8. Οι 
εργαζόμενοι 
λαμβάνουν 
συστηματικά 
πληροφορίες 
γύρω από 
θέματα 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 
Σ9.Ύπαρξη 
πολιτικής και 
φιλοσοφίας 
συμμετοχής 
των 
εργαζομένων 

Δεν σχετίζεται 
με 
καμμία 
μεταβλητή 

Δεν σχετίζεται 
με καμμία 
μεταβλητή 

Σ4.Συμμετοχή 
στη Διοίκηση 
Σδ.Συμμετοχή 
στα κέρδη, 
μερίσματα 
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στρατηγικούς 
στόχους και την 
παραγωγικότητα 
Σ15Τα συστήματα 
συμμετοχής 
επιτρέπουν στους 
εργαζόμενους να 
βελτιώσουν το 
εργασιακό 
περιβάλλον 
Σ16.Η επιχείρηση 
υπολογίζει τα 
οφέλη από την 
υλοποίηση των 
προτάσεων και 
αποτελεσματικότη 
τα της συμμετοχής 

ΠΑΙΔΕΥΣΗ 
J 
ΙΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΚΠ1. 
Συστηματικότητα 
εκπαίδευσης 
ΕΚΠ2 Εκτελώντας 
την συγκεκριμένη 
εργασία 
ΕΚΠ3. Σεμινάρια, 
διαλέξεις 
ΕΚΠ5. Job rotation 
ΕΚΠ7. Συνεργασία 
εξωτερικούς 
εκπαιδευτές 
ΕΚΠ9. Εκπαίδευση 
ανώτερων 
στελεχών 
ΕΚΠ10. 
Εκπαίδευση 
μεσαίων στελεχών 
ΕΚΠ11 Εκπαίδευση 
προϊσταμένων 
ΕΚΠ12. 
Εκπαίδευση 
ειδικευμένων 
εργαζ. 
ΕΚΠ14. 
Εκπαίδευση 
διοικητικού 
προσωπικού 
ΕΚΠ15. Τα 
αντικείμενα 
Εκπαίδευσης 
καλύπτουν ευρύ 
φάσμα γνώσεων. 
ΕΚΠ17. Οι 
εργαζόμενοι έχουν 
την δυνατότητα να 
ασκήσουν αυτά 
που έχουν διδαχθεί 
στην πράξη. 
ΕΚΠ18. Η επιχ/ση 
μετρά την 
αποτελεσματικότη 
τα της 
εκπαίδευσης 

ΕΚΠ6. 
Ενημερωτικά 
Φυλλάδια, 
εφημερίδα, 
βίντεο 

ΕΚΠ16 Η 
επιχείρηση 
λαμβάνει την 
εκπαίδευση ως 
επένδυση και 
οχι ως κόστος 

ΕΚΠ7. 
Συνεργασία 
εξωτερικούς 
εκπαιδευτές 

ΕΚΠ6. 
Ενημερωτικά 
Φυλλάδια, 
εφημερίδα, 
βίντεο 

ΕΚΠ13. 
Εκπαίδευση σε 
ανιδείκευτους 
εργαζομένους 
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Λ3 Το τμήμα 
προσωπικού 
σχεδιάζει και 
υλοποιεί 
ελαστικές μορφές 
εργασίας 
Λ4 Η επιχ/ση 
αφιερώνει 
σημαντικό 
ποσοστό πόρων 

στο τμήμα 
προσωπικού 
προκειμένου να 
ικανοποιήσει τους 
στόχους του. 

ΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σ1. κύκλοι 
ποιότητας 
Σ2.Ομάδες 
ερ*γασίας 
Σ3Αυτοδιοικούμενε 
ς ομάδες 
Σ6.Συστήματα 
ιδεών και 
προτάσεων 
Σδ.Οεργαζόμενοι 
λαμβάνουν 
συστηματικά 
πληροφορίες γύρω 
από θέματα 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 
Σ9.Ύπαρξη 
πολιτικής και 
φιλοσοφίας 
συμμετοχής των 
εργαζομένων 
Σ10.Η Συμμετοχή 
συμβαδίζει με την 
μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων από 
πάνω προς τα 
κάτω 
ΣΤΙ.Οι πόροι που 
διατίθενται για την 
συμμετοχή είναι 
αρκετοί 
Σ12.Τα συστήματα 
συμμετοχής 
καλύπτουν την 
πλειοψηφία των 
εργαζομένων 
Σ13.Τα συστήματα 
συμμετοχής 
συνδέονται με 
αμοιβές και 
αναγνώριση 
Σ14.Τα συστήματα 
συμμετοχής 
συνδέονται με τους 

Σ2.Ομάδες 
εργασίας 
Σ8. Οι 
εργαζόμενοι 
λαμβάνουν 
συστηματικά 
πληροφορίες 
γύρω από 
θέματα 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 
Σ9.Ύπαρξη 
πολιτικής και 
φιλοσοφίας 
συμμετοχής 
των 
εργαζομένων 

Δεν σχετίζεται 
με 
καμμία 
μεταβλητή 

Δεν σχετίζεται 
με καμμία 
μεταβλητή 

Σ4.Συμμετοχή 
στη Διοίκηση 
Σ5.Συμμετοχή 
στα κέρδη, 
μερίσματα 

333 



ΙΟΛΟΓΗΣΗ -
ΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΛΟΥ ΤΩΝ 
ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΙΑΚΕΣ 
ΞΣΕΙΣ 

-Συλλογή 
στοιχείων για 
απόδοση απο 
πολλαπλές πηγές 
-Καθορισμός 
κριτηρίων 
αξιολόγησης με 
βάση 
προκαθορισμένες 
ανάγκες 
-Η αξιολόγηση 
γίνεται 
συστηματικά και 
είναι μια συνεχής 
διαδικασία 
-Υπαρξη 
ποσοτικών και 
ποιοτικών 
κριτηρίων 
αξιολόγησης 
-Συνεχής 
αναθεώρηση και 
βελτίωση του 
συστήματος 
αξιολόγησης 
-Συνεχής διάλογος 
και 
αναπληροφόρηση 
των εργαζομένων 
γύρω από θέματα 
αξιολόγησης 
-Εμφαση στην 
αναγνώριση των 
εργαζομένων από 
την ανώτερη 
διοίκηση 
-Εφαρμογή 
μεγάλης ποικιλίας 
μορφών 
αναγνώρισης 
-Δημοσιοποίηση 
της αναγνώρισης 
-Σύνδεση 
αναγνώρισης με 
αμοιβές και 
αξιολόγηση 

- Η επιχ/ση 
αναγνωρίζει το 
ρόλο και την 
σημασία του 
σωματείου στην 
επιχ/κή 
δραστηριότητα 

Δεν σχετίζεται 
με καμμία 
μεταβλητή 

Δεν σχετίζεται 
με καμμία 
μεταβλητή 

-Σύνδεση 
συστήματος 
αξιολόγησης με 
αμοιβές και 
αναγνώριση 

-Το σωματείο 
των 
εργαζομένων 
συμμετέχει 
ενεργά στη 
διαδικασία 
λήψης 
αποφάσεων. 

-Καθορισμός 
κριτηρίων 
αξιολόγησης με 
βάση 
προκαθορισμέν 
ες ανάγκες 
-Συνεχής 
αναθεώρηση 
και βελτίωση 
του 
συστήματος 
αξιολόγησης 
-Συνεχής 
διάλογος και 
αναπληροφόρη 
ση των 
εργαζομένων 

Δεν σχετίζεται 
με καμμία 
μεταβλητή 

-Καθορισμός 
κριτηρίων 
αξιολόγησης με 
βάση 
προκαθορισμένε 
ς ανάγκες 

- Η επιχ/ση 
αναγνωρίζει το 
ρόλο και την 
σημασία του 
σωματείου στην 
επιχ/κή 
δραστηριότητα 
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-Το σωματείο των 
εργαζομένων 
συμμετέχει ενεργά 
στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων 

- Η επιχ/ση 
βρίσκεται σε 
συνεχή διάλογο και 
πληροφορεί 
συστηματικά το 
σωματείο των 
εργαζομένων 

- Το σωματείο των 
εργαζομένων 
δέχεται επιρροές 
από πολιτικά 
κόμματα και 
οργανώσεις 

< 

- Η επιχ/ση 
βρίσκεται σε 
συνεχή διάλογο 
και πληροφορεί 
συστηματικά το 
σωματείο των 
εργαζομένων 

- Το σωματείο 
των 
εργαζομένων 
δέχεται 
επιρροές από 
πολιτικά 
κόμματα και 
οργανώσεις. 
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Πίνακας 3. Ανάλυση της Σχέσης οργανωσιακών Προσδιοριστικών 

γανωσιακοί 
οσδιοριστικ 
Παράγοντες 
ν,τιωσης της 
ιότητας 

ταβλητές 
ικοινωνίας 

Παραγόντων Βελτίωσης της Ποιότητας 
Επικοινωνίας στην Ελληνική Βιομηχανία 

Αρχική 
Προσέγγιση στη 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

ΣΕΠΙΚ2. 0 όγκος 
και πολυπλοκότητα 
των πληροφοριών 
συγκεντρώνεται 
στην κορυφή της 
ιεραρχίας 
ΣΕΠΙΚ6. Ύπαρξη 
και λειτουργία 
ευέλικτων 
μηχανισμών 
επικοινωνίας και 
δικτύων 
πληροφόρησης και 
επαναπληροφόριση 
ςΣΕΠΙΚ7. 
Χρησιμοποίηση 
τυπικών καναλιών 
επικοινωνίας για 
την μετάδοση των 
οργανωσιακών της 
στόχων 
ΣΕΠ1Κ9. Η επιχ/ση 
στηρίζει την 
αποτελεσματική 
επικοινωνία σε 
ρυθμιστικούς 
κανόνες και 
απλούστερης 
μορφής 

κανάλια 
επικοινωνίας 
ΜΕΠΙΚ2. 
Εκπόνηση Ερευνών 
Αγοράς 
ΜΕΠΙΚ4. Ανάλυση 
Ανταγωνιστών 
ΜΕΠΙΚ6. 
Συσκέψεις 
(Meetings) 
ΜΕΠΙΚ7.Χρησιμοπ 
οίηση Έντυπου 
υλικού 
πληροφόρησης 
ΜΕΠΙΚ8. 
Προσωπική Επαφή 
ΜΕΠΙΚ9. 
Netwoking 
ΜΕΠΙΚ11. 
Μοίρασμα και 
ανταλλαγή ιδεών 
και προτάσεων 

Χρόνος 
Συστηματικής 
Ενασχόλησης 
με την 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 
ΣΕΠΙΚ2. Ο 
όγκος και η 
πολυπλοκότητα 
των 
πληροφοριών 
συγκεντρώνεται 
στην κορυφή 
της ιεραρχίας 
ΣΕΠΙΚ7. 
Χρησιμοποίηση 
τυπικών 
καναλιών 
επικοινωνίας 
για την 
μετάδοση των 
οργανωσιακών 
της στόχων 
ΣΕΠΙΚΙΟ.Το 
σύστημα 
επικοινωνίας 
λειτουργεί σαν 
μηχανισμός 
συνοχής των 
διαφόρων 
τμημάτων και 
λειτουργιών της 
επιχ/σης 

Εναπόθεση 
Ευθύνης για 
τη Βελτίωση 
της Ποιότητας 

Δεν σχετίζεται 
με καμμία 
μεταβλητή 

και της 
ι 

Ρόλος Τμήματος 
Ποιοτικού 
Ελέγχου στη 
Βελτίωση της 
Ποιότητας 

ΣΕΠΙΚΙΟ.Το 
σύστημα 
επικοινωνίας 
λειτουργεί σαν 
μηχανισμός 
συνοχής των 
διαφόρων 
τμημάτων και 
λειτουργιών της 
επιχ/σης 
ΜΕΠΙΚ3. 
Εκμάθηση 
Διανοητικών 
Μοντέλων 
ΜΕΠΙΚ4. Ανάλυση 
Ανταγωνιστών 
ΜΕΠΙΚ6. 
Συσκέψεις 
(Meetings) 
ΜΕΠΙΚ10. 
Συστημική σκέψη 

Στόχοι 
Ποιότητας 

Δεν 
σχετίζεται με 
καμμία 
μεταβλητή 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

10.1 Εισαγωγή 

10.2. Γενικά Συμπεράσματα 

10.3. Συμπεράσματα από την ανάλυση των Ερευνητικών 

Υποθέσεων. 

10.4. Θεωρητικά Διλήμματα και Προκλήσεις 

10.5 Κατευθύνσεις και Προοπτικές για μελλοντική έρευνα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

10.1 Εισαγωγή 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύθηκαν και προσδιορίστηκαν οι 

συναρτησιακές εκείνες σχέσεις οι οποίες συμβάλουν στην αναγνώριση της 

σημασίας των οργανωσιακών προσδιοριστικών παραγόντων βελτίωσης της 

ποιότητας για την αποτελεσματική άσκηση της ΔΟΠ μέσω του υποδείγματος 

ΔΟΠ, της Αξιοποίηση του ανθρώπινου Δυναμικού και της επικοινωνίας στην 

Ελληνική Βιομηχανία. Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα γενικά 

συμπεράσματα της έρευνας όσον αφορά το επίπεδο των προσπαθειών 

βελτίωσης της ΔΟΠ , την κατάσταση των προσπαθειών Αξιοποίησης του 

ανθρώπινου Δυναμικού και του Συστήματος επικοινωνίας στην Ελληνική 

Βιομηχανία, και την εκτίμηση των συμπερασμάτων που πηγάζουν από την 

ανάλυση των συναρτησιακών σχέσεων της έρευνας. Τέλος στο κεφάλαιο 

αυτό καταγράφονται και διερευνούνται μια σειρά από θεωρητικά διλήμματα 

και προκλήσεις που ίσως αποτελέσουν μια καινούργια αφετηρία για 

περαιτέρω έρευνες και καθορίσουν νέες προοπτικές στο μέλλον. 

10.2 Γενικά 

Η συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε καίρια 

ερωτήματα που αφορούν την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τη διερεύνηση 

των σχέσεων που διέπουν βασικούς οργανωσιακούς προσδιοριστικούς 

παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας με την Αξιοποίηση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού και του συστήματος Επικοινωνίας στην Ελληνική Βιομηχανία. Για 

την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια που προήλθαν από 35 
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βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάρει το πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 series. Στην διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχουν μια σειρά από τρανταχτά και ισχυρά επιχειρήματα τα οποία με 

την σειρά τους αποδεικνύουν και καταδείχνουν την αναγκαιότητα, την 

χρησιμότητα και την σπουδαιότητα της επιλογής του σειράς ISO 9000 σαν 

το βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη , διεξαγωγή ερευνών και την μελέτη 

του αντικειμένου της ΔΟΠ. Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί ότι για πολλές 

επιχειρήσεις το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη και δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος ολικής ποιότητας είναι πιθανόν να είναι η εφαρμογή ενός 

συστήματος ποιότητας όπως του ΙΣΟ 9000 (Dale, 1991; Fowler, 1992; 

Ho,1991; ΙΡΜ.1993). Υλοποιώντας αυτό το σύστημα οι επιχειρήσεις 

τοποθετούν ουσιαστικά το πρώτο θεμέλιο για την εφαρμογή της φιλοσοφίας 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

βελτίωσης ποιότητας.(Ηο,1993, Bradley, 1994). 

Επιτόπιες συναντήσεις και συνεντεύξεις με στελέχη του τμήματος ποιοτικού 

ελέγχου, του τμήματος προσωπικού και διευθυντικών στελεχών 

πραγματοποιήθηκαν στα αρχικά στάδια της έρευνας για την καλλίτερη , 

πληρέστερη και αντικειμενικότερη συλλογή στοιχείων. Για την κατανόηση και 

συστηματική μελέτη της σχέσης προσδιοριστικών παραγόντων βελτίωσης 

της ποιότητας με την Αξιοποίηση του ανθρώπινου Δυναμικού στην ελληνική 

Βιομηχανία απαραίτητη είναι η μελέτη του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αναπτύσσονται οι προσπάθειες και τα 

προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, όπως και η μελέτη του συστήματος 

επικοινωνίας με το οποίο συλλέγονται, επεξεργάζονται και τυποποιούνται οι 

πληροφορίες και οι γνώσεις γύρω από θέματα ΔΟΠ στις επιχειρήσεις του 

δείγματος. 

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική βιομηχανία 

αναφορικά με τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η Ελληνική Βιομηχανία βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό 

στάδιο όσον αφορά την συστηματική και σε βάθος εισαγωγή και υλοποίηση 

προγραμμάτων και προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. Το γεγονός ότι η 
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μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος υιοθετεί την 

πιστοποίηση με βάσει το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9000 series 

ως την αρχική προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας φανερώνει τις 

προθέσεις των επιχειρήσεων να στραφούν σε ένα «εργαλείο» το οποίο όμως 

από την. πολύχρονη εφαρμογή του στην Ευρώπη και Αμερική δεν έχει 

αποδείξει ότι αποτελεί μονόδρομος για την βελτίωση της ποιότητας 

(Ho, 1993; Lawler,,1994). Παράλληλα ο τρόπος εισαγωγής και οι συνθήκες 

που επικρατούν στην Ελληνική βιομηχανική πραγματικότητα φαίνεται να 

προσδιορίζουν και να σηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την σπουδαιότητα και 

το ρόλο της εφαρμογής τέτοιων προσεγγίσεων βελτίωσης της ποιότητας. 

Διαπιστώνουμε ότι ακόμη και μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις , οικογενειακού 

χαρακτήρα έχουν στραφεί στην πιστοποίηση προσπαθώντας είτε να 

επωφεληθούν από τις διατάξεις διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων που 

επιδοτούν την διαδικασία και την χορήγηση πιστοποιητικού διασφάλισης της 

ποιότητας με βάσει το ISO 9000 series σε σύντομο χρονικό διάστημα και 

χωρίς να έχουν όπως διαφαίνεται από την ανάλυση των στοιχείων του 

υποδείγματος ΔΟΠ ούτε την ανάλογη υποδομή, στόχους και στρατηγική 

ποιότητας και τέλος μια κουλτούρα η οποία θα αναδεικνύει και θα στηρίζει τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης και χρησιμοποιούν εξωτερικούς 

συμβούλους παρουσιάζουν μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την πιστοποίηση με ISO 9000 series. Η 

αναγνώριση της αναγκαιότητας της ποιότητας και της αδυναμίας των 

επιχειρήσεων να προβούν στον σχεδιασμό και την εισαγωγή προγραμμάτων 

βελτίωσης της ποιότητας και η ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας φαίνεται να κερδίζει έδαφος και να 

έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η παραπάνω διαπίστωση φαίνεται να 

εναρμονίζεται με τις απόψεις του Mallack, et.al.1997, οι οποίοι αναφέρουν 

ότι οι εταιρίες συμβούλων τα τελευταία χρόνια παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αύξηση της κατανόησης της ποιότητας και στη δημιουργία των 

34! 
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προϋποθέσεων για την εναρμόνιση της οργανωσιακής κουλτούρας στις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω βρίσκεται και ο χρόνος συστηματικής 

ενασχόλησης των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων με την βελτίωση 

της ποιότητας. Διαφαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών 

μεταποιητικών επιχειρήσεων βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο αναφορικά 

με την βελτίωση της ποιότητας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε μια τάση 

προώθησης της ποιότητας σε επιχειρηματικό και εθνικό επίπεδο με την 

υιοθέτηση έτους ποιότητας, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων ποιότητας 

και πρόσφατα με την πρόθεση της κυβέρνησης να υιοθετήσει μια Εθνική 

Πολιτική Ποιότητας και στον Δημόσιο Τομέα. 

Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προκύπτει ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων αδυνατεί ίσως να 

προσαρμοστεί στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για προϊόντα και 

υπηρεσίες ποιότητας οι οποίες θα αποτελούν και την βασική στρατηγική της 

επιχείρησης και θα συνδέονται με την αύξηση της παραγωγικότητας και την 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης. Οι αργοί ρυθμοί στον σχεδιασμό και την 

υιοθέτηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας. 

Από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι ο Ρόλος του τμήματος Ποιοτικού 

Ελέγχου παραμένει παραδοσιακός και αυστηρά οχυρωμένος πίσω από 

διαδικασίες και πρακτικές ποιοτικού ελέγχου. Η υπερβολική και πολλές 

φορές άκαμπτη πολιτική του τμήματος σε συνδυασμό με την υιοθέτηση 

προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας που πηγάζουν από την ανάγκη 

ικανοποίησης προδιαγραφών και συστημάτων ελέγχου στην παραγωγή 

οδηγεί στην αδυναμία εφαρμογής ρόλων που θα ευνοούν τον σχεδιασμό της 

ποιότητας, την εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα ποιότητας και τέλος 

την δημιουργία ενός κλίματος ομαδικότητας και συνεργασίας όλων των 

τμημάτων της επιχείρησης. 

Παρόλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη την άποψη του 

Κανελλόπουλου(1995) ο οποίος πέρα από την αναφορά τα προβλήματα και 
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τις αδυναμίες που παρουσιάζει η Ελληνική Βιομηχανία αναφορικά με την 

βελτίωση της ποιότητας επισημαίνει ότι «οι Έλληνες παρόλο που 

θεωρούνται απειθάρχητος λαός είναι κατάλληλοι να για να εφαρμόσουν την 

ΔΟΠ. Ο λόγος είναι επειδή η ΔΟΠ δεν είναι μόνο μεθοδολογία και 

συστηματικές τεχνικές αλλά σε μεγάλο βαθμό και πρωτίστως ψύχωση όλων 

για εξαιρετική ποιότητα των ιδίων, των διαδικασιών τους και των εκροών 

τους, κάνει τους Έλληνες που είναι σε διανοητικό υψηλό επίπεδο και 

διαθέτουν το "φιλότιμο" να είναι πολύ κατάλληλη για την ΔΟΠ». 

Η ελληνική βιομηχανία οφείλει στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς για να 

εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια 

δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Είναι αναγκαίος ο ορισμός 

νέων στρατηγικών στόχων με βασικούς άξονες την ποιότητα στην παραγωγή 

και στα προϊόντα. Σύμφωνα με τον Καλαπαξίδη (1995) η Ελλάδα με την 

στρατηγική θέση που κατέχει στον παγκόσμιο χάρτη, μπορεί να 

εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για ανάπτυξη που παρουσιάζονται στην 

ευρωπαϊκή αγορά από την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ένωσης του 1992 

και το άνοιγμα των αγορών των ανατολικοευρωπαϊκών δημοκρατιών. Μέσα 

σε αυτό το τοπίο, διαφαίνεται ότι η ποιότητα αποτελεί την μόνη αξιόπιστη 

και αποτελεσματική προοπτική για την επιβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής 

βιομηχανίας. 

Αναφορικά με την ανάλυση των μεταβλητών του περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο δρουν και αναπτύσσονται οι βιομηχανικές επιχειρήσεις του δείγματος 

μπορούμε να συμπεράνουμε οτι χαρακτηρίζεται από χαμηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης οι οποίοι οφείλονται στην έλλειψη υποδομής και στα διαρθρωτικά 

προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας η οποία μόλις τα τελευταία χρόνια 

άρχισε να κερδίζει έδαφος και να συναγωνίζεται στις διεθνείς αγορές. 

Υπάρχει ακόμη έντονη η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών κυρίως μέσω επενδύσεων τόσο από το Ευρωπαϊκό ταμείο όσο 

και μέσω του αναπτυξιακού νόμου 1892/90. 

Από την άλλη πλευρά εμφανής είναι η αδυναμία των ελληνικών 

βιομηχανικών επιχειρήσεων να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα εσωτερικών 
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οργανωσιακών αλλαγών και να προβούν σε οργανωσιακές αλλαγές. Η 

παραπάνω διαπίστωση έρχεται να επιβεβαιώσει οτι δυστυχώς οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δεν έχουν αντιληφθεί οτι το περιβάλλον αποτελεί βασικό και 

αναπόσπαστο μέρος στην ζωή της επιχείρησης και πως θα πρέπει η 

επιχείρηση να αναπτύξει μηχανισμούς ανίχνευσης των παραπάνω αλλαγών. 

Τέλος οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις φαίνεται να αρχίζουν να 

αντιλαμβάνονται οτι ο νανταγωνισμός αρχίζει να μην είναι μόνο εγχώριος 

αλλά με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την διεθνοποίηση των 

αγορών περισσότερες ξένες επιχειρήσεις διεισδύουν στην ελληνική αγορά 

και παίρνουν σημαντικά κομμάτια του μεριδίου της αγοράς ή εξαγοράζουν 

ελληνικές επιχειρήσεις. Συμπερασματικά θα πρέπει να αναφερθεί οτι η 

ελληνική βιομηχανία βρίσκεται ακόμη σε μια περίοδο θεαματικών αλλαγών 

και θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν οτι η 

επιβίωση και η εκπλήρωση των οργανωσιακών τους στόχους περνάει μέσα 

από την συνειδητοποίηση των αλλαγών και της επίδρασης των μεταβλητών 

του περιβάλλοντος. 

Έχει ευρύτατα υποστηρηχθεί οτι η "ποιότητα" των συναλλαγών με το 

περιβάλλον συνιστά ένα από τα θεμελιώδη αναπτυξιακά προβλήματα μιας 

οργάνωσης ( Lawrence and Lorsch, 1967). Γνωρίζουμε όμως οτι για να 

συναλλάσσονται όμως αποτελεσματικά με το περιβάλλον τους, οι 

οργανώσεις θα πρέπει να έχουν σωστές και έγκυρες πληροφορίες τόσο για 

το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους , όσο και για τις μεταβολές του 

και τις μελλοντικές του τάσεις οι οποίες θα διοχετεύονται, θα καταγράφονται , 

θα οργανώνονται και θα τυποποιούνται και στη συνέχεια θα επεξεργάζονται 

από τα στελέχη με σκοπό την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων μέσα από 

ένα οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας. 

Τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων αδυνατούν να διαγνώσουν και να 

συνειδητοποιήσουν ότι η υπερβολική και συχνά μονόπλευρη αυτή μορφή 

επικοινωνίας μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην επίτευξη των 

οργανωσιακών στόχων και στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης μιας 

και παραδοσιακά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 
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προϊσταμένων και υφισταμένων. Αν αυτό συνδυαστεί με το γεγονός ότι οι 

περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την βιβλιογραφία 

έχουν συγκεντρωτική οργανωσιακή δομή και άκαμπτες γραμμές εξουσίας 

τότε γίνεται αντηληπτό οτι οι οργανωτικές αλλαγές σε συνδυασμό με την 

πίεση που δέχονται τα ανώτερα στελέχη καθώς και τον υπέρμετρο όγκο των 

πληροφοριών αναγκάζουν τα ανώτερα στελέχη να δίνουν την δυνατότητα 

στα μεσαία στελέχη να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες , διευκολύνοντας έτσι το έργο των ανωτέρων στελεχών και 

ενδυναμώνονται το ρόλο των μεσαίων στελεχών και την αποτελεσματικότητα 

της επικοινωνίας παρακάμπτουν έτσι διάφορα οργανωσιακά εμπόδια. Η 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ 

στελεχών και τμημάτων έκανε ακόμη πιο εύκολο τον χειρισμό και την 

επεξεργασία των πληροφοριών α[ο τα μεσαία και κατώτερα στελέχη. Από τα 

δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι δυστυχώς οι οργανωσιακοί στόχοι 

μεταβιβάζονται όχι μέσω μόνο των τυπικών καναλιών επικοινωνίας αλά 

όπως διαφαίνεται μέσω άτυπων μορφών και καναλιών επικοινωνίας. Αυτό 

σημαίνει ότι συχνά οι στόχοι δεν φτάνουν όπως ακριβώς διατυπώθηκαν ή 

καμιά φορά δεν φτάνουν καθόλου στους εργαζομένους με συνέπεια τις 

συγκρούσεις και τα προβλήματα. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν κατανοεί 

πλήρως την σημασία και την σπουδαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας 

ρυθμιστικών κανόνων οι οποίοι θα βοηθήσουν τα στελέχη της επιχείρησης 

να καταγράψουν, να οργανώσουν και να τυποποιήσουν όλες εκείνες τις 

απαραίτητες πληροφορίες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος Η 

λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας ως μηχανισμός συνοχής των 

τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης στις επιχειρήσεις του δείγματος 

βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.. Τα παραπάνω έρχονται να 

επιβεβαιώσουν την άποψη πολλών ερευνητών ότι για τον καλλίτερο και 

αποτελεσματικότερο συντονισμό των λειτουργιών της επιχείρησης 

απαραίτητη είναι η ύπαρξη μηχανισμών οι οποίοι θα επιτρέπουν στα 

στελέχη των διαφόρων τμημάτων να ανταλλάσσουν και να αξιοποιούν 
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πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων στο τμήμα τους αλλά και για τον 

καλλίτερο συντονισμό όλων των λειτουργιών . 

Τέλος διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος φαίνεται να έχουν 

επικεντρώσει την προσοχή τους σε παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας. 

Μέθοδοι επικοινωνίας όπως η εκμάθηση διανοητικών μοντέλων, η 

συστημική σκέψη το μοίρασμα ιδεών και η ανταλλαγή ιδεών και τέλος η 

ομαδική εκμάθηση εφαρμόζονται ελάχιστα και αυτό μπορεί να θεωρηθεί 

αναμενόμενο αν σκεφτεί κανείς ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

κατανοήσουν την σημασία εγκαθίδρυσης και εφαρμογής ενός συστήματος 

επικοινωνίας το οποίο θα προσφέρει την βάση για την ανάπτυξη των 

παραπάνω μεθόδων επικοινωνίας. 

10.3. Συμπεράσματα από την ανάλυση των Ερευνητικών 

Υποθέσεων. 

Εξετάζοντας και μελετώντας διεξοδικά τις συσχετίσεις των διαφόρων 

μεταβλητών (Υπόδειγμα ΔΟΠ, Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Συστήματος Επικοινωνίας) με τους οργανωσιακούς προσδιοριστικούς 

παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας διαπιστώνουμε ότι πολλές από αυτές 

παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον και αποτελούν πηγές 

άντλησης σημαντικών συμπερασμάτων αλλά και μελλοντικών ερευνών. 

Εξετάζοντας πρώτα τη σχέση των οργανωσιακών προσδιοριστικών 

παραγόντων βελτίωσης της ποιότητας με τα στοιχεία του υποδείγματος ΔΟΠ 

διαπιστώνουμε τα εξής: 

Από τα δεδομένα της έρευνας και την ανάλυση των συναρτησιακών σχέσεων 

προκύπτει ότι η επιλογή της προσέγγισης βελτίωσης της ποιότητας δεν 

σχετίζεται με την ύπαρξη και λειτουργία ενός συστήματος ποιότητας. Η 

ύπαρξη ενός συστήματος ποιότητας αποτελεί καταλύτη για την επίτευξη ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 

στηρίζονται οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας (Oakland, 1989; 

Feigenbaum,1991). Διαπιστώνουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις προχωρούν 
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στη υλοποίηση προσεγγίσεων βελτίωσης της ποιότητας έχοντας σοβαρές 

αδυναμίες στην καθαρότητα των στόχων του προγράμματος ή 

πρωτοβουλιών που εφαρμόζουν, στην κάλυψη όλων των τμημάτων της 

επιχείρησης και στην σύνδεση της προσέγγισης της ποιότητας με τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Η ύπαρξη ενός συστήματος 

ποιότητας σύμφωνα με τον Feigenbaum, 1990 αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο όλων των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνουμε ότι καταρρίπτεται πλέον ο μύθος ότι οι επιχειρήσεις που 

έχουν πάρει το ISO 9000 ή εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

απαραίτητα έχουν Σύστημα Ποιότητας το οποίο αποτελεί την βάση πάνω 

στην οποία στηρίζεται μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία βελτίωσης της 

ποιότητας. 

Εμφανής και αναμενόμενη είναι επίσης η έλλειψη συσχέτισης των στοιχείων 

του Ανθρώπινου Δυναμικού για ποιότητα και της αρχικής προσέγγισης. Οι 

Ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν παραμελήσει σε 

μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες διαστάσεις της ποιότητας επιβεβαιώνοντας 

έτσι τις απόψεις των θεωρητικών του Βρετανικού Ινστιτούτου Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (ΙΡΜ,1993), ότι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν μια 

«διαδικαστική» και καθαρά «τεχνική» προσέγγιση ποιότητας όπως η 

πιστοποίηση με ISO 9000, δεν αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα και το ρόλο 

του ανθρώπινου δυναμικού στη βελτίωση της ποιότητας, ενώ αδυναμίες 

παρουσιάζονται επίσης σε θέματα διαμόρφωσης μιας φιλοσοφίας η οποία 

θα συνεισφέρει στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων και γνώσεων των 

εργαζομένων στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Από την άλλη 

πλευρά διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα 

ΔΟΠ παρόλο που δεν έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα , αναγνωρίζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στη βελτίωση της 

ποιότητας. 

Η επιλογή της αρχικής προσέγγισης για την βελτίωση της ποιότητας και το 

περιεχόμενο που δίνεται στην κάθε προσέγγιση φαίνεται να προσδιορίζει και 

την φιλοσοφία, την κατεύθυνση αλλά και το ειδικό βάρος σε θέματα 

βελτίωσης της ποιότητας. Διαφαίνεται ότι η επιλογή της πιστοποίησης 

347 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Μέρος Τρίτο. Μεθοδολογία Έρευνας. Επεξεργασία και Ανάλυση Αποτελεσμάτων, Συμπεράσματα και Θεωρητικά Διλήμματα 

συνδέεται άμεσα με την απόφαση και δέσμευση της ανώτερης διοίκησης , 

την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και επιμόρφωση, 

με την εγκαθίδρυση σχέσεων με τους προμηθευτές και τέλος με την 

υλοποίηση παραδοσιακών πρακτικών και μεθόδων βελτίωσης της 

ποιότητας. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της ΙΡΜ.1993 όταν η προσέγγιση 

ξεκινάει από μια «σκληρή» και συχνά «διαδικαστική» πορεία αφήνει στο 

περιθώριο βασικές αρχές της ΔΟΠ όπως η συνεχής βελτίωση, η συμμετοχή 

όλων και η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

Από τους υπόλοιπους οργανωσιακούς προσδιοριστικούς παράγοντες 

βελτίωσης της ποιότητας μόνο ο Ρόλος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου 

φαίνεται να σχετίζεται με τις μεταβλητές του Υποδείγματος ΔΟΠ. Θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο ρόλος του τμήματος ποιοτικού ελέγχου 

παρόλο που είναι καταλυτικός παρόλα αυτά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό 

μόνο με δύο από τα τέσσερα θεωρητικά στηρίγματα του υποδείγματος ΔΟΠ , 

την οργάνωση και την κουλτούρα ποιότητας και με μόνο δύο βασικές αρχές 

όπως η αφοσίωση της ανώτερης διοίκησης και η συνεχής βελτίωση. 

Σύμφωνα με τον Skrabec,1994, ο παραδοσιακός ρόλος του τμήματος 

ποιοτικού ελέγχου συμβάλει στην υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας ποιότητας η 

οποία δεν αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην 

ποιότητα, ενώ αδυνατεί να κατανοήσει , να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 

βασικές θεμελιώδης αρχές της ΔΟΠ. 

Εξετάζοντας τη σχέση των οργανωσιακών προσδιοριστικών παραγόντων 

βελτίωσης της ποιότητας με τα στοιχεία της αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: 

Η αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού σχετίζεται άμεσα με την 

επιλογή της προσέγγισης για την βελτίωση της ποιότητας επιβεβαιώνοντας 

έτσι τις απόψεις πολλών ερευνητών ότι η λογική της απόφασης για την 

επιλογή μιας συγκεκριμένης προσέγγισης βελτίωσης της ποιότητας σε σχέση 

με την απόρριψη ή μη αποδοχή άλλων εναλλακτικών προσεγγίσεων 

επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό και το ρόλο του τμήματος προσωπικού στις 
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προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας (ΙΡΜ.1993; Blackburn&Rosen,1991; 

Hart&Schlesinger, 1991 ; Tuttle.1992) Σύμφωνα με την Legge (1994) 

ανέκαθεν τα στελέχη του τμήματος προσωπικού έρχονταν αντιμέτωπα με 

προβλήματα αποδοχής, αξιοπιστίας και συνοχής με τα υπόλοιπα διοικητικά 

στελέχη και εργαζομένους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με την ύπαρξη 

μιας ισχυρής ρητορικής γύρω από τον ρόλο του τμήματος προσωπικού στις 

ολοένα αυξανόμενες πιέσεις για αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα και 

ελαστικότητα (Storey, 1992). Παρόλο που υποστηρίχθηκε ευρύτατα ότι η 

ποιότητα προσφέρει την «χρυσή ευκαιρία» στο τμήμα προσωπικού να 

ξεφύγει από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι ο παραδοσιακός και καθαρά 

περιφερειακός ρόλος του τμήματος προσωπικού αντικατοπτρίζεται μέσα από 

τις επιχειρήσεις που εισήγαγαν και εφαρμόζουν αποκλειστικά συστήματα 

διασφάλισης της ποιότητα και ιδιαίτερα το ISO 9000 series. Από τα 

δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

προγράμματα ΔΟΠ ή προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του τμήματος προσωπικού 

αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το ρόλο του. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι 

σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της σχέσης του τμήματος προσωπικού 

με την προσέγγιση στην βελτίωση της ποιότητας είναι και η ύπαρξη 

οργανωμένου τμήματος προσωπικού μέσα στην επιχειρηματική μονάδα. Η 

αποκέντρωση των λειτουργιών ή η άσκηση πολιτικών προσωπικού από τον 

διευθυντή αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη του ρόλου του τμήματος και 

ειδικότερα της συμμετοχής του στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Από την ανάλυση των συναρτησιακών σχέσεων προέκυψε ότι οι υπάρχει 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των οργανωσιακών προσδιοριστικών παραγόντων 

βελτίωσης της ποιότητας και της συμμετοχής των εργαζομένων. Διαφαίνεται 

ότι η ποιότητα αποτελεί σύμφωνα με τον Lawler,1994 και τους 

Cole,et,al,1993 την ομπρέλα για μια ευρύτερη και σε βάθος κατανόηση και 

αποδοχή της σπουδαιότητας της συμμετοχής σε επιχειρηματικό επίπεδο. 

Διαφαίνεται ότι η συμμετοχή από μόνη της δεν μπορεί να αποτελέσει μοχλό 

για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και κατά συνέπεια των στόχων 
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ποιότητας. Η συμμετοχή μέσα από μια φιλοσοφία ποιότητας συνεισφέρει 

στην υποκίνηση των εργαζομένων, στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

και στην δημιουργία μιας κουλτούρας ποιότητας (Schein, 1991) Παράλληλα , 

η συμμετοχή των εργαζομένων φαίνεται να συμβαδίζει με την μετάβαση από 

μια φιλοσοφία ποιοτικού ελέγχου σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ. 

Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι οι διάφορες μορφές συμμετοχής 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας όπως αυτές προκύπτουν τόσο από 

τη επιλογή της προσέγγισης όσο και από το ρόλο του τμήματος ποιοτικού 

ελέγχου στη βελτίωση της ποιότητας. Σύμφωνα όμως με τους 

Morrison&Rahim,1993, οι επιχειρήσεις οι οποίες μέσω συγκεκριμένων 

μορφών συμμετοχής προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα κλίμα συμμετοχής 

και υιοθέτησης μιας γενικότερης φιλοσοφίας ΔΟΠ δεν φαίνεται να κερδίζει 

έδαφος ενώ θεωρείτε αδύνατη η σύνδεση των μορφών συμμετοχής με την 

αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι 

η φύση, το περιεχόμενο και οι μορφές συμμετοχής των εργαζομένων έτσι 

όπως αναλύονται από τα δεδομένα της έρευνας έρχονται να υποστηρίζουν 

την άποψη ότι η υιοθέτηση στόχων ποιότητας συχνά δεν συμβαδίζει με την 

κατανόηση της σπουδαιότητας της συμμετοχής για την επίτευξη της 

ποιότητας (Keys, 1991) 

Η Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των εργαζομένων αποτελεί ίσως τον 

σπουδαιότερο παράγοντα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στις 

συσχετίσεις με τους οργανωσιακούς προσδιοριστικούς παράγοντες 

βελτίωσης της ποιότητας. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης είναι βασικό συστατικό όλων των προσεγγίσεων βελτίωσης της 

ποιότητας και βασικό μέλημα όπως διαφαίνεται είναι η κατανόηση των 

βασικών αρχών της ποιότητας. Παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί το κύριο 

μέσο για την εισαγωγή και υιοθέτηση των προσεγγίσεων βελτίωσης της 

ποιότητας, έντονη είναι η αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να συνδέσουν τα 

προγράμματα εκπαίδευσης με την γενικότερη στρατηγική ποιότητας και τους 

στόχους της ποιότητας. Σύμφωνα με τον Patel,1993, η εκπαίδευση θα 
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πρέπει να ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της ενημέρωσης και της αύξησης 

του ενδιαφέροντος και θα πρέπει να καλύψει θέματα κατάρτισης, συνεχής 

γνώσης (continuous learning) και αλλαγής της υπάρχουσας οργανωσιακής 

κουλτούρας μέσω μιας διευρυμένης προσέγγισης ποιότητας όπου όλοι θα 

αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα και την σημασία της εκπαίδευσης ως 

εργαλείο και ως φορέα αλλαγής. Από τα δεδομένα της έρευνας 

συμπεραίνουμε ότι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση που παρέχουν οι 

επιχειρήσεις του δείγματος παρόλο που σχετίζεται άμεσα με την επιλογή 

μιας προσέγγισης βελτίωσης της ποιότητας, δεν καταφέρνει να αποκτήσεις 

διαχρονικό χαρακτήρα, ενώ αποτελεί παραδοσιακό εργαλείο στα χέρια του 

τμήματος ποιοτικού ελέγχου, ενώ τέλος δεν εναρμονίζεται με τους 

στρατηγικούς στόχους ποιότητας των επιχειρήσεων. 

Τέλος η αξιολόγηση της απόδοσης , η αναγνώριση του ρόλου των 

εργαζομένων και οι εργασιακές σχέσεις φαίνεται να αποτελούν παράγοντες 

οι οποίοι σχετίζονται ελάχιστα με τους οργανωσιακούς προσδιοριστικούς 

παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος δεν εφαρμόζει σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης τότε μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε την 

αδυναμία σύνδεσης των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας με την 

αξιολόγηση της απόδοσης . Παρόλα αυτά η εισαγωγή και υλοποίηση 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με την βιβλιογραφία 

προϋποθέτει την ύπαρξη μετρήσιμων παραμέτρων βελτίωσης της ποιότητας. 

Αναλύοντας περαιτέρω τα δεδομένα της έρευνας παρατηρούμε ότι η 

αναγκαιότητα της ύπαρξης αξιολόγησης και η σύνδεση της με τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας πραγματοποιείται μέσα από το τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου το οποίο παίζει και το ρόλο του αξιολογητή της ποιότητας. 

Τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιώσουν τις απόψεις του Deming,1988 και 

άλλων θεωρητικών της ποιότητας οι οποίοι αναφέρουν ότι η ποιότητα είναι 

μετρήσιμη και συνδέεται άμεσα με την δημιουργία μηχανισμών οι οποίοι θα 

διασφαλίζουν την υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων ποιότητας 

που είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 
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Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι παρόλο που διαφαίνεται 

ότι τα εργατικά σωματεία τίθενται θετικά προσκείμενα ως προς τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας, από την ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει ότι δυστυχώς μόνο η προσέγγιση ποιότητας σχετίζεται με την 

εξασφάλιση ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ σωματείου εργαζομένων 

και διοίκησης. Η πιστοποίηση με βάσει το ISO 9000 series καθώς και το 

παραδοσιακά άσχημο κλίμα που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα 

φαίνεται ότι δεν επιτρέπουν στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας να 

διαμορφώσουν ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ 

των δύο πλευρών για την προώθηση και επιτυχή εφαρμογή και συνέχεια των 

προσεγγίσεων ποιότητας. 

Η έρευνα επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία 

των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει την 

σπουδαιότητα της επικοινωνίας ως συστατικού στοιχείου για την εισαγωγή 

και υλοποίηση προγραμμάτων ή προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. Ο 

συγκεντρωτικός χαρακτήρας και η έλλειψη ευελιξίας στην συλλογή και 

επεξεργασία των αναγκαίων για την επιχείρηση πληροφοριών φαίνεται ότι 

αποτελούν βασικά εμπόδια για την συσχέτιση των προσδιοριστικών 

παραγόντων βελτίωσης της ποιότητας, καταστώντας έτσι αδύνατη την 

επιτυχή λειτουργία των προσεγγίσεων ποιότητας. Ακόμη εμφανής είναι η 

αδυναμία εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων επικοινωνίας 

προκειμένου να διοχετεύσουν οι στόχοι , η φιλοσοφία και η πολιτική 

ποιότητας σε ολόκληρη την επιχείρηση. Διαπιστώνεται επίσης ότι το τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου και εδώ λειτουργεί καταλυτικά στο σύστημα επικοινωνίας 

μιας και σχετίζεται όπως φαίνεται από την ανάλυση των στοιχείων τόσο με 

τις πρακτικές επικοινωνίας όσο και με μεταβλητές που προσδιορίζουν την 

φύση και το περιεχόμενο του συστήματος επικοινωνίας στις επιχειρήσεις του 

δείγματος. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε την έλλειψη σημείων επαφής 

μεταξύ των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και των υπολοίπων 

τμημάτων της επιχείρησης δημιουργώντας έτσι ένα κενό το οποίο λειτουργεί 

αρνητικά στην συστηματική εφαρμογή της λειτουργίας της επικοινωνίας. 
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Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο το οποίο διαφαίνεται από την ανάλυση της 

σχέσης επικοινωνίας και ποιότητας είναι η αδυναμία διαφοροποίησης του 

υπάρχοντος συστήματος επικοινωνίας προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 

αλλαγές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που δημιουργεί η 

εισαγωγή και η εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας. Η έμφαση στην 

πιστοποίηση, μικρός χρόνος συστηματικής ενασχόλησης με την βελτίωση 

της ποιότητας και ο καταλυτικός ρόλος του τμήματος ποιοτικού ελέγχου 

αποτελούν τα βασικά εμπόδια για την μετάβαση από μια φιλοσοφία ελέγχου 

της ποιότητας σε μια φιλοσοφία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Σύμφωνα με 

την βιβλιογραφία, καθώς η βελτίωση της ποιότητας μετεξελίσσεται από ένα 

καθαρά τεχνικό και «διαδικαστικό» προσανατολισμό σε μια φιλοσοφία 

διοίκησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

δικτύου συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για την αύξηση της 

συνειδητοποίησης των αρχών και πρακτικών της νέας αυτής φιλοσοφίας και 

την αλλαγή της υπάρχουσας οργανωσιακής κουλτούρας (Grahm,1995). Η 

κατανόηση της σπουδαιότητας του ρόλου της επικοινωνίας στις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας στην Ελληνική Βιομηχανία βρίσκεται 

ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Η «ποιότητα» των αναγκαίων πληροφοριών δεν 

είναι κατάλληλα οργανωμένη έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τα 

προνράμματα , τις πρωτοβουλίες και τα συστήματα διασφάλισης της 

ποιότητας μέσα στην επιχείρηση. Η έλλειψη συνοχής και ειδικότερα η 

αδυναμία σύνδεσης της οργανωσιακής στρατηγικής με το σύστημα 

επικοινωνίας για την εξασφάλιση ενός επιπέδου επικοινωνίας είναι εμφανής 

στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος. Τα παραπάνω έρχονται 

να επιβεβαιώσουν τις απόψεις του Easton(1993) ο οποίος ανέφερε ότι ο 

τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή αποφάσεων αυτόματα 

προσδιορίζει και το βαθμό εξάρτησης της βελτίωσης της ποιότητας με την το 

σύστημα επικοινωνίας της επιχείρησης. 

Η διαχείριση των αλλαγών που επιφέρει η εισαγωγή προγραμμάτων 

βελτίωσης της ποιότητας και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και η 
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δημιουργία μιας κουλτούρας η οποία θα στηρίζει τα παραπάνω αποτελεί 

ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση Το σύστημα επικοινωνίας στις επιχειρήσεις 

του δείγματος παρουσιάζει έλλειψη ελαστικότητας και αδυναμία να στηρίξουν 

και να υποστηρίξουν τις παραπάνω αλλαγές οι οποίες όπως 

προαναφέρθηκαν είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. 

10.4. Θεωρητικά Διλήμματα και Προκλήσεις 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να αντλήσει στοιχεία και να εμβαθύνει μέσα 

σε ένα θεωρητικό αντικείμενο το οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής διερευνηθεί σε 

μεγάλο βαθμό στην Ελληνική Βιομηχανία. Η συστηματική και σε βάθος 

διερεύνηση της βιβλιογραφίας και η δημιουργία ενός 

εργαλείου/υποδείγματος για την μελέτη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

συνέβαλαν στην καλλίτερη και αποτελεσματικότερη μελέτη των ερευνητικών 

υποθέσεων. Η ιδιαιτερότητα και η πολυπλοκότητα του θέματος δεν 

εξαντλείτε στην διερεύνηση μόνο των παραπάνω ερευνητικών υποθέσεων. 

Η μελέτη της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από μια 

φιλοσοφία βελτίωσης της ποιότητας αποτελεί ίσως μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις μιας και υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι θα 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν προχωρήσει ο ερευνητής στην 

διαμόρφωση οποιονδήποτε υποθέσεων. Η επιλογή της θεωρητικής 

προσέγγισης που θα ακολουθηθεί για την μελέτη της αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού διαμορφώνει μια σειρά από ερωτήματα και 

σηματοδοτεί νέες προοπτικές έρευνας. Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι η χρησιμοποίηση μιας προσέγγισης αυτόματα αποκλείει τις υπόλοιπες 

και δημιουργεί ίσως ένα θεωρητικό κενό μιας και απορρίπτονται θεωρητικές 

έννοιες και πρακτικές οι οποίες συνδέονται με την κάθε προσέγγιση. Οι 
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Snell&Dean,1991 χρησιμοποίησαν την θεωρία του Ανθρώπινου κεφαλαίου 

(Human Capital Theory) ως εργαλείο για την μελέτη της αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού και της σχέσης με την εφαρμογή Ενοποιημένων 

Βιομηχανικών Συστημάτων (Integrated Manufacturing Systems ). Από την 

πλευρά οι ερευνητές του Βρετανικού Ινστιτούτου Διοίκησης Προσωπικού 

(ΙΡΜ.1993) προσπαθούν να προσεγγίσουν το ανθρώπινο δυναμικό μέσα 

από την αναβάθμιση του ρόλου του τμήματος προσωπικού και την μετάβαση 

σε μια Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Strategic Human Resource 

Management) και την εφαρμογή κύκλων ποιότητας. 

Η επιλογή του MBNQA για την μελέτη της αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού στην παρούσα έρευνα προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα 

αφού ϋύμφωνα με τον Garvin (1991) δεν κωδικοποιεί μόνο τις αρχές της 

ΔΟΠ με καθαρή και κατανοητή γλώσσα αλλά προχωράει παραπέρα, 

δίνοντας στις επιχειρήσεις ένα μοντέλο (framework) για την αξιολόγηση της 

προόδου προς το καινούργιο παράδειγμα της διοικητικής θεωρίας και στην 

κατανόηση των στόχων της ποιότητα που είναι η ικανοποίηση του πελάτη 

και η συμμετοχή των εργαζομένων. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μιας 

μεθοδολογίας για «εσωτερικό» προσδιορισμό της ποιότητας με 

συγκεκριμένες αντικειμενικές οδηγίες (Guidelines) για την ανάλυση και 

μέτρηση της απόδοσης σε βασικά καίρια σημεία (Key Issues) αποτελεί 

σημαντική καινοτομία και συμβάλει στην υιοθέτηση μιας κοινής γλώσσας, 

στην οριοθέτηση και εφαρμογή κοινών στόχων και στάνταρ, βοηθώντας έτσι 

στην επικοινωνία της ποιότητας σε στελέχη και εργαζομένους σε ολόκληρη 

την επιχείρηση. (Hart and Schlesinger, 1992; Blackburn and Rosen, 1993 ; 

Pfeffer,1994; Garvin,1991) Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η σύνδεση 

των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας μέσω εθνικών στρατηγικών 

φαίνεται να προσδίδει στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μια 

διαφορετική υφή και περιεχόμενο ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής ή προγραμμάτων κατάρτισης σε τεχνικές γνώσεις 

και δεξιότητες. 
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Ένα άλλο ερώτημα το οποίο πηγάζει από την ανάλυση των συσχετίσεων των 

προσδιοριστικών παραγόντων βελτίωσης της ποιότητας και της αξιοποίησης 

του ανθρώπινου δυναμικού είναι η ανάδειξη των εργασιακών σχέσεων ως 

καταλύτη για την αποτελεσματική εισαγωγή και εφαρμογή προγραμμάτων 

βελτίωσης της ποιότητας και εγκαθίδρυσης μιας κουλτούρας ποιότητας η 

οποία θα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την μετάβαση σε μια φιλοσοφία 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση του 

θέματος της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σύμφωνα με 

τους Hunter&Beaumont,1993, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις 

επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες, προγράμματα ή συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας όπως το ISO 9000 series. Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία όταν η εισαγωγή προγραμμάτων, πρωτοβουλιών ή 

συστημάτων ποιότητας συνδέεται άμεσα με οργανωσιακές αλλαγές και την 

αλλαγή της υπάρχουσας οργανωσιακής κουλτούρας (van 

Donk&Sanders,1993; Mallak,et.al,1997). Η συμμετοχή των εργατικών 

σωματείων μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων ή μέσω 

ενδοεπιχειρησιακών πρακτικών συμμετοχής θα πρέπει να αποτελέσει την 

βάση για μια «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση με σκοπό την 

ουσιαστική και σε βάθος υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού και την εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας ποιότητας που 

θα στηρίζει τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Εάν υποτεθεί ότι η 

ΔΙΟΠ αποτελεί μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης τότε απαραίτητη 

θεωρείται η συνύπαρξη και η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μελών. 

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες του Δυτικού κόσμου 

εμφανής είναι ο αποκλεισμός των εργατικών σωματείων από τον σχεδιασμό 

και εφαρμογή προγραμμάτων και συστημάτων βελτίωσης της ποιότητας 

(ΙΡΜ.1993; Hunter&Beaumont,1993; Lawler, et.al.1995). 

Μια ακόμη βασική πρόκληση είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας 

της βελτίωσης της ποιότητας αλλά και η κατανόηση των αδυναμιών και του 

περιεχομένου αλλά και της φιλοσοφίας όχι των μεμονωμένων προσπαθειών, 

προσεγγίσεων και συστημάτων αλλά της γενικότερης φιλοσοφίας ΔΟΠ όπως 
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αυτή περιγράφετε τόσο από τους θεωρητικούς της ποιότητας Deming, Juran, 

Ishikawa, Crosby αλλά και από τις διάφορες έρευνες σε Ευρώπη και Αμερική 

(ΙΡΜ,1993; Chauvel,1995; GA0.1991; Lawler, et,al,1995). Στη συγκεκριμένη 

διδακτορική διατριβή διαχωρίστηκαν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι 

επηρεάζουν και προσδιορίζουν το περιεχόμενο και την φιλοσοφία βελτίωσης 

της ποιότητας και επίσης οριοθετήθηκαν τα θεωρητικά εκείνα όρια μέσα στα 

οποία θα πρέπει να κινείται μια φιλοσοφία ΔΟΠ με την δημιουργία ενός 

υποδείγματος/εργαλείου ΔΟΠ. Σύμφωνα λοιπόν με πολλούς θεωρητικούς 

όσο η καινούργια αυτή φιλοσοφία διοίκησης η παράδειγμα (paradigm) η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας παραμένει διάχυτη χωρίς έναν παγκόσμιο 

αποδεκτό ορισμό (universal definition) τόσο θα ατονεί με αποτέλεσμα να 

αποτελέσει ένα ακόμη «management fad». Σύμφωνα με τους 

Shani,et.al,1994 ένα σημαντικό μέρος των γνώσεων γύρω από την ΔΟΠ 

βρίσκεται στη «κοινωνικά δομημένη πραγματικότητα» (social constructed 

reality) η οποία δημιουργήθηκε και εξαπλώθηκε από τους θεωρητικούς και 

πρακτικούς της ποιότητας. Η συσσωρευμένη αυτή γνώση με την πάροδο 

των χρόνων και την εξελικτική πορεία που εμφάνισε η βελτίωση της 

ποιότητας στον σύγχρονο δυτικό επιχειρηματικό κόσμο αναπτύχθηκε σε μια 

καθημερινή αντικειμενική πραγματικότητα. Η άποψη λοιπόν ότι η ΔΟΠ 

αποτελεί ένα φαινόμενο εναλλαγής μεταξύ ρητορικής /μύθου (ΔΟΠ) και 

επιχειρηματικής πραγματικότητας (τμήμα Ποιοτικού ελέγχου, τεχνικές και 

πρακτικές ποιότητας, συστήματα διασφάλισης ποιότητας) παίζει σημαντικό 

ρόλο στην κατανόηση της ποιότητας (Xu, 1994). Σύμφωνα με τα παραπάνω 

υποθέτουμε ότι το περιεχόμενο της νέας αυτής φιλοσοφίας διοίκησης μπορεί 

να εντοπιστεί χρησιμοποιώντας τρεις παραμέτρους, α) την χρήση της 

γνώσης για την βελτίωση της ποιότητας, δηλαδή των «συνταγών» 

(prescriptions) που χρησιμοποιούν κατά καιρούς επιχειρήσεις για να 

βελτιώσουν την ποιότητα , β) το περιεχόμενο της γνώσης για την ποιότητα, 

δηλαδή η μελέτη του τι είναι η ποιότητα (ορισμός, εννοιολογική εξέταση, 

εξελικτική πορεία και επίπεδο ποιότητας) και γ) με τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες διαμορφώθηκε η γνώση για την ποιότητα, δηλαδή ερωτήσεις του πώς 

και γιατί. Αναφορικά με την πρώτη παράμετρο και λαμβάνοντας υπόψη τα 
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αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

επιβεβαιώνεται ο ρητορικός χαρακτήρας πολλών «ερευνών» γύρω από την 

ΔΟΠ. Παρόλο που οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν την 

σημασία και την σπουδαιότητα της ποιότητας εμφανής είναι η έλλειψη 

υποδομής, η ανυπαρξία μιας οργανωσιακής κουλτούρας που θα στηρίζει τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και η εγκαθίδρυση ενός συστήματος 

ποιότητας το οποίο θα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηρίζονται 

όλες οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Επίσης εμφανής είναι η 

έλλειψη μια κοινά αποδεκτής ερμηνεία για την ποιότητα δείχνοντας έτσι την 

σύγχυση και την αποσπασματική και πολλές χώρες περιστασιακή εφαρμογή 

των προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας και 

αναδείχνοντας τέλος της έλλειψη ενός περιεχομένου γνώσης για ποιότητα. 

Μια ακόμη σημαντική πρόκληση η οποία πηγάζει από τη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων είναι η συσχέτιση της οργανωσιακής κουλτούρας και της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Έχοντας υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας 

είναι μια «κοινωνικά δομημένη πραγματικότητα/διαδικασία» (social 

constructed reality/process) (Spencer, 1994) το ερώτημα που πρέπει ίσως να 

απαντηθεί είναι κατά πόσο η ΔΟΠ είναι λογικό να εμφανίζεται μέσα σε μια 

συγκεκριμένη οργανωσιακή κουλτούρα ή αν θα πρέπει οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν προγράμματα ή πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας να 

αλλάζουν και να προσαρμόζουν την κουλτούρα τους έτσι ώστε να 

εναρμονίζεται με τις αρχές και την φιλοσοφία της ΔΟΠ. 

Σύμφωνα με τον Seein, 1990 η κουλτούρα αποτελείται από τρία συστατικά 

στοιχεία, την διαδικασία συσχέτισης με διάφορα υποσυστήματα (interactive 

process of subsystems), την εξελικτική διαδικασία μάθησης (evolutionary 

learning process) και την διοικητική κουλτούρα (cultural leadership). Θα 

μπορούσαμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η ύπαρξη ενός συστήματος 

επικοινωνίας αλλά και μηχανισμών επαναπληροφόρισης αποτελεί κριτήριο 

για τον σωστό συντονισμό και λειτουργία των διαφόρων υποσυστημάτων 

/λειτουργιών της επιχείρησης για την εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας 

ποιότητας. 
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Λαμβάνοντας, τέλος υπόψη το γεγονός ότι η οργανωσιακή κουλτούρα 

αποτελεί τη βάση για τον σχηματισμό και μετασχηματισμό συμπεριφορών, 

αξιών, και πεποιθήσεων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η οργάνωση και 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων, συχνά χρησιμοποιείται η κουλτούρα 

ως δικαιολογία για αναποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης 

της ποιότητας. Παρόλο που αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις για την 

καλλίτερη εξακρίβωση απαραίτητη είναι η αξιολόγηση της κουλτούρας με 

βάσει τα παραπάνω χαρακτηριστικά συστατικά στοιχεία. Η σύνδεση των 

πεποιθήσεων, στάσεων και αξιών με την υιοθέτηση προγραμμάτων 

βελτίωσης της ποιότητας ή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας με βάσει 

το ISO 9000 αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ερευνητών 

(Donk&Sanders,1993; Harnes,1991; Sinctair,1994; Shani,et.al,1994; 

Mallack,et.al,1997). Όλες οι παραπάνω έρευνες διαπιστώνουν ότι κάθε 

επιχείρηση έχει τις δικές της καθορισμένες αξίες και πεποιθήσεις οι οποίες 

με την σειρά τους βοηθούν η εμποδίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας, ενώ εντοπίζουν ένα «έλλειμμα κουλτούρας» (cultural deficit)TO 

οποίο εμποδίζει στα μέλη των επιχειρήσεων να αποκτήσουν την ψυχολογική 

εκείνη αφοσίωση και δέσμευση που απαιτείται για να ξεφύγουν από τον 

παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο και να στραφούν σε μια κατεύθυνση ΔΟΠ. 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μελέτη της σχέσης ΔΟΠ και 

αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού είναι αλληλένδετη με την 

δημιουργία (creativity) και την καινοτομία (innovation). Οι άνθρωποι 

σύμφωνα με τους Walker&Henry (1991) από την φύσης τους είναι 

δημιουργικοί και προσπαθούν τις ιδέες τους να τις κάνουν πράξη. Αν 

λάβουμε υπόψη μας ότι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού πέρα από 

την καθαρά τεχνική πλευρά της - δηλαδή την χρησιμοποίηση των γνώσεων, 

εμπειριών και δεξιοτήτων των εργαζομένων, την εγκαθίδρυση συστημάτων 

συμμετοχής και αξιολόγησης - φαίνεται να εμπεριέχει και θέματα καινοτομίας 

και δημιουργικότητας. Από την άλλη πλευρά πολλοί θεωρητικοί της 

ποιότητας υποστήριξαν ότι η ΔΟΠ πρέπει να συνδυάσει τον καθαρά 

τεχνοκρατικό χαρακτήρα με την δημιουργία γνώσης και προϋποθέσεων 
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αναπαραγωγής καινοτομιών, αυτό που ο Deming αποκαλεί στο τελευταίο 

του βιβλίο profound knowledge. Δυστυχώς, ελάχιστες επιχειρήσεις φαίνεται 

να κατανοούν την ανάγκη απελευθέρωσης αυτής της σημαντικής δύναμης 

των εργαζομένων και την χρησιμοποίηση της για την βελτίωση της ποιότητας 

στον εργασιακό χώρο. 

Η ύπαρξη μιας γενικότερης φιλοσοφίας και ενός πλαισίου το οποίο θα 

προωθεί την δημιουργία νέων ιδεών και πρωτότυπων δράσεων σε 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας θα 

συμβάλει σημαντικά στην αναγνώριση και την αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικό τους. Ειδικότερα θα πρέπει να εξεταστεί τρόπος σύνδεσης της 

κοινοτομίας με την βελτίωση της ποιότητας έτσι ώστε να ξεφύγουν οι 

επιχειόήσεις από την μονόπλευρη ενασχόλιση με πρακτικές, μεθόδους και 

εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας τα οποία δυστυχώς δεν 

προωθούν την πραγματοποίηση των στόχων της επιχείρησης που είναι η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της παραγωγικότητας. 

10.5 Κατευθύνσεις και Προοπτικές για μελλοντική έρευνα 

Τα συμπεράσματα που παρουσιάσθηκαν παραπάνω τταρόλο που 

καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής, 

γίνεται κατανοητό ότι ότι η έρευνα μπορεί και δίνει την δυνατότητα ακόμη σε 

αυτό το στάδιο να εξερευνηθούν ή να διερευνηθούν μια σειρά από 

ερωτήματα σε μελλοντικές έρευνες. 

Μια παράμετρος η οποία θα πρέπει να ερευνηθεί πιο διεξοδικά και σε 

μεγαλύτερη εμβέλεια είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

συμπεριλήφθησαν στην εμπειρική έρευνα. Αν λάβουμε όμως υπόψη το 

γεγονός ότι όταν άρχισε το εμπειρικό μέρος της έρευνας υπήρχαν σύμφωνα 

με τις επίσημες καταστάσεις του ΕΛΟΤ και των άλλων οργανισμών 

πιστοποίησης (TUV και Veritas) μόνο 70 βιομηχανικές επιχειρήσεις οι 

οποίες είχαν λάβει το πιστοποιητικό ποιότητας με βάσει το διεθνές σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 series. Επομένως, ένα από τα θέματα 
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που μπορούν να πηγάσουν από την παρούσα έρευνα είναι η εξέταση και 

μελέτη όλων εκείνων των συναρτησιακών σχέσεων στο σύνολο των 

Ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, η ανάγκη της σύγκρισης των αποτελεσμάτων της έρευνας με 

παρόμοιες έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς, ίσως συμβάλει στην 

συστηματικότερη ανάλυση και μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής 

βιομηχανίας, ενώ μπορεί να προσδώσει σημαντικές προοπτικές και 

περιθώρια για την αξιοποίηση ενός η παραπάνω μεταβλητών της έρευνας. 

Στη διδακτορική διατριβή επιχειρήθηκε μια ανάλυση των σημαντικότερων 

ερευνητικών ερευνών πάνω στο θέμα της διατριβής και έγινε μια 

προσπάθεια σύγκρισης όμως , μελλοντικές έρευνες θα μπορέσουν να 

ανιχνεύσουν και να αποτελέσουν την αφετηρία για την διαπίστωση διαφορών 

, και ομοιοτήτων. 

Ένα άλλος παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να εξεταστεί ίσως σε 

μεγαλύτερο βαθμό είναι ο βαθμός διαφοροποίησης που υπάρχει ανάμεσα 

στις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες των στελεχών γύρω από την συσχέτιση 

των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και των στοιχείων της 

αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με το βαθμό της 

πρακτικής εφαρμογής των παραπάνω. Η εμβάθυνση στη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση θα βοηθήσεις στην κατανόηση της παρούσας κατάστασης και 

στην πρόβλεψη των μελλοντικών προσπαθειών και κατευθύνσεων. 

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό 

εργαλείο στα χέρια τόσο των ερευνητών αλλά και των ανθρώπων στην 

παραγωγή, προσφέροντας τους μια μεθοδολογία και ένα υπόδειγμα για την 

μελέτη της ποιότητας μέσα και έξω από τα πλαίσια της επιχείρησης. 

Πιστεύουμε ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες και μελέτες, που θα 

βοηθήσουν τόσο τα στελέχη όσο και τους θεωρητικούς να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους και να γίνει αντιληπτό το κενό που υπάρχει στην χώρα μας 

γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 

361 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Ξένη Βιβλιογραφία 

Aktouf Ο. (1992) Management and theories of organizations in the 
1990s:Towards a critical radical humanism? Academy of Management 
Review, 17: pp.407-31 

Ashmos D. and Huber G. (1987) The systems paradigm in organizational 
theory: correcting the record and suggesting the future, Academy of 
Management Review, 17: pp.607-21 

Atkinson P.E (1990) Creating Cultural Change: The key to successful TQM. 
IFS Publications 

Ball G. (1992) Personnel Management in Greece: The spartan profession. 
Personnel Management, Sept, pp.40-43 

Barnaed C. (1983) The functions of the Executive. Cambridge, Harvard 
Univ.Press. 

Benson.G, Saraph.J and Schroeder.R (1991) The effects of Organizational 
Context on Quality Management: An empirical investigation. Management 
Science, Vol 37, No 9 pp.1107-1124 

Black S and Porter J (1995) An empirical model for TQM. Total Quality 
Management, Vol6, No2, pp.149-164 

Blackburn R. & Rosen B. (1993) Total Quality and Human Resources 
Management : Lessons learned from Baldrige award-winning companies. 
Academy of Management Executive, Vol17, No3 pp.49-66 

Bohoris G.A , Coombes J.S, Blackwell R.H and Hamer A.C (1994) An 
Appraisal of Total Quality at Carello Lighting. International Journal Of Quality 
and Reliability Management, Vol 11, No8 pp. 57-65 

Bowen D.E.& Lawler E.E (1992) Total Quality-oriented human resource 
management. Organizational Dynamics, Spring pp.29-41 

Braddick, C, Pfefferte M. and Gandossy , R. (1993) "How Malcolm Baldrige 
winners reward employee performance", Journal of Compensation and 
Benefits, 9, pp.47-52. 

Bradley M (1994) Starting TQM from ISO 9000, TQM Magazine, Vol6, No1, 
pp.50-54 

Brocka B. & Brocka D. (1992) Quality Management: implementing the ideas 
of the masters, Irwin 

Brossard, M (1992) Workers Objectives in Quality Improvement, Employee 
Relations pp.11-16 

362 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κοα Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Carson, Ρ and Carson, Κ (1993) Deming versus traditional management 
theorists on goal setting, Business Horizons, Vol36, No5, pp. 79-84 

Chen, W.H (1997) The human side of TQM in Taiwan: leadership and human 
resources management. International Journal of Quality and Reliability 
Management. Vol14, No1 pp.24-45 

Chaudron, S (1993) Keys to start a TQM programme. Personnel Journal, 
Vol72, No2 pp.28-35 

Chauvel, A (1994) Quality in Europe, Total Quality Management, Vol5, No5, 
pp.309-19 

Ciampa D. (1989) The Human Resource Challenge. Manufacturing Systems, 
Vol7, No10, pp.74-76 

Ciampa, D. (1992) Total Quality - a user's guide for implementation. Addison-
Weslej/ Publishing 

Cole, R.E, Bacdayan.P, White.J (1993) Quality, participation and 
Competitiveness, California Management Review, 35, 3 :pp.68-81 

Collard, R (1989) Total Quality: Success through people, Institute of 
Personnel Management 

Coulson-Thomas C (1992) Surveing the scene, TQM Magazine, Vol4, No1, 
pp.25-31 

Crosby P.Β (1979) Quality is free. The art of making quality certain, NY, New 
American Library. 

Daft R.L & Lengel R.H (1986) Organizational information requirements, 
media richness and structural design. Management Science, 32: pp.554-571 

Dale, B. and Plunkett, J. (Eds), (1990) Managing Quality, London : Phillip 
Allan. 

Dale, B.G, Lascelles, D.M. and Boarden, R.J. (1993) Levels of Total Quality 
Management adoption. In (eds) Dale B.G and Plunket (1990) Managing 
Quality, Heinenman. 

Davis K. and Newstrom J. (1985) Human Behavior at work: Organizational 
Behavior. McGraw-Hill. 

Deblioux, M. (1991) "Performance reviews support the quest for quality", 
Human Resources Focus, Nov,1991 pp.3-4. 

Deming, W.E. (1986) Out of the Crisis. Cambridge, MA.: MIT Centre for 
Advanced Engineering 

363 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Develin and Partners (1989) "Total Quality - Fact or Fiction, TQM Magazine, 
1, 4: 205-208. 

Dubnicki, C. and Williams, J. (1992) "The people side of TQM", Healthcare 
Forum Journal, 35, 5: 54-61. 

Dirk Pieter van Donk & Sanders G. (1993) Organizational Culture as a 
missing link in quality management. International Journal of Quality and 
Reliability Management. Vol10, No5, pp.5-15 

Duncan R (1971) Characteristics of organizational Environments and 
Perceived Environmental Uncertainty, Administrative Science Quarterly, 
pp.313-27 

Easton G. (1993) "The state of US Total Quality Management: A Baldrige 
Examiner's Perspective" California Management Review, 35, 3 : .32-54. 

Ebrahimpour M & Cullen J.Β (1993) "Quality Management in Japanese and 
American Firms operating in the United States: A comparative study of styles 
and motivational beliefs", Management International Review, 33, 1: 23-38. 

Feigenbaum, A (1985) Quality, managing the modern company,Quality 
Progress, March, pp.18-21 

Feigenbaum, A (1991) Total Quality Control, 4th Edition, McGraw Hill, NY 

Feldman M.A. & march J.G (1981) Information in organizations as signals and 
symbol. Administrative Science Quarterly. 26: pp.171-186 

Flamholtz E. G & Lacey J.M (1974) Personnel Management, Human Capital 
Theory and Human Resource Accounting. Institute of Industrial Relations, 
University of California, Los Angeles 

Fowler M. (1993) Two routes to quality. Personnel, Vol5, No2, pp.40-45 

Juran, J (1993) Made in USA: Renaissance in Quality, Harvard Business 
Review, July-August pp.42-50 

Juran J and Gryna F (1988) Juran's Quality Control Handbook, McGraw Hill 

GAO (1991) Management practices. US companies improve performance 
through Quality Efforts. (Washinghton DC, General Accounting Office). 

Garvin D.A (1988) Managing Quality: The strategic and competitive edge, 
New York :The Free Press. 

Garvin D.A (1991) How the Baldige really works, harvard Business Review. 
Nov-Dec. pp.80-93 

Gill,C,(1993) "The involvement of trade union in quality: evidence from EC 
entreprises", New Technology, Work and Employment, 8, 2 : 123-133. 

364 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κοα Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Giles, Ε. & Williams R. (1991) "Can the Personnel Department survive Quality 
Management", Personnel Management, April : 28-33. 

Grant, M.R, Shani R & Krishnan R (1994) "TQM's Challenge to Management 
Theory and Practice", Sloan Management Review, Winter 1994: 25-35. 

Hackman J.R & Wageman R. (1995) Total Quality Management: Empirical, 
Conceptual, and Practical Issues. Administrative Science Quarterly, 
Vol40,June pp.309-342 

Hall A.D & Eagen R.E (1956) Definition of system General Systems, 
Yearbook for the society for the advancement of General Systems Theory, 
Voll 

Hart C & Schlesinger L (1991) Total Quality Management and the HR 
professional: Applying the Baldrige Framework to human resources.Human 
Resources Management, Vol30, No4 pp.433-454 

Hendrfcks C.F & Triplett A. (1989) TQM: Strategy for 90's management. 
Personnel Administrator, Vol34, No12, pp.42-48 

Henry J & Walker D. (1991) Managing Innovation. The Open University 
Press. 

Hill S. (1991) Why Q. Circles Failed but TQM might succeed. British Journal of 
Industrial Relations, Vol29, No4 pp.541-568 

Hill S & Wilkinson A. (1995) In search of TQM. Employee Relations, Vol17, 
No3, pp8-25 

Ho S.K.M (1993) Is the ISO 9000 series for TQM. International Journal of 
Quality and Reliability Management. 

Holt B. (1994) Benchmarking comes to HR. Personnel Management, June, 
pp.32-35 

Holmegaard J. (1990) Industrial Quality Systems Profiles.EOQ Quality ,4:5-7. 

Huge, E (1990) Total Quality : An executive guide for the 90s. Irwin 

Hunt V.D (1993) Managing Quality:lntegrating quality and business strategy. 
Homewood, IL, Irwin 

Hunter, L and Beaumont, Ρ (1993) Implementing TQM. top down or bottom 
up, Industrial Relation Journal, 24 : 4 pp.318-327 

ISO 8402, Quality Vocabulary , Intrnational Standard Organization, 
Geneva,1986 

IPM (1993) Quality: People Matters. IPM, London 

365 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Ishikawa, Κ. (1985) What is TQC. The Japanese way, Prentice-Hall, 
Englewwod Cliffs, NJ 

Kanellopoulos C. (1990) Personnel Management and Personnel Managers in 
Greece. Greek Productivity Centre, Athens 

Kast D and Rosenzweig J (1972) General Systems theory, Applications for 
organizations and management, Academy of Management Journal,15;447-65 

Kathawala Y (1988) A comparative analysis of selected approaches to 
Quality. International Journal Of Quality and Reliability Management, pp.7-17 

Keys, D.E (1991) Fine critical Barriers ti succesful implementation of JIT and 
Total Quality Control, Industrial Engineering, 23, pp.22-24 

Kufidu S. (1993) Management staffing and training development policies in 
selected multinational enterprises. The case of Greece. Management 
Education and Development, Vol24, No1, pp.58-69 

Kufidu S. (1994) Personnel managers in selected foreign-owned firms: The 
case of Greece. International Review of Sociology, pp. 7-27 

Kowalski E. & Walley P. (1993) Employee receptivity to total quality. 
Intrnational Journal of Quality and Reliability Management. 10: pp.23-37 

Lascelles D. & Dale B. (1990) Quality Management : The CEO perception 
and role. European Management Journal, Vol18, pp.67-75 

Lawler, E.E. (1994) "Total Quality Management and Employee Involvement: 
Are they compatible", Academy of Management Executive, 8, 1: 68-76. 

Lawrence P.R. & Lorch J.W (1967) Organization and Environment. Boston, 
Mass: Harvard University. 

Lee j.A (1980) The gold and the garbage og management theories and 
prescriptions. Ohio University Press, Athens, Ohio. 

Legge, Κ (1993) On Knowledge, Business Consultants and the selling of 
TQM, Paper presented at the HCM Programme Conference, Lyon France 

Longenecker, C. & Goff, S. (1992) "Performance Appraisal Effectiveness: A 
matter of perspective", SAM Advanced Management Journal, Spring , 17-23. 

Lord R.G & Maher K.J (1990) Alternative information processing models and 
their implications for theory, research and practice. Academy of 
Management Review, 15: pp.9-28 

Luzon D (1993) Can TQM make small firms competitive? Total Quality 
Management, Vol4, No2, pp.165-181 
McGregor D. (1960) The human side of enterprise. McGraw-Hill, N.Y 

366 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Mallak L, Bringelson L and Lyth D (1997) A cultural study of ISO 9000 
certification, International Journal Of Quality and Reliability Management, 
Vol14,No4, pp.328-48 

Mann, R. & Kehoe, D.(1995) "Factors affecting the implmentation and 
success of TQM", International Journal of Quality and Reliability 
Management 12, 1: 11-23. 

Marash, S. (1992) "Quality Education and Training".EOQ Quality, 2: 11-15. 

Marchingthon, M., Dale, B.,& Wilkinson, A. (1993) "Who is really taking the 
lead on Quality", Personnel Management, 25, 4 : 30-33. 

Maslow Α.Η (1954) Motivation and Personality. Harper&Row, N.Y 

Mihail D (1995) The productivity slowdown in post-war Greece. Labour, 
Vol.9, No.2, Summer,1995, pp.189-205 

Morhman, S.A, Tenkasi, R.V., Lawler E.E III and Ledford G.E.Jr (1995) "Total 
Quality Management:practice and outcomes in the largest US firms". 
Employee Relations, 17', 3: 26-41. 

Nicolaou L. (1974) Some major dimensions related to success of industrial 
firms in the greek economy. Ph.D Thesis, Boston College. 

Oakland J.J (1989) Total Quality Management. Heinenmann, Ofxord 

Papalexandris N. (1993) Human Resource Management in Greece. 
Employee Relations, Vol14, No4, pp.38-52 

Patel,A (1993) Total Quality ManagementPaving the way for future training. 
Industrial and Commercial Training. Vol25. No2, p.23-32 

Peters T. & Waterman R. (1982) In search of excellence. Harper&Row, N.Y 

Pfeffer J. (1994) Competitive advantage through people. Harvard Business 
School Press, Boston, MA 

Plowman B. (1992) A role for managers in Total Quality. In Hand M. & 

Plowman B. (eds) Quality Management Handbook. Butterworth-Heinenmann, 
Oxford 

Powell T.C (1995) Total Quality Management as competitive advantage: A 
review and empirical study. Strategic Management Journal, Vol16, pp.15-27 

Redman T, Snape E and Wilkinson A (1995) Is Quality Management working 
in the UK? Journal Of Genaral Management, Vol20, No3, pp.44-59 

Reeves C and Bednar D (1994) Defining Quality: Alternatives and 
Implications, Academy of Management Review, Vol19, No3, pp.419-445 

367 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κοα Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Ross J and Georgoff D (1991) A survey of Productivity and Quality issues in 
manufacturing: The state of the industry, Industrial Management, Jan/Febr, 
pp3-25 

Roth W.F (1989) Quality through people: A hit for HR. Personnel, Nov, 
pp.50-52 

Saraph J , Benson G and Schroeder R (1989) An instrument for measuring 
the critical factors og quality management. Decision Sciences,Vol20 pp.810-
829 

Scholtes, Ρ (1993) Total Quality or Performance Appraisal, National 
Productivity Review, Vol12, No3, pp.349-63 

Schein Ε.Η (1985) Organizational culture and leadership. Josey-Bass, S.F 

Shani A.B, Mitki Y., Krishnan R.,& Grant R (1994) Roadblocks in a quality 
management implementations: a cross-cultural investigation.Total Quality 
Management, Vol5, No6, pp-407-416 

Skrabec Q.R (1994) Integrating quality control and inspection into total quality 
management system. Total Quality Management, Vol5, No5,pp.321-327 

Snell, S and Dean,J (1992) Integrated manufacturing and Human Resource 
Management: A human capital perspective, Academy of Management 
Journal, Vol35, No3, pp.467-504 

Saha A. (1989) Basic Human Nature and Management in Japan. International 
Minds, Voll, No2, pp.11-17 

Spencer B. (1994) Models of organization and TQM: A comparison and a 
critical evaluation. Academy of Management Review, Vol19 pp.446-471 

Storey J. (1994) How new-style management is taking hold.Personnel 
Management Jan, pp.32-35 

Tererberry S. (1968) The evolution of organizational environment. 
Administrative Science Quarterly, pp.590-613 

Thompson J. (1967) Organizations in action. mcGraw-Hill, N.Y 

Tsiotras G., Gotzamani K. (1996) ISO 9000 as an entry key to TQM. The 
case of Greek Industry. International Journal of Quality and Reliability 
Management, Vol13, No4, pp.64-76 

Tuttle T. (1991) Human Resources and the TQ revolution. Human Resource 
Professional, Vol3, No2, pp.5-11 

Tuttle T.C (1992) Building HRM systems that support Total Quality. Meryland 
Center for Quality and Productivity 

368 



Αιοίκηση Ολικής Ποιότητας κοα Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού ατην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

van Donk P.D and Sanders G (1993) Oprganizational culture as a missing 
link in quality management, International Journal of Quality and Reliability 
Management, VoHO, No5, pp.5-15 

Vloeberghs, D. and Bellens, J. (1996) "Human resource aspects of ISO 
9000 in Belgian organizations", The International Journal of Human Resource 
Management, 7,2 : 413-435. 

Vroom V. (1964) Work and Motivation. Wiley & Sons, N.Y 

Walley P.& Kowalski E. (1992) "The role of training in Total Quality 
Implementation", Journal of European Industrial Training, 16, 3 : 25-31. 

Wilkinson A, Allen Ρ & Snape E. (1991) "TQM and the Management of 
Labour". Employee Relations 13, 1: 24-31. 

Wilkinson Α., Redman T. & Snape E.(1994) "What is happening in Quality 
Management, Findings from an IPM Survey", The TQM Magazine, 6, 1: 55-
58. 

Wilkinson A. & Witcher B. (1991) "Fitness for Use. Barriers to full TQM 
implementation in the UK", Management Decision, 29, 8: 46-51. 

Wynne.R and Lancaster, J (1992) The importance of understanding the 
concept of TQM and the consequent training needs, Total Quality 
Management, Vol2, No1, pp.19-29 

Xu, Qi (1994) The making of TQM: History and Margins of the Hi(gh)-story. 
Working paper presented at British Academy of Management Annual 
Conference at Lancaster, September, 1994 

Yearout S (1992) The international Quality study reveals which countries lead 
the race for total quality, Journal of European Business, Vol3, No4, pp27-30 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

Αγγελόπουλος Χ. (1995) Λίγες οι Ελληνικές επιχιερήσεις που 
εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Ναυτεμπορική, Παρασκευή 
10 Μαρτίου 1995, σελ.40-41 

Αντωνακόπουλος, Π (1995) Η πιστοποίηση ποιότητας στην Ελληνική 
βιομηχανία. Κέρδος, Μάιος 1995, σελ.40-41 

Γεωργακοπούλου Β. (1995) Αγορά Εργασίας και Σύγχρονες Εργασιακές 
Σχέσεισ. Έκδοση ΙΝΕ-ΟΤΟΕ. 

Γιαννάκος Γ. (1995) Λίγες οι επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος που έχουν 
αποκτήσει το ISO-Ναυτεμπορική, Παρασκευή 10 Μαρτίου 1995, σελ.36 

369 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Γιαννίτσης Τ, Δενιόζος Δ, Καλογήρου Γ, Λυμπεράκη Α, Τραυλός Α.(1993) 
Βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική στην Ελλάδα. Θεμέλιο, Αθήνα 

Δερβιτσιώτης Κ.(1993) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς.Αθήνα 

ΕΣΥΕ (1996) Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 1994-1995, Αθήνα 

ICAP(1997) Η Ελλάδα σε αριθμούς, ICAP 

Καραμάνος Δ. (1991) Η Ελληνική βιομηχανία απέναντι στην πρόκληση της 
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Βιομηχανική Επιθεώρηση.Ιούνιος 1991 σελ. 13-45 

Καλόγρης Κ (1994) Η βιομηχανία ως δομικό στοιχείο της ελληνικής 
οικονομίας. Hellenews,Μάιος 1994, σελ29-30 

Καλπαξίδης Ι. (1995) Διαβατήριο για εξαγωγές το πιστοποιητικό ISO 
9002.„Ναυτεμπορική. Παρασκευή 10 Μαρτίου 1995, σελ. 18-19 

Κανελλόπουλος Χ (1990) Διοίκηση Προσωπικού και Διευθυντικά Στελέχη 
Διοίκησης Προσωπικού στην Ελλάδα, ΕΛΚΕΠΑ 

Κανελλόπουλος Κ.Ν (1994) Ανθρώπινοι Πόροι: Πλυθυσμός, αγορά 
εργασίας, εκπαίδευση. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών, Αθήνα 

Κατσανέβας Θ (1994) Εργασιακές Σχέσεις. Εκδόσεις Σταμούλης, 
Αθήνα. 

Κουφίδου Σ. (1993) Εργασιακές Σχέσεις σε πολυεθνικές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα. Επιστημονική επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Κουτρούκης Θ. (1989) Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Ελλάδα. 
Ειδική Εκδοτική, Αθήνα 

Κραβαρίτου-Μανιτάκη Γ. (1986) Η συμμετοχή των εργαζομένων στις 
Ελληνικές επιχειρήσεις. Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη. 

Κραβαρίτου-Μανιτάκη Γ. (1987) Η συμμετοχή των εργαζομένων στα 
κέντρα αποφάσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων και εθνικών 
επιχειρήσεων με σύνθετη μορφή, ανύπαρκτη στη χώρα μας. 
Συνδικαλιστική Επιθεώρηση, 26 Φεβρουάριος 1987, σελ.57-63. 

Κωνσταντινίδης Ξ (1987) Επαγγελματική εκπαίδευση και Ελληνική 
Βιομηχανία, Hellenews, σελ31-34 

Λάζος Β. (1992) Η Συμμετοχή των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις. 
Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Λάζος Β. (1992) ΕΟΚ και Ελληνικές Επιχειρήσεις. Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

370 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Λογοθέτης Ν (1992) Τί γίνεται στην Ελλάδα; Αγορά,6η Φεβρουαρίου, 
σελ.86-89 

Λογοθέτης Ν (1992) Μάναντζεμεντ Ολικής Ποιότητας. TQM Hellas, 
Interbooks.Ελληνική Έκδοση. 

Μαντές Γ & Μπουραντάς Δ (1988) Η Ελληνική επιχείρηση και το 
μάνατζμεντ του 2000. Hellenews, σελ 73-75 

Μαύρος Δ (1992) Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα. 
Οργάνωση και Οικονομία, σελ.24-26 

Μητρόπουλος, Α. (1985) Οι εργασιακοί θεσμοί στην Ελλάδα. Εκδόσεις 
Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή 

Μουζόπουλος Ν (1992) Αλλαγή νοοτροπίας ποιότητα και 
ανταγωνιστικότητα. Οργάνωση και Οικονομία, σελ24-25 

Μουζόπουλος Ν (1995) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και το μέλλον της 
στην Ελλάδα.Manager, Μάρτιος 1995, σελ.83-84 

Μπουτάρης Γ (1995 Ελληνική Βιομηχανία «παρελθόν-παρόν-μέλλον» 
Plant, Δεκ-Ιαν, σελ 48-51. 

Νικολάου-Σμοκοβίτη Λ. (1989) Νέοι Θεσμοί στις Εργασιακές Σχέσεις. 
Εκδόσεις Παπαζήση. 

Ξουρής Δ.(1977) Επιχείρηση και Περιβάλλον. Εκδόσεις Εγνατία, 
Θεσ/νίκη 

Ουρανός Γ. (1994) Πολιτική Ποιότητας. Κέρδος, Βιομηχανία, Μάιος 1994, 
σελ. 46 

Πιπερόπουλος Γ. (1994) Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία. Εκδόσεις 
ART&TEXT 

Πιτέλης Χ (1995) Για μια νέα βιομηχανική στρατηγική. Κέρδος, Ειδική 
Έκδοση Βιομηχανία, Μάιος 1995 σελ66-75 

Πορφυρόπουλος Π (1993) Πώς πρέπει να γίνεται η Διοίκηση των 
Ανθρωπίνων Πόρων , Manager, Απρίλιος, σελ63-65 

Ρομπόλης Σ. (1995) Τεχνολογικοί Μετασχηματισμοί, μικροικονομικές 
πολιτικές και βιομηχανικές επιλογές στην Ελλάδα. Τετράδια του INE, 
Μάρτιος 1995, σελ.5-11 

Σιμόπουλος Χ & Καραμήτσα Φ (1997) Αλλάζει ο χάρτης της 
απασχόλησης , Ενημέρωση, Τεύχος 21, Ιανουάριος σελ 3-10 

Σπανός Α. (1993) Ολική Ποιότητα. Εκδόσεις Γαλαίος, Αθήνα 

371 



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική Βιομηχανία 
Βιβλιογραφία 

Σταυρουλάκης Δ (1989) Συμμετοχή των Εργαζομένων στη λήψη 
αποφάσεων. Μελέτη των Οργανωσιακών Δομών της Ελληνικής 
Βιομηχανίας. Διδακτορική Διατριβή, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα 
Μηχανολόγων , Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (1995) Η Ελληνική Βιομηχανία κατά 
το 1994. ΣΕΒ 

Στεφανάτος Σ. (1994) Εξέλιξη της Ελληνικής Βιομηχανίας στην 5ετία 
1989-1994. Hellenews, Μάιος 1994 σελ. 

Τζεκίνης Χ& Χατζηθωμάς Θ (1992) Εργασιακό Περιβάλλον και 
παραγωγικότητα, Hellenews, Ιανουάριος, σελ43-44 

Τζεκίνης Χ. , Κουτρούκης Θ. (1992) Πρακτικά Θέματα στις Εργασιακές 
Σχέσεις. Εκδόσεις Γαλαίος. 

Τσιό-ςρας Γ. (1995) Βελτίωση Ποιότητας. Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα. 

372 


	Εξώφυλλο
	Ευχαριστίες
	Πρόλογος
	Πίνακας περιεχομένων
	Εισαγωγή
	Κεφάλαιο 1
	Κεφάλαιο 2
	Κεφάλαιο 3
	Κεφάλαιο 4
	Κεφάλαιο 5
	Κεφάλαιο 6
	Κεφάλαιο 7
	Κεφάλαιο 8
	Κεφάλαιο 9
	Κεφάλαιο 10 
	Βιβλιογραφία

