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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η 
σημασία της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας (ΔΟΠ) για τη σύγ
χρονη επιχείρηση και παρουσι
άζονται οι κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας ενός προγράμματος 
υιοθέτησης ΔΟΠ. Ειδικότερα, 
εντοπίζονται, αναλύονται και 
ομαδοποιούνται σύμφωνα με 
το περιεχόμενό τους: α) οι ση

μαντικότεροι λόγοι για τους 
οποίους μπορεί να αποτύχει μια 
προσπάθεια υιοθέτησης ΔΟΠ, 
και β) οι απαραίτητες εκείνες 
προϋποθέσεις που θα πρέπει 
να τηρούνται από τις επιχειρή
σεις έτσι ώστε να εκμεταλλευ- 
θούν πλήρως τα σημαντικά και 
μακροπρόθεσμα οφέλη της.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η φύση του σημερινού παγκόσμιου ανταγωνισμού απαιτεί 
από κάθε επιχείρηση, να γνωρίζει με ακρίβεια τις επιθυμίες 
των πελατών της και να είναι σε θέση να τις ικανοποιεί γρή
γορα, με συνέπεια, και σε χαμηλό κόστος. Ταυτόχρονα, οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπορεύονται με το ρυθμό αλ
λαγών σε τεχνολογικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτικό 
επίπεδο, και να προσπαθούν να προβλέπουν τις ανάγκες 
των πελατών τους, έτσι ώστε να βρίσκονται πάντα ένα βή
μα μπροστά απ’ αυτές. Η απόκτηση αυτών των ικανοτή
των απαιτεί μία οργανωμένη προσέγγιση διοίκησης, όπου 
εμπλέκονται κάθε μία ξεχωριστά και όλες μαζί οι δραστηρι
ότητες και τα άτομα σε όλα τα επίπεδα και τμήματα της επι
χείρησης, με στόχο τη γρήγορη ανταπόκριση στις συνεχώς 
αυξανόμενες και διαφοροποιούμενες απαιτήσεις των πελα
τών, και τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχεί
ρησης, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο 
σύστημα.

Μία τέτοια προσέγγιση είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιό
τητας (ΔΟΠ). Η ΔΟΠ είναι το τελευταίο στάδιο μιας πο
ρείας που ξεκίνησε από τις παραδοσιακές τεχνικές ελέγχου 
της ποιότητας και κατέληξε στην καθιέρωση της ποιότητας, 
ως πλήρης ικανοποίηση του πελάτη, σ' όλες τις λειτουργί
ες και εκδηλώσεις της επιχείρησης, με τη συμμετοχή και τη 
δέσμευση όλων. Η νέα φιλοσοφία έφερε πραγματική επα
νάσταση στον τρόπο διαχείρισης της ποιότητας, μεταφέρο- 
ντας την εστίαση στην «πρόληψη» αντί του «εντοπισμού» 
και της «θεραπείας» των προβλημάτων.

Μια σειρά ωφελειών, όπως βελτιώσεις στην παραγωγι
κότητα και στην αποδοτικότητα, αύξηση των κερδών, ικα
νοποίηση των πελατών, ανύψωση του ηθικού και της ικα
νοποίησης των εργαζομένων, βελτίωση των σχέσεων μετα
ξύ των εργαζομένων και βελτίωση των σχέσεων διοίκησης 
και εργαζομένων, μείωση κόστους αποθεμάτων, ελαττω
ματικών, και απαιτήσεων επιθεώρησης, αναφέρονται συ
χνά ως αποτελέσματα της υιοθέτησης της Ολικής Ποιότη
τας (Morrison, 1993, Kendrick, 1993). Μάλιστα, σε ανοιχτό 
γράμμα στο περιοδικό Harvard Business Review, το 1991, 
επιση μαίνεται ότι η προσέγγιση της ΔΟΠ είναι απαραίτη
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τη για την επιβίωση και την ευημερία των επιχειρήσεων, και 
κάλεσε όλους, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες, να συμ
μετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αλλαγής προς τη νέα 
κουλτούρα, η οποία οδηγεί σε υψηλότερης ποιότητας και 
χαμηλότερου κόστους προϊόντα και υπηρεσίες, που αντα- 
ποκρίνονται ταχύτερα στις ανάγκες και επιθυμίες του πε
λάτη, και η οποία είναι απαραίτητη για την οικονομική ευη
μερία των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, υπάρχει σημαντικός αριθμός αντιφατικών συ
μπερασμάτων και ερευνών στη βιβλιογραφία γύρω από την 
υιοθέτηση και την προσφορά διαφόρων προγραμμάτων 
ποιότητας στις επιχειρήσεις, κι’ αυτό είτε γιατί τα αποτελέ- 
σματά τους εξετάζονται πολύ σύντομα μετά την εφαρμογή 
τους, είτε γιατί είναι δύσκολο να απομονωθούν οι εξωτε
ρικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την απόδο
ση των επιχειρήσεων προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. 
Πράγματι, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα «προγραμμά
των» Ολικής Ποιότητας που έχουν αποτύχει (“Total Quality 
Muddle”, 2002), αλλά έχουν πλέον αναπτυχθεί μια σειρά 
από θεωρητικές προσεγγίσεις και απόψεις γύρω από την 
Ολική Ποιότητα, οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν τις 
διαφορές μεταξύ επιτυχημένων και αποτυχημένων προ
σπαθειών και να εντοπιστούν οι βασικοί λόγοι αποτυχίας 
και οι βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας της.

Στην εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται η σημασία 
και η προσφορά της ΔΟΠ και των αντίστοιχων μοντέλων 
εφαρμογής της στη σύγχρονη επιχείρηση. Παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά τα οφέλη της ΔΟΠ, όπως αυτά προκύπτουν 
από σημαντικό αριθμό εμπειρικών ερευνών, παρουσιάζε
ται η βασική κριτική που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα και την προσφορά της ΔΟΠ στις επι
χειρήσεις, και εντοπίζονται οι βασικοί λόγοι για τους οποί
ους μπορεί να αποτύχει η εφαρμογή της. Τέλος, παρουσιά
ζονται και σχολιάζονται οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι 
μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία ενός 
προγράμματος υιοθέτησης ΔΟΠ.
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΠ

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μία φιλοσοφία 
επιδίωξης συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, η οποία συμ
βάλλει στη μείωση του κόστους, στην αξιοποίηση των και
νοτομιών, στην ικανοποίηση του εσωτερικού και εξωτερι
κού πελάτη, στη συμμετοχή του προσωπικού και στη συ
νεργασία με τους προμηθευτές. Η Διοίκηση Ολικής Ποιό
τητας προϋποθέτει αλλαγή της συνολικής νοοτροπίας και 
του κλίματος μέσα στην επιχείρηση, για την εισαγωγή και 
λειτουργία πρακτικών και εργαλείων βελτίωσης ποιότητας 
σε όλα τα σημεία, σε όλες τις φάσεις, από όλα τα άτομα, και 
σε κάθε χρονική στιγμή. Με άλλα λόγια η ΔΟΠ είναι μια 
συνολική προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας και πρακτι
κής των επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει πλέον να συνει
δητοποιήσουν ότι: α) ποιότητα δεν είναι μόνον η ποιότη
τα του τελικού προϊόντος, αλλά η ποιότητα ολόκληρης της 
επιχείρησης, και ότι κάθε ένας στην επιχείρηση έχει έναν 
πελάτη, εσωτερικό ή εξωτερικό, συμπεριλαμβάνοντας τους 
εξωτερικούς προμηθευτές και πελάτες της επιχείρησης, β) 
η βελτίωση έρχεται μέσα από την κατανόηση και τη βελτί
ωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, και γ) η ποιότητα θα 
πρέπει να καθοδηγείται από τα ανώτατα επίπεδα ιεραρχίας 
μιας επιχείρησης (Kanji & Asher, 1993).

Η έννοια της Ολικής Ποιότητας ξεφεύγει από τα στενά 
όρια του παραδοσιακού ελέγχου ποιότητας και της ευθύνης 
της ποιότητας αποκλειστικά από το τμήμα ποιοτικού ελέγ
χου. Σήμερα η έννοια της ολικής ποιότητας αναφέρεται σ’ 
ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, στα πλαίσια του οποίου πε
ριλαμβάνονται οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των εργαζο
μένων, οι συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση των πελατών, 
ακόμη και η συμβολή της επιχείρησης στη βελτίωση του γε
νικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Η Διοίκηση Ολικής Ποι
ότητας δίνει μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση όλων εκεί
νων των παραγόντων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα 
στην ικανοποίηση του πελάτη, μέσα από τη σταδιακή προ
σαρμογή των προϊόντων, της λειτουργίας και των εσωτερι
κών διαδικασιών της σ’ αυτό που επιθυμεί ο πελάτης. Απώ
τερος στόχος είναι η αποφυγή της διάθεσης ελαττωματι
κών προϊόντων ή υπηρεσιών, με προληπτική αντιμετώπιση
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των προβλημάτων πολύ πριν από το τελικό στάδιο εμφά
νισής τους, μέσα από την παρουσία της ποιότητας σε όλα 
τα στάδια της επιχείρησης. Η ΔΟΠ χαρακτηρίζεται από μία 
ολοκληρωμένη και συστηματική - για ολόκληρη την επι
χείρηση - στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων 
και υπηρεσιών, και προϋποθέτει μία μεταστροφή στη σκέ
ψη και στην κουλτούρα της επιχείρησης (Waldman 1994). 
Τονίζει την ανάγκη για ποιότητα σε ολόκληρη την επιχεί
ρηση, από τον προμηθευτή έως τον πελάτη, και την ανάγκη 
δέσμευσης της διοίκησης, και παρότρυνσης ολόκληρης της 
επιχείρησης για “αρίστευση” σε όλους τους τομείς προϊό
ντων και υπηρεσιών που είναι σημαντικοί για τον πελάτη 
(Sullivan 1986).

Ο Oakland (1989) αναφέρει ότι η Ολική Ποιότητα σχετί
ζεται με έννοιες που είναι πολύ ευρύτερες από την εξασφά
λιση της ποιοτικής επάρκειας των προϊόντων. Πρόκειται 
για ένα σύστημα διοίκησης που αφορά όλες τις λειτουργίες 
της επιχείρησης και προσπαθεί να επιτύχει την πλήρη ικα
νοποίηση του πελάτη, είτε είναι εσωτερικός, είτε είναι εξω
τερικός.

Αντίστοιχα, ο Kendrick (1993) σχολιάζει ότι η ΔΟΠ είναι 
ένα εστιασμένο στους ανθρώπους σύστημα διοίκησης, που 
στοχεύει στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη, 
σε συνεχώς χαμηλότερο πραγματικό κόστος, στηριζόμενη 
σε αξίες που τονίζουν την αξιοπρέπεια του ατόμου και τη 
δύναμη της κοινωνικής δράσης.

Οι Price & Chen (1993 ) περιγράφουν τη ΔΟΠ ως «ένα 
σύστημα που ενσωματώνει ένα σύνολο από φιλοσοφίες, ερ
γαλεία, και διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται για την επί
τευξη επιχειρησιακών στόχων, με τη δημιουργία ευχαριστη
μένων πελατών και εργαζόμενων. Η ΔΟΠ θέτει την ικανο
ποίηση του πελάτη πριν από το κέρδος, καθώς η προτεραι
ότητα στην ικανοποίηση του πελάτη παράγει μακροπρό
θεσμα και διατηρήσιμα κέρδη, ενώ η προτεραιότητα στα 
κέρδη εστιάζει στο παρόν σε βάρος της μακροπρόθεσμης 
επιβίωσης και ευημερίας της επιχείρησης».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Feigenbaum (1991) υποστηρίζει ότι 
η Ολική Ποιότητα αντιπροσωπεύει μια φιλοσοφία η οποία 
παρεμβαίνει σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, ξεκι
νώντας με την σωστή ερμηνεία των απαιτήσεων των κατα
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ναλωτών, συνεχίζει με την αριστοποίηση της παραγωγής 
του κατάλληλου προϊόντος με το μικρότερο δυνατό κό
στος, και τελειώνει με την δημιουργία θετικής εικόνας για 
το προϊόν, σαν αποτέλεσμα της θετικής τοποθέτησης του 
καταναλωτή μετά τη χρησιμοποίησή του.

Οι Tummala και Tang Tummala (1996) ορίζουν τη ΔΟΠ 
ως: «Ένα πλήρες, κατανοητό, και στρατηγικό πλαίσιο σύν
δεσης της παραγωγικότητας, των επιχειρησιακών στόχων 
και της ανταγωνιστικότητας, στις προσπάθειες βελτίωσης 
της ποιότητας, με στόχο την ενδυνάμωση των ανθρώπινων, 
υλικών και πληροφοριακών πόρων σε ολόκληρη την επιχεί
ρηση, για τη συνεχή βελτίωση προϊόντων και διαδικασιών, 
που οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη.

Ο Deming (Neave, 1990) περιληπτικά αναφέρει ότι: «Δι
οίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η συνεχής ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των πελατών, σε συνεχώς χαμηλότερο κόστος, 
μέσα από την πλήρη δέσμευση όλων στην επιχείρηση», ενώ 
ο Juran [38] ορίζει τη ΔΟΠ ως: «Μία συστηματική προσέγ
γιση για τον καθορισμό και την ικανοποίηση στόχων ποιό
τητας σε ολόκληρη την επιχείρηση».

Τα Βρετανικά Πρότυπα BSI Standards την ορίζουν ως: 
«Μία φιλοσοφία διοίκησης και επιχειρηματικών πρακτικών 
που στοχεύουν στην ενδυνάμωση, με τον αποτελεσματικό
τερο τρόπο, των ανθρώπινων και υλικών πόρων μιας επιχεί
ρησης, για την επίτευξη των στόχων της.».

Τέλος, το 1992, οι διευθυντές εννέα μεγάλων επιχειρή
σεων της Αμερικής, σε συνεργασία με καθηγητές επιχειρη
σιακών και μηχανικών εδρών μεγάλων πανεπιστήμιων, κα
θώς και με σημαντικούς συμβούλους επιχειρήσεων, κατέλη
ξαν στον ακόλουθο πλήρη ορισμό για την ολική ποιότητα: 
«Ολική Ποιότητα είναι ένα σύστημα διοίκησης εστιασμέ
νο στον πελάτη με σκοπό την συνεχή αύξηση της ικανο
ποίησης του πελάτη, σε συνεχώς χαμηλότερο πραγματικό 
κόστος. Η Ολική Ποιότητα είναι μία καθολική προσέγγιση 
του συστήματος διοίκησης μιας επιχείρησης, και όχι ένα με
μονωμένο ξεχωριστό πρόγραμμα, και μέρος της ανώτατης 
στρατηγικής της επιχείρησης. Λειτουργεί οριζόντια, κατά 
μήκος όλων των λειτουργιών και τμημάτων της επιχείρησης, 
αφορά όλους τους υπαλλήλους από την κορυφή ως την βά
ση της ιεραρχίας, και εκτείνεται προς τα πίσω και προς τα
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μπροστά για να συμπεριλάβει αντίστοιχα τους προμηθευ
τές και τους πελάτες. Η Ολική Ποιότητα δίνει έμφαση στην 
μάθηση /εκπαίδευση, και στην ανταπόκριση στις συνεχείς 
αλλαγές, ως απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία μιας επι
χείρησης» (Evans & Lindsay, 1996).

Πλήθος ερευνητών έχει επίσης ασχοληθεί με τις βασικές 
αρχές και τα στοιχεία που διέπουν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, 
καταλήγοντας σε σημαντικές λίστες τέτοιων στοιχείων. Για 
παράδειγμα, μετά από μελέτη των διαφορών και των ομοι
οτήτων που υπάρχουν μεταξύ των θεωριών των βασικών 
γκουρού της ΔΟΠ, οι Ghobadian και Speller (1994), κατέ
ληξαν στα παρακάτω κοινά σημεία, που ομόφωνα αποτε
λούν αρχές της ΔΟΠ:
(1) Η σημαντικότητα του ελέγχου της διαδικασίας και όχι 

του προϊόντος.
(2) Η σημαντικότητα εστίασης στον ανθρώπινο παράγοντα 

και στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
(3) Η υπευθυνότητα της ανώτατης διοίκησης για την ποιό

τητα και την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στην επι- 
χείρηση.

(5) Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
των εργαζομένων.

(6) Η έμφαση στην πρόληψη και στη μείωση του κόστους 
ποιότητας.

(7) Η έμφαση στη συνεχή βελτίωση, και
(8) Η συνεργασία, συμμετοχή και ευθύνη όλων των τμημά

των και λειτουργιών της επιχείρησης στη βελτίωση της 
ποιότητας.
Οι Kanji & Asher (1993) επισημαίνουν ότι η ΔΟΠ ανα- 

φέρεται στην συνεχή βελτίωση της απόδοσης - των ατόμων, 
των ομάδων, και της επιχείρησης. Για να γίνει αυτό, οι άν
θρωποι πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν, πώς να το κά
νουν, να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνουν, να 
μπορούν να μετρούν την απόδοσή τους, και να παίρνουν 
επαναπληροφόρηση για τη δράση τους. Η ΔΟΠ μπορεί να 
τα παρέχει όλα αυτά μέσα από τις εξής τέσσερις αρχές: ^Ι
κανοποίηση του Πελάτη, 2)Διοίκηση με Στοιχεία, 3)Διοί- 
κηση Βασισμένη στο Ανθρώπινο Δυναμικό, και 4)Συνεχή 
Βελτίωση.

Οι Sitkin et al (1994) ισχυρίζονται ότι παρά τις διαφορές



Κ. Δ. Γκοτζαμάνη - Φ. Βούζας 149

τους, οι κατά τα’ άλλα διαφορετικές προσεγγίσεις της ΔΟΠ, 
μοιράζονται ορισμένες βασικές κοινές αντιλήψεις, οι οποίες 
μπορούν να διαχωριστούν θεωρητικά σε τρεις βασικές ομά
δες: α)εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη, β)έμψαση 
στη συνεχή βελτίωση, και γ)αντιμετώπιση της επιχείρησης 
σαν ένα ενιαίο σύστημα.

Τέλος, τον εντοπισμό κοινών βασικών ιδιοτήτων επιδιώ
κει και ο Bryce (1991), ο οποίος αναφέρει ότι παρόλο που 
υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των επιτυχημένων προ
σεγγίσεων βελτίωσης ποιότητας, ξεχωρίζουν οι ακόλουθες 
τέσσερις κοινές βασικές ιδιότητες: α)Ηγεσία της διοίκησης, 
β)Συμμετοχή των εργαζομένων, γ)Εστίαση στον πελάτη, 
και δ)Συνεχής βελτίωση.

Τα παραπάνω κοινά σύνολα αρχών και πρακτικών της 
ΔΟΠ, αποτέλεσαν το πλαίσιο για την ανάπτυξη των ση
μαντικότερων βραβείων Ολικής Ποιότητας. Κύριος στόχος 
της ανάπτυξης αυτών των βραβείων ήταν η διάδοση της νέ
ας φιλοσοφίας στις επιχειρήσεις, η ευρύτερη προώθηση και 
εφαρμογή των σύγχρονων αρχών και τεχνικών διαχείρισης 
της ποιότητας και η αναγνώριση των επιχειρήσεων που τις 
εφήρμοσαν με επιτυχία. Η ιδέα ότι η ΔΟΠ αποτελεί μία φι
λοσοφία, μία νέα προσέγγιση διοίκησης, και όχι απλά ένα 
πρόγραμμα, δημιούργησε αρκετή σύγχυση στις επιχειρή
σεις, οι οποίες δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν και πως να 
ξεκινήσουν. Η έλλειψη προτύπων και βραβείων καθιστού
σε δύσκολη τη δέσμευση της διοίκησης, και η ύπαρξη πολ
λών διαφορετικών προσεγγίσεων πάνω στο ίδιο θέμα, έκα
νε ακόμη πιο δύσκολη την εφαρμογή της.

Αυτά τα προβλήματα επεδίωξαν να λύσουν τα διάφορα 
βραβεία ποιότητας που αναπτύχθηκαν, ώστε να κάνουν την 
έννοια της ΔΟΠ πιο χειροπιαστή και πιο προσιτή στις επι
χειρήσεις. Τα βραβεία στηρίχτηκαν στις παραπάνω βασι
κές αρχές της ΔΟΠ, αφήνοντας αρκετή ευελιξία σχετικά με 
τον τρόπο εφαρμογής τους από τις επιχειρήσεις. Τα σημα
ντικότερα από αυτά τα βραβεία είναι το Ιαπωνικό βραβείο 
Deming Prize, το Αμερικάνικο βραβείο Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA) και το Ευρωπαϊκό βρα
βείο European Quality Award (EQA).

Σύμφωνα με την αντίληψη του Juran (1994) ενός από 
τους μεγαλύτερους γκουρού της ΔΟΠ, η ΔΟΠ αποτελείται
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από όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την από
κτηση διεθνούς επιπέδου (world-class) ποιότητα, και η πιο 
πλήρης λίστα αυτών των ενεργειών περιέχεται στα κριτήρια 
του Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
και του European Quality Award (EQA).

3. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΟΠ

Γενικά, αποδεικνύεται ότι τα οφέλη που προκύπτουν από 
την εφαρμογή της ΔΟΠ είναι τόσο ποιοτικά όσο και ποσο
τικά (Yusof & Aspinwall, 2000). Σημαντικά ποιοτικά οφέλη 
που αναφέρονται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΔΟΠ 
είναι: (1) η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στο θέμα 
της ποιότητας και η συνειδητοποίηση της σημασία της για 
την επιχείρηση, (2) η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας μέ
σα στην επιχείρηση, (3) η αύξηση της υπερηφάνειας που αι
σθάνονται οι εργαζόμενοι από τη δουλειά τους, οι οποίοι 
πλέον κατανοούν καλύτερα το ρόλο τους και αισθάνονται 
πιο σημαντικοί για την επιχείρηση, (4) η βελτίωση της επι
κοινωνίας, (5) η αύξηση της ομαδικότητας και της συνεργα
σίας, και (6) η αναγνώριση του ρόλου και της συνεισφοράς 
των εργαζομένων. Αντίστοιχα, ποσοτικά οφέλη που αναφέ- 
ρονται από την εφαρμογή της είναι: (1) η βελτίωση ποιότη
τας των προϊόντων, (2) η μείωση ελαττωματικών και επα- 
νεργασιών, (3) η αύξηση ικανοποίησης των πελατών, (4) η 
μείωση των χρόνων παραγγελίας, (5) η αύξηση πωλήσεων, 
(6) η αύξηση συμμετοχής των εργαζομένων σε δραστηριό
τητες βελτίωσης, (7) η μείωση παραιτήσεων και απουσιών, 
(8) η μείωση του κόστους κακής ποιότητας, και (9) η μείωση 
του επιπέδου αποθεμάτων (Yusof & Aspinwall, 2000).

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που τιμήθηκαν με 
το MBNQA, ανέφεραν πολύ θετικά αποτελέσματα (Capon, 
et al, 1995). Ενδεικτικά, η βελτίωση της ποιότητας, η αυξη
μένη ικανοποίηση του πελάτη, η βελτίωση των σχέσεων με
ταξύ των εργαζομένων, η αύξηση του μεριδίου αγοράς, και 
η αύξηση των κερδών, αναφέρονται ως μερικά από τα ση
μαντικότερα οφέλη που είχαν οι επιχειρήσεις οι οποίες βρα
βεύτηκαν με το βραβείο ποιότητας MBNQA, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα επίσημης έρευνας σ’ αυτές τις επιχειρή
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σεις (Cupello, 1994). Ακόμη, η έρευνα έδειξε πως οι βελτιώ
σεις στην ποιότητα επέδρασαν θετικά σε πολλούς άλλους 
τομείς της λειτουργίας των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση του μερι
δίου αγοράς, και τελικά την αύξηση των κερδών σ’ αυτές τις 
επιχειρήσεις (Vonderembse & White, 1996).

Σε άλλη εμπειρική έρευνα που έγινε από το πανεπιστήμιο 
του Chicago (Kendrick, 1993) όπου μελετήθηκαν, για περί
που 6 χρόνια, 30 επιχειρήσεις που είχαν υιοθετήσει τη φιλο
σοφία της ΔΟΠ και είχαν βραβευτεί με το Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA), αποδείχτηκε ότι η υι
οθέτηση ΔΟΠ έχει μία σειρά θετικών αποτελεσμάτων για 
την επιχείρηση, ενώ οι ίδιες οι επιχειρήσεις, σε ποσοστό 
76%, ισχυρίστηκαν ότι βελτίωσε σημαντικά την ανταγωνι- 
στικότητά τους.

Η έρευνα του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Ελέγχου Ποι
ότητας (ASQC Gallup) το 1992 (Ryan, 1992) σε περισσό
τερους από 600 διευθυντές, έδειξε ότι το 73% των επιχει
ρήσεων που επεδίωκαν βελτίωση της ποιότητας, ανέφεραν 
σημαντικά αποτελέσματα, ή τουλάχιστον ήταν ευχαριστη
μένοι με τα αποτελέσματά τους, ενώ μόνον 27% ανέφεραν 
σύγχυση σχετικά με τα αποτελέσματα, ή δεν είχαν καθόλου 
αποτελέσματα.

Ακόμη, έρευνα του Conference Board (Yates, 1994), η 
οποία ολοκληρώθηκε μετά από πέντε χρόνια έρευνας σε 
εκατοντάδες Αμερικάνικες επιχειρήσεις, έδειξε ότι οι επιχει
ρήσεις που έδωσαν έμφαση στην Ολική Ποιότητα είχαν θε
αματικά αποτελέσματα. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι επι
χειρήσεις χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα χρόνια για να 
πείσουν τους εργαζόμενους να δεχτούν την φιλοσοφία της 
ΔΟΠ, και οκτώ με δέκα χρόνια για να αναπτυχθεί πλήρως η 
κουλτούρα της Ολικής Ποιότητας. Γι’ αυτό, όσοι επενδύουν 
στη βελτίωση της ποιότητας και την υιοθέτηση της ΔΟΠ, 
πρέπει να δείξουν υπομονή και επιμονή για να δουν τα επι
θυμητά αποτελέσματα.

Τέλος, τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την επιρροή 
διαφόρων προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας στην από
δοση των επιχειρήσεων που τα εψήρμοσαν (Mann & Kehoe, 
1994), απέδειξαν ότι η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποι
ότητας έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, περισσότερο
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από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας, 
τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, με ιδιαίτερα σημαντική 
συμβολή στην αύξηση του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσε
ων. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα 
και οι οποίες είχαν εφαρμόσει ΔΟΠ ανέφεραν πολύ θετικά 
αποτελέσματα από την εφαρμογή της, ενώ καμία από αυτές 
δεν θα ήθελε να ξαναγυρίσει στην προ-ΔΟΠ εποχή.

Ωστόσο, από την εμφάνισή της ακόμη η ΔΟΠ δέχτηκε 
σημαντική κριτική, και αρκετά συχνά έχουν αναφερθεί επι
φυλάξεις ή και αρνητικές απόψεις σχετικά με τη συνολική 
δυνατότητα ανάπτυξης και προσφοράς της στη σύγχρονη 
επιχείρηση. Οι επικριτές της στηρίζονται κυρίως σε μεμο
νωμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που εφήρμοσαν ΔΟΠ 
και απέτυχαν, ενώ αρκετοί επιστήμονες και συγγραφείς 
έχουν ασχοληθεί με τους λόγους οι οποίοι μπορεί να προ- 
καλέσουν την αποτυχία κάποιων προγραμμάτων ποιότη
τας. Οι απόψεις αυτές μελετήθηκαν, αναλύθηκαν, και πα
ρατίθενται ομαδοποιημένες στην επόμενη παράγραφο.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΟΠ

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις πολλών ερευνητών που έχουν 
ασχοληθεί με την αποτυχία κάποιων προγραμμάτων εφαρ
μογής ΔΟΠ σε επιχειρήσεις, και τους λόγους στους οποί
ους μπορεί να οφείλονταν αυτή η αποτυχία, και με βάση τις 
αρχές και τη θεωρία της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας, εντοπίζουμε τους παρακάτω βασικότερους λό
γους για τους οποίους μπορεί να αποτύχει η πλήρης υιοθέ
τηση και η αποτελεσματική εφαρμογή της Διοίκησης Ολι
κής Ποιότητας. Οι λόγοι αυτοί είναι:

Η εσφαλμένη αντίληψη σχετικά με την έννοια, tic αρχές 
και τα στοιχεία τηε ΔΟΠ: Η ΔΟΠ είναι μία επαναστατική 
φιλοσοφία, η οποία απαιτεί ριζική και μόνιμη αλλαγή μέ
σα στην επιχείρηση. Εξαιτίας όμως της προέλευσης και της 
διάχυσης της ΔΟΠ στις επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν αρκε
τά διαφορετικές από άλλες διοικητικές προσεγγίσεις, πολ
λές επιχειρήσεις την κατάλαβαν και την εφήρμοσαν λαν
θασμένα. Η ελλιπής εκπαίδευση και έρευνα σχετικά με τη
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ΔΟΠ και τον τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογή της, όπως 
και οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες από την εφαρμογή της, 
αναφέρονται συχνά ως λόγοι αποτυχίας της εφαρμογής 
της (“Total quality muddle”, 2002). Σύμφωνα μάλιστα με τον 
Juran (1993), από τις εκατοντάδες προσπάθειες βελτίωσης 
της ποιότητας, τις δεκαετίες του 70 και του ‘80, οι περισ
σότερες απέτυχαν, κυρίως λόγω της άγνοιας της ανώτατης 
διοίκησης σχετικά με την ποιότητα και τη διαχείρισή της. 
Ο Juran επίσης (1993) ισχυρίζεται ότι η άγνοια της ανώτα
της διοίκησης για τη διαχείριση της ποιότητας, οφείλεται 
στην ευρεία διάδοση των αρχών επιστημονικής διοίκησης 
του Taylor στις αρχές του αιώνα, το οποίο βοήθησε σημα
ντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, υποβαθμίζοντας 
όμως την ποιότητα. Γι’ αυτό το λόγο, για πολλές δεκαετί
ες, οι ανώτεροι διευθυντές ανέθεταν το θέμα της ποιότη
τας αποκλειστικά στο τμήμα ποιότητας, και δεν απέκτησαν 
ποτέ την απαιτούμενη εκπαίδευση για τη θέσπιση κατάλ
ληλων ποιοτικών στόχων και σχεδίων δράσης για την επί
τευξή τους. Ακόμη χειρότερα, μερικοί από αυτούς αρκέστη- 
καν μόνο στο να θεσπίσουν ευρύτερους στόχους ποιότη
τας, αναθέτοντας την όλη προσπάθεια και ευθύνη για την 
υλοποίησή τους, στη μέση διοίκηση.

Η ασυνέχεια μεταξύ προθέσεων και έργων και η ανυπο
μονησία της διοίκησης: Εάν ένα πρόγραμμα Ολικής Ποιό
τητας δεν εφαρμοστεί σωστά και εγκαταλειφθεί μετά από 
ένα χρονικό διάστημα, τότε εμφανίζεται η παλινδρόμηση 
που λειτουργεί ιδιαίτερα αρνητικά, εκτός των άλλων και 
στην ψυχολογία του προσωπικού (Λογοθέτης, 1994). Αυ
τό που απαιτείται είναι ανάπτυξη σχεδίων δράσης, παρο
χή των αντίστοιχων πόρων, ανάθεση ευθυνών και αρμοδιο
τήτων και διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ υπομονής και 
επιμονής. Αντίθετα, αρνητικά αποτελέσματα δημιουργού- 
νται από απόπειρες σύντμησης της όλης προσπάθειας (ελ
λιπής εκπαίδευση, ανεπαρκής χρόνος εκτέλεσης προγραμ
μάτων βελτίωσης, κ.α.), λόγω της ανυπομονησίας της δι
οίκησης για γρήγορα αποτελέσματα (Hunicke, 1994). Έχει 
αποδειχθεί ότι η προσπάθεια να γίνουν πάρα πολλά πράγ
ματα σε πολύ λίγο χρόνο, οδηγεί συχνά σε αποτυχία (Yusof 
& Aspinwall, 2000). Το βραχυπρόθεσμο όραμα της διοίκη
σης και η παρανόηση σχετικά με το κόστος και τα οφέλη
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της ΔΟΠ, οδηγούν στην αποτυχία προγραμμάτων ΔΟΠ 
(Sohal & Terziovski, 2000).

Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να μην αντιμετωπίζουν 
τη ΔΟΠ σαν πανάκεια και σαν μέσο λύσης όλων των προ
βλημάτων τους, όπως επίσης και να κατανοούν ότι παρό
λο που υπάρχουν και αρκετά οφέλη που έρχονται άμεσα με 
την εφαρμογή της ΔΟΠ, τα σημαντικότερα και μεγαλύτε
ρα οφέλη επιτυγχάνονται σε μακρύτερο χρονικό ορίζοντα 
(Yusof & Aspinwall, 2000).

Η μεμονωμένη εφαρμογή κάποιων ιδεών τηε ΔΟΠ: Με
ρικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν ευκαιριακά κάποιες ιδέες της 
ΔΟΠ, και έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι έχουν υιοθε
τήσει Ολική Ποιότητα (Λογοθέτης, 1994). Η ΔΟΠ είναι ένα 
σύστημα διοίκησης και όχι μία σειρά μεμονωμένων προ
γραμμάτων. Πολλά από τα εργαλεία που έχουν προωθηθεί 
σαν μέρος της ΔΟΠ μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία 
μέσα σε οποιαδήποτε επιχείρηση, αλλά το σύνολο των ωφε
λειών της δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αλλαγή στάσης και 
προτεραιοτήτων στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρη
σης. Για να είναι επιτυχημένη η ΔΟΠ, θα πρέπει να υιοθετη
θεί από όλη την επιχείρηση, και απαιτεί μακροπρόθεσμη δέ
σμευση από πάνω προς τα κάτω (Price & Chen, 1993). Μά
λιστα, ο Hongyi (2000) σε έρευνά του αποδεικνύει ότι πα
ρόλο που κάποια στοιχεία της ΔΟΠ, όπως η ηγεσία για την 
ποιότητα, η στρατηγική ποιότητας, και η ανάπτυξη και συμ
μετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, παίζουν κυρίαρχο ρόλο 
για την ικανοποίηση του πελάτη και τη βελτίωση της απόδο
σης μιας επιχείρησης, κανένα απ’ αυτά δεν μπορεί να συνει
σφέρει από μόνο του στη βελτίωση της απόδοσης. Η ΔΟΠ 
είναι μια ολιστική προσέγγιση, και όλα τα στοιχεία της, σαν 
σύνολο, συνεισφέρουν συλλογικά στην επιτυχία της.

Η αποτυχία των επιχειρήσεων να αναγνωρίσουν την ιδι
αιτερότητα του κάθε επιχειρησιακού περιβάλλοντοα Η επα- 
νάπαυση των επιχειρήσεων σε πρακτικές παγκόσμιας εμβέ
λειας, μπορεί να εξηγήσει τα διαφορετικά, και πολλές φορές 
αντίθετα, αποτελέσματα που έχει η εφαρμογή της. Για να εί
ναι επιτυχημένη μία επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίσει 
τις ιδιαιτερότητές της και η εφαρμογή της ΔΟΠ να ευθυ
γραμμιστεί με το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τη στρατη
γική της. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η προσαρμογή της
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ΔΟΠ στις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες μιας επιχεί
ρησης, όπως είναι: η παραγωγική διαδικασία της επιχείρη
σης, το είδος των εργαζομένων, οι κοινές αξίες, το στυλ δι
οίκησης, η οργανωσιακή δομή, ο αριθμός των εργαζομένων, 
και οι βιομηχανικές σχέσεις (Mann & Kehoe, 1995).

Η αποτυχία των επιχειρήσεων να αναθεωρήσουν τις 
προτεραιότητές τους, και να εισάγουν την ποιότητα μέσα 
σ’ αυτές: Παρά την αναγνώριση ότι η ποιότητα θα πρέπει 
να αποτελεί τον κύριο στόχο, κάποιες επιχειρήσεις δεν κα
ταφέρανε να ενσωματώσουν τη διαχείριση της ποιότητας 
στην ευρύτερη διαχείριση της επιχείρησης (Juran, 1993). 
Έτσι, απέτυχαν να διευρύνουν το επιχειρησιακό τους πλά
νο συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτό και τους στόχους ποιό
τητας (βελτίωση ικανοποίησης πελάτη, μείωση κόστους 
κακής ποιότητας, βελτίωση βασικών διαδικασιών, κ.α.), ή 
απέτυχαν να αναθέσουν υπευθυνότητες και να παρέχουν 
τους κατάλληλους πόρους για την πραγματοποίησή τους. 
Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο Eskildson (1994), στα πρώ
τα χρόνια εφαρμογής προγραμμάτων ΔΟΠ, πολλές επιχει
ρήσεις είχαν ασαφείς, ανύπαρκτους, ή χαμηλούς στόχους 
σχετικά με τη βελτίωση των στοιχείων που εκτιμούσανε πε
ρισσότερο οι πελάτες τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, οι 
στόχοι βελτίωσης που θέτονταν ήταν εντελώς ανέφικτοι.

Η αδυναμία ανάπτυξης μέσων μέτρησης και αξιολόγη
σης της απόδοσης σχετικά με την ποιότητα: Πολλές επι
χειρήσεις έστιασαν περισσότερο σε οικονομικά μέσα μέτρη
σης (πωλήσεις, κέρδη, μερίδιο αγοράς) και παρέλειψαν να 
αναπτύξουν μέσα μέτρησης της ποιότητας (βαθμός ικανο
ποίησης πελατών), με αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν για 
τα προβλήματα ποιότητάς τους, παρά μόνον αφού είχαν 
ήδη προκληθεί καταστροφικά αποτελέσματα (Juran, 1993). 
Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να αντιμετωπίζει τη ποιό
τητα σαν βασικό στοιχείο αξιολόγησης της απόδοσης και 
των συστημάτων διοίκησης. Η έμφαση θα πρέπει να δίνεται 
σε συγκεκριμένα θέματα και επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ 
οι στόχοι βελτίωσης θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τις 
ανάγκες της επιχείρησης, να γίνεται καταγραφή της προό
δου και κατάλληλη επιβράβευση.

Η αντίσταση ανωτάτων και μεσαίων στελεχών της επι
χείρησης: Κάποια στελέχη μέσα στην επιχείρηση, κυρίως
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αυτά που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας, αισθάνονται ότι 
απειλούνται από την ενδυνάμωση των εργαζομένων και 
την ανάθεση ευθυνών στις κατώτερες βαθμίδες, που προω
θείται μέσα από τη ΔΟΠ. Η αντίσταση αυτή σε πολλές πε
ριπτώσεις μπορεί να σαμποτάρει και να οδηγήσει σε αποτυ
χία τις προσπάθειες υιοθέτησης ΔΟΠ, ενώ ο μόνος τρόπος 
για να καταπολεμηθεί είναι η κατάλληλη εκπαίδευση και 
συμμετοχή όλων μέσα στην επιχείρηση.

Η αδυναμία των επιχειρήσεων να αλλάζουν: Η αδυναμία 
των επιχειρήσεων να αλλάξουν και να προσαρμόσουν τη 
δομή κατανομής της δύναμης και των υπευθυνοτήτων, κα
θώς και τα συστήματα επιβράβευσης που χρησιμοποιούν, 
είναι ένα ακόμη από τα στοιχεία που ενοχοποιούνται για 
την αποτυχία της ΔΟΠ. Η ποιότητα και το σύστημα δια
χείρισής της θα πρέπει να ενσωματωθεί στη δομή της επι
χείρησης. Όπως όμως αναφέρουν οι Numerof και Abrams 
(1994), σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται ανάπτυξη 
ενός παράλληλου και αυτόνομου γραφειοκρατικού συστή
ματος ποιότητας, με τους δικούς του μηχανισμούς αναφο
ράς, το δικό του προσωπικό, τα δικά του συστήματα ανα
γνώρισης και επιβράβευσης και τις δικές του διαδικασίες 
και υπευθυνότητες, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με την 
υπόλοιπη λειτουργία της επιχείρησης. Ο περιορισμός της 
βελτίωσης της ποιότητας στη διοίκηση παραγωγής και στα 
κατώτερα στρώματα ιεραρχίας της επιχείρησης, διατηρώ
ντας τον παραδοσιακό από πάνω προς τα κάτω στρατηγικό 
σχεδίασμά, οικονομικό έλεγχο, και διαχείριση κεφαλαίων, 
αναπόφευκτα δημιουργεί διαμάχες. Η ΔΟΠ αποτελεί πρό
κληση όχι μόνον για τις παραδοσιακές διοικητικές πρακτι
κές, αλλά και για τις υποθέσεις και τις θεωρίες στις οποίες 
βασίζονται (Grant et al, 1994).

Η εστίαση στις διαδικασίες παρά στα αποτελέσματά 
τους - Η ποιότητα γίνεται αυτοσκοπός: Ένας άλλος λόγος 
που αναφέρεται επίσης (Greising, 1994) ως αιτία για το ότι 
κάποιες επιχειρήσεις που κέρδισαν βραβεία ποιότητας, δεν 
είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ή είχαν εντελώς αντίθε
τα αποτελέσματα, είναι ότι η ποιότητα έγινε από μόνη της 
αυτοσκοπός. Τα πρότυπα και τα βραβεία έγιναν πιο σημα
ντικά από τις πωλήσεις, και οι επιχειρήσεις επεδίωκαν πε
ρισσότερο τα βραβεία παρά τα κέρδη. Με άλλα λόγια, οι
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υπεύθυνοι των προγραμμάτων ποιότητας έστιασαν περισ
σότερο στις διαδικασίες παρά στα αποτελέσματά τους. Ως 
τέτοιο παράδειγμα, αναφέρεται η περίπτωση επιχείρησης 
(Numerof & Abrams, 1994), η οποία θεώρησε ως σημαντι
κό κριτήριο επιτυχίας, τον αριθμό ομάδων βελτίωσης που 
λειτουργούσαν στην επιχείρηση, και όχι το αποτέλεσμα της 
λειτουργίας τους. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα τη δη
μιουργία εκατοντάδων ομάδων, καθιστώντας ιδιαίτερα δύ
σκολη και χρονοβόρο την αποτελεσματική παρακολούθη
ση και το συντονισμό τους. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, 
οι επιχειρήσεις παρασύρθηκαν από τις λεπτομέρειες και χά
σανε την ουσία, που είναι η ικανοποίηση του πελάτη, και η 
κερδοφορία της επιχείρησης μέσα απ’ αυτήν. Η αντιστρο
φή των μέσων (ανάπτυξη ομάδων, συμμετοχή, εκπαίδευση, 
κ.α.) με τα αποτελέσματα (βελτίωση ποιότητας, ελάττωση 
κόστους, αύξηση ικανοποίησης πελάτη, αύξηση μεριδίου 
αγοράς, κ.α.), σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας, μπο
ρεί να αποπροσανατολίσει τις επιχειρήσεις, και να δημιουρ
γήσει σημαντική σύγχυση στη διοίκησή τους.

Τέλος, ο Glover (1993) αναφέρει ότι όλοι οι λόγοι απο
τυχίας της ΔΟΠ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βα
σικές κατηγορίες: α)Αδυναμίες αντίληψης, β)Ελαττώματα 
στον σχεδίασμά, και γ) Αναποτελεσματική εφαρμογή, ενώ 
τα αποτελέσματα επίσημης έρευνας σχετικά με τους λό
γους αποτυχίας της ΔΟΠ (Smith et al, 1994), επιβεβαίωσαν 
πως οι σημαντικότερες δυσκολίες εφαρμογής της είναι:
• Η έλλειψη κατανόησης της νέας φιλοσοφίας και της ση

μασίας της,
• Η έλλειψη δέσμευσης και διάθεσης της ανώτατης διοίκη

σης να μάθει και να αλλάξει, και
• Η αποτυχία να ενσωματωθεί η ΔΟΠ στις καθημερινές λει

τουργίες της επιχείρησης.

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΔΟΠ

Μετά από όσα αναφέρθησαν παραπάνω σχετικά με τη ση
μασία και τα οφέλη της ΔΟΠ, καθώς και τους λόγους απο
τυχίας της, είναι σημαντικό να ξεχωρίσουν οι σημαντικότε
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ρες προϋποθέσεις, ή αλλιώς, τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία 
για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός προγράμματος Ολικής 
Ποιότητας. Τα στοιχεία - προϋποθέσεις που αναφέρονται 
παρακάτω αποτελούν μαρτυρίες μελετητών της ΔΟΠ, οι 
οποίες αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, και οι οποίες 
ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με το περιεχόμενό τους στα πα
ρακάτω βασικά σημεία:

Δέσμευση Ανώτατης Διοίκησης: Εμπειρικές έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι η συμμετοχή, δέσμευση και εστίαση 
της ανώτατης διοίκησης στον πελάτη, αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις επιτυχημένης εφαρμογής της ΔΟΠ (Τβγίοτ 
& Wright, 2003, Jiju et al, 2002).

Η πρόοδος και η επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος 
ΔΟΠ μπορεί να προκόψει μόνον εφόσον υπάρχει πραγμα
τική δέσμευση από την ανώτατη διοίκηση. Η ουσιαστική 
δέσμευση και ετοιμότητα μιας επιχείρησης για την υιοθέτη
ση της ΔΟΠ μπορεί να κριθεί κρίνοντας τη σημαντικότητα 
της ΔΟΠ στο όραμα, στον επιχειρησιακό σχεδίασμά, στην 
πολιτική και στις τακτικές λειτουργίας της. Έτσι, η δέσμευ
ση της διοίκησης στην ποιότητα αποδεικνύεται μέσα από 
την ανάπτυξη του οράματος και της αποστολής της και τη 
γνωστοποίησή τους σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η διοί
κηση θα πρέπει να δεχτεί την πρόκληση της αλλαγής, και 
να αποδεχτεί τον ηγετικό της ρόλο στον ορισμό της πολι
τικής ποιότητας και στην παροχή των κατάλληλων μέσων 
και συνθηκών για τη συμμετοχή όλων. Απαιτείται αποτε
λεσματική ηγεσία για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ 
στις καθημερινές διοικητικές δραστηριότητες (Cole, 1993). 
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, η βελτίωση της ποιό
τητας δεν αποτελεί πρόβλημα παρότρυνσης των εργαζομέ
νων, αλλά θέμα προσωπικού στυλ διοίκησης και προσωπι
κών ηγετικών δυνατοτήτων (Cole, 1993).

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να δεσμευτεί ανοιχτά και 
ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας, ενώ τα θέματα ποιό
τητας πρέπει να αποτελούν κεντρικό στοιχείο του στρατη
γικού σχεδιασμού τους. Τα στελέχη πρέπει να βελτιώσουν 
την ικανότητα ανάλυσης των αποφάσεών τους οι οποίες 
επηρεάζουν την ποιότητα και να είναι σε θέση να προβλέ- 
ψουν την επίδραση αυτών των αποφάσεών στην ποιότητα 
προϊόντων και υπηρεσιών (Leonard & Sasser, 1982).
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Ακόμη, η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης μπορεί να 
κριθεί από τη θέληση και την ετοιμότητα της να ενδυνα
μώσει τα στελέχη και τους εργαζόμενους που αναφέρονται 
σ’ αυτήν, τη θέληση και την ετοιμότητα των μάνατζερ να 
ενδυναμώσουν τους εργαζομένους που αναψέρονται σ’ αυ
τούς, και τη διάθεση επανεξέτασης και επανασχεδιασμού 
των συστημάτων διοίκησης, υπευθυνότητας, και αξιολό
γησης της απόδοσης, σε ολόκληρη την επιχείρηση. Όπως 
αναφέρει ο Collman (1995), η διοίκηση θα πρέπει να υιο
θετήσει το νέο της ρόλο για υποστήριξη, προγύμναση, κα
θοδήγηση, και συμβουλή των εργαζομένων, ώστε να τους 
βοηθήσει να επιτύχουν. Επίσης, η διοίκηση θα πρέπει να 
δώσει έμφαση σε μακροπρόθεσμους αντί για βραχυπρόθε
σμους στόχους, και να αφιερώνει τον κατάλληλο χρόνο στη 
διαχείριση της ποιότητας, ενώ και οι εργαζόμενοι θα πρέπει 
να αισθάνονται ότι έχουν την έγκριση και την παρότρυν
ση της ανώτατης διοίκησης να αφιερώνουν τον κατάλληλο 
χρόνο για τη βελτίωσή της. Όπως επισημαίνουν οι Grant 
et al (1944), η ανώτατη διοίκηση πρέπει να αποτελέσει την 
κινητήρια δύναμη για την αλλαγή, επανακαθορίζοντας τη 
δομή και το ρόλο της, και αποδεχόμενη το προσωπικό της 
χάσιμο δύναμης στη διαδικασία της αλλαγής. Πιο συγκε
κριμένα, ο Juran (1993) προτείνει τις παρακάτω απαραίτη
τες πρωτοβουλίες που θα πρέπει να πάρει η διοίκηση για να 
επιτύχει η προσπάθεια:
• Να δημιουργήσει και να υπηρετεί το συμβούλιο ποιότη

τας, ισοδύναμο της οικονομικής επιτροπής.
• Να θεσπίσει ευρύτερους στόχους ποιότητας, συμπεριλαμ

βανομένων στόχων βελτίωσής της, και να τους ενσωμα
τώσει στο επιχειρησιακό πλάνο.

• Να διαθέσει τους κατάλληλους πόρους για την εκπαίδευ
ση ολόκληρης της ιεραρχίας της επιχείρησης σχετικά με 
τη διαχείριση της ποιότητας.

• Να αναπτύξει τρόπους αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
ποιότητας, σε σύγκριση με τους στόχους ποιότητας.

• Να προσφέρει αναγνώριση για την άριστη ποιοτική από
δοση, και να ανανεώνει το σύστημα επιβράβευσης, ώστε 
να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που συντελούνται στις 
εργασιακές λειτουργίες και στις αρμοδιότητες.

Επαρκής Εκπαίδευση Και Διαρκής Κατάρτιση: Ένας άλ
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λος παράγοντας-κλειδί στον οποίο θα πρέπει να δοθεί έμ
φαση κατά την προσπάθεια μεταφοράς του πνεύματος της 
ολικής ποιότητας σε μία επιχείρηση, είναι οι επενδύσεις σε 
προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν στις βασικές τε
χνικές και εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας, ώστε να μπο
ρέσουν στην συνέχεια να προσφέρουν σημαντική βοήθεια. 
Το ιδανικό είναι να έχει ο κάθε εργαζόμενος μέσα στην επι
χείρηση την ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων. Για 
το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν τόσο οι 
εργαζόμενοι, όσο οι προμηθευτές, αλλά και οι πελάτες της 
επιχείρησης (Leonard & Sasser, 1982). Μάλιστα, τα απο
τελέσματα εμπειρικής έρευνας σε βιομηχανίες του Hong 
Kong, έδειξαν ότι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των ερ
γαζομένων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας 
ενός προγράμματος ΔΟΠ (Jiju et al, 2002).

Υπευθυνότητα Σε Ολου€ Και Ανοικτή Συμμετονή: Η 
ποιότητα πρέπει να είναι ευθύνη και στόχος ολόκληρης της 
επιχείρησης και όχι μόνον ενός τμήματος, ή μίας λειτουρ
γίας. Θα πρέπει να διαμορφώνονται απλές ομάδες ανθρώ
πων που ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες, δεξιότη
τες, και ενδιαφέροντα, για την επίλυση προβλημάτων σχε
τικά με τη ποιότητα, και τη βελτίωσή της (Leonard & Sasser, 
1982, Eskildson, 1994). Οι καρποί της ολικής ποιότητας εί
ναι μακροπρόθεσμοι και μόνον μετά από ορισμένο χρονικό 
διάστημα αρχίζουν να φαίνονται, και τούτο γιατί δεν πρό
κειται για εφαρμογή απλών τεχνικών, αλλά για μία ολόκλη
ρη διαδικασία, η οποία αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τον βασικότερο παράγοντα της επιχείρησης, τον πα
ράγοντα άνθρωπο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερω
θούν σχετικά με τη σημασία της ποιότητας και της ικανο
ποίησης του πελάτη, και να συνειδητοποιήσουν ότι η ΔΟΠ 
είναι μία ατέρμονη προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης. Άλ
λωστε, έχει αποδειχθεί και εμπειρικά ότι ποιοτικά στοιχεία, 
όπως η εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό, βοηθούν περισ
σότερο στην εφαρμογή της ΔΟΠ από ότι τα περισσότερο 
ποσοτικά εργαλεία, όπως ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας 
(Scheuermann et al, 1997, Lau & Idris, 2001). Η ενδυνάμω
ση των εργαζομένων για συμμετοχή τους στην ανάλυση και



Κ. Δ. Γκοτζαμάνη - Φ. Βούζας 161

λύση των προβλημάτων και στη συνεχή βελτίωση, αποδει- 
κνύεται βασικός παράγοντας επιτυχίας για την εφαρμογή 
της ΔΟΠ (Gatchalian, 1997).

Ακόμη, απαραίτητα για τη συνεχή βελτίωση είναι η κα
τάλληλη καταγραφή και επικοινωνία στοιχείων ποιότητας, 
η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυ
χία της ΔΟΠ (Jiju et al, 2002).

Συμμετοχή Όλων Και Αποκέντρωση Της Λήψης Αποφά
σεων: Αποκέντρωση της ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων, 
στο καλά εκπαιδευμένο στη λύση προβλημάτων, εργατικό 
δυναμικό (συμμετοχή εργαζομένων στην λήψη αποφάσε
ων). Για να συμβεί αυτό θα πρέπει προηγουμένως η επιχεί
ρηση να έχει καταργήσει τα εμπόδια μεταξύ των τμημάτων 
και μεταξύ των επιπέδων ιεραρχίας, καθιστώντας τη δια- 
λειτουργική διοίκηση ως καθημερινό πρότυπο λειτουργίας 
(Cole, 1993). Απαραίτητη προϋπόθεση μιας επιτυχημένης 
εφαρμογής ΔΟΠ είναι η συμμετοχή και εμπλοκή όλων των 
τμημάτων και όχι μόνον της παραγωγής. Οι επιχειρήσεις 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι μέσα στην επιχείρη
ση συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην ποιότητα και γι’ αυ
τό το λόγο όλοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους και 
να συμμετέχουν (Yusof & Aspinwall, 2000).

Αλλαγή Δομής Και Οργάνωσης Εφόσον Απαιτείται: Οι 
κεντρικές, λειτουργικές, επιχειρησιακές δομές των επιχει
ρήσεων, μπορούν να αποδειχτούν ακατάλληλες για την αλ
λαγή, προκαλώντας καθυστερήσεις, διαμάχες, πολυπλοκό- 
τητες, και αρνητική παρότρυνση (Eskildson, 1994). Οι αυ
στηρές οργανωσιακές δομές θα πρέπει να χαλαρώσουν έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η καλή επικοινωνία και η συλλογική 
λήψη αποφάσεων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή 
ΔΟΠ (2002).

Θέσπιση Στόχων Βελτίωσης Σε Όλες Tic Λειτουργίες 
Της Επιχείρησης: Θα πρέπει να θέτονται στόχοι και να επι
διώκονται βελτιώσεις σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρη
σης. Είναι λανθασμένος ο περιορισμός του ενδιαφέροντος 
μόνον στο προϊόν, την παραγωγική διαδικασία, ή την άμε
ση επαφή με τον πελάτη (Hunicke, 1994). Η επιχείρηση θα 
πρέπει να αναπτύξει μέσα μέτρησης που θα την διευκολύ
νουν να παρακολουθεί παραμέτρους όπως, η ικανοποίηση
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του πελάτη, η ποιότητά της σε σχέση με τους ανταγωνιστές, 
απόδοση των επιχειρησιακών διαδικασιών, κόστος κακής 
ποιότητας, κ.α. (Juran, 1994).

Ανάπτυξη Τμήματος Ποιότητας: Το γεγονός ότι η ποιό
τητα είναι ευθύνη της διοίκησης δεν αμφισβητεί το γεγονός 
ότι χρειάζονται ειδικοί ποιότητας. Τα καλά-διοικούμενα 
τμήματα ποιότητας είναι πολύ χρήσιμα όταν έχουν τον ρό
λο συμβούλου της επιχείρησης σε θέματα πρόληψης ελατ
τωματικών, επίβλεψης των σημείων ελέγχου των διαδικασι
ών, και παροχής βοήθειας στην μέση διοίκηση για την υιο
θέτηση αποτελεσματικών πρακτικών και διαδικασιών ποι
ότητας. Το κατάλληλο μέγεθος του τμήματος ποιότητας, η 
θέση του μέσα στην επιχείρηση, το εύρος των καθηκόντων 
του, και η φύση του ρόλου του στο στρατηγικό σχεδίασμά, 
είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ανώτατη διοί
κηση (Leonard & Sasser, 1982).

Συνεχήc Εστίαση Στον Πελάτη: Εστίαση στον πελάτη 
τόσο στη θέσπιση στρατηγικών στόχων, όσο και στο κτίσι
μο επιχειρησιακών διαδικασιών οι οποίες συνδέουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες μονάδες και επίπεδα της επιχείρη
σης για τον καθορισμό και την ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών (Cole, 1993, Eskildson, 1994). Η εστίαση στον 
πελάτη και η συνεχής συγκριτική αξιολόγηση προϊόντων 
και διαδικασιών της επιχείρησης, σε σχέση με τα αντίστοι
χα των ανταγωνιστών, αποδεικνύεται σημαντικός παράγο
ντας επιτυχίας για την υιοθέτηση και εφαρμογή της ΔΟΠ 
(Jiju et al, 2002).

Συστηματική και συνεχής βελτίωση της ποιότητας όλων 
των επιχειρησιακών διαδικασιών, από εσωτερική και από 
εξωτερική σκοπιά: Εστίαση στον συνδυασμό των μικρών 
καθημερινών βελτιώσεων (Kaizen) με τις καινοτομίες, και 
ευθυγράμμιση των συστημάτων αξιολόγησης και επιβρά
βευσης, τυπικών και άτυπων, για την υποστήριξη της αλλα
γής (Cole, 1993). Η βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να 
αποτελεί μια ατέρμονη διαδικασία (Juran, 1994).

Ειδικότερα για μικρομεσαίεο επιχειρήσει, ως ιδιαίτερα 
σημαντικές προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής ΔΟΠ ανα- 
φέρονται (Struebing and Klaus, 1997): α) να έχουν ρεαλιστι
κούς στόχους, και β) να έχουν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο 
εφαρμογής των στόχων τους. Είναι σημαντικό οι επιχειρή
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σεις οι οποίες σκοπεύουν να εφαρμόσουν ΔΟΠ, εκτός από 
ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, να αναπτύξουν και μια ξεκά
θαρη προσέγγιση και μεθοδολογία εφαρμογής του σχεδίου 
στην επιχείρηση (Yusof & Aspinwall, 2000).

Τέλος, απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία της ΔΟΠ, 
και γι’ αυτό το λόγο μπορούν να θεωρηθούν και ως αξιώμα
τα της ΔΟΠ, είναι τα παρακάτω τρία σημαντικά χαρακτη
ριστικά, τα οποία πρέπει να εδραιωθούν σε μία επιχείρηση 
(Τσιότρας, 2002):
Ι.Δέσμευση για την ατέρμονη βελτίωση της ποιότητας και 

την καινοτομία
2. Επιστημονική γνώση των κατάλληλων εργαλείων και τε

χνικών για τις «τεχνικές» αλλαγές.
3. Ανάμιξη/ Συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα (Ολική 

Συμμετοχή)

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρόλο που πολλές επιχειρήσεις έχουν αναφέρει σημα
ντικά οφέλη από την εφαρμογή της ΔΟΠ, δεν είχαν όλες 
το ίδιο θετικά αποτελέσματα, αποκαλώντας τη φιλοσοφία 
της ΔΟΠ σαν ένα ακόμα “management fad”. Ωστόσο, πολ
λοί συγγραφείς και εμπειρικές έρευνες αποδίδουν αυτές τις 
αποτυχίες στα λάθη ή στα εμπόδια που παρουσιάστηκαν 
κατά την εφαρμογή της. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι απαι
τείται αρκετά μακρύς χρονικός ορίζοντας για να φανούν τα 
οφέλη της ΔΟΠ, έχει αποθαρρύνει πολλές επιχειρήσεις να 
επιδιώξουν και να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη προ
σέγγιση που απαιτείται από τη φιλοσοφία της συνεχούς 
βελτίωσης (Sila & Ebrahimpour, 2002)

Η ΔΟΠ απαιτεί αλλαγές στο σύστημα και στις διοικητι
κές τεχνικές της επιχείρησης, όπως ο επανασχεδιασμός της 
εργασίας, ο επανακαθορισμός του ρόλου της διοίκησης, ο 
επανασχεδιασμός της επιχειρησιακής δομής, η εκμάθηση 
νέων ικανοτήτων από τους εργαζόμενους σε όλα τα επί
πεδα της επιχείρησης, και ο έπανα-προσανατολισμός των 
επιχειρησιακών στόχων (Grant et al, 1994). Οι επιχειρήσεις 
που ήταν περισσότερο επιτυχημένες στην απόκτηση μα
κροπρόθεσμων και διαρκών ωφελειών από την ΔΟΠ, ήταν
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αυτές που επέτρεψαν στα προγράμματα ποιότητάς τους να 
οδηγήσουν σε βασικές σε όλα τα επίπεδα αλλαγές.

Δεν καταγράφεται πουθενά στην βιβλιογραφία, και δεν 
μπορούμε να προτείνουμε μια ιδανική σειρά εφαρμογής 
των διαφόρων μεθόδων και τεχνικών της ΔΟΠ. Οι Dale 
και Lascelles (1997) ερεύνησαν το ενδεχόμενο ύπαρξης κά
ποιας ιδανικής σειράς εφαρμογής των στοιχείων της ΔΟΠ, 
αλλά κατέληξαν ότι λόγω της ποικιλίας των κινήτρων και 
σημείων εκκίνησης για προγράμματα βελτίωσης ποιότη
τας στις επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα 
σχέδιο εφαρμογής που θα καθορίζει την σειρά με την οποία 
πρέπει να εκτελούνται οι διάφορες τεχνικές.

Το ίδιο υπερασπίζονται και οι Sohal & Terziovski (2000), 
οι οποίοι αναφέρουν ότι παρόλο που τα δεκατέσσερα ση
μεία του Deming, όπως και τα δέκα «απόλυτα» του Crosby 
έχουν τη μορφή «συνταγών» που απευθύνονται σε όλες τις 
επιχειρήσεις, η κατάλληλη προσαρμογή τους στις συγκε
κριμένες περιστάσεις και ανάγκες μιας επιχείρησης ανατί
θεται στην ηγεσία της. Δεν υπάρχει ένας μοναδικός και κα
λύτερος τρόπος εφαρμογής της ΔΟΠ. Αντίθετα, θα πρέπει 
να αναπτύσσεται μια προσέγγιση μοναδική και προσαρμο
σμένη στις ανάγκες και την κουλτούρα της κάθε επιχείρη
σης. (Sohal & Terziovski, 2000). Για παράδειγμα, ο Atkinson 
(1989) υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δια
φορετική τεχνολογία, έχουν διαφορετική ιστορία και εμπει
ρίες, απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές, με διαφορε
τικά προϊόντα, και απασχολούν εργαζόμενους διαφορε
τικής κουλτούρας, και γι’ αυτόν τον λόγο, η προσπάθεια 
ανάπτυξης ολικής ποιότητας και η ανάγκη βελτίωσης της 
ποιότητας πρέπει να διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο. 
Στο ίδιο πνεύμα, ο Kees Van Ham (1991) αναφέρει σχετι
κά με την ανάπτυξη Ολικής Ποιότητας ότι: “Οι επιχειρή
σεις διαφέρουν από πλευράς ιστορίας, αγοράς, στυλ ηγεσί
ας, και κουλτούρας περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι κά
θε επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει το προσωπικό της, μο
ναδικό πρόγραμμα εφαρμογής Ολικής Ποιότητας, και δεν 
μπορούμε να μιλάμε για μία γενική συνταγή εφαρμογής για 
όλους” Ακόμη περισσότερο, ο Van Der Akker (1989) υπο
στήριξε ότι η ΔΟΠ πρέπει να εφαρμοστεί με διαφορετικό 
τρόπο ακόμη και ανάμεσα σε διαφορετικές εγκαταστάσεις
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της ίδιας της επιχείρησης λόγω της διαφοράς στην κουλ
τούρα τους. Οι Mann & Kehoe (1995) επισημαίνουν ότι οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν σε παράγοντες όπως 
το είδος των επιχειρηματικών διαδικασιών, το είδος των ερ
γαζομένων που απασχολούν, οι κοινές αξίες, το στυλ διοί
κησης, η οργανωτική δομή, ο αριθμός των εργαζομένων και 
οι βιομηχανικές σχέσεις, και να προσαρμόσουν την εφαρ
μογή της ΔΟΠ σε αυτές (1995). Τέλος, οι Benson, Saraph 
και Schroeder (1991) εξέτασαν εμπειρικά την επιρροή του 
ποιοτικού πλαισίου μιας επιχείρησης στη διαχείριση ποιό
τητας, και απέδειξαν πως τόσο η ιδεατή όσο και η πραγ
ματική διαχείριση της ποιότητας επηρεάζονται από το ποι
οτικό πλαίσιο της επιχείρησης, από εσωτερικούς παράγο
ντες όπως η γνώση της διοίκησης, η ανώτερη υποστήριξη 
για ποιότητα, και η προηγούμενη απόδοση στην ποιότητα, 
καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο βαθμός 
ανταγωνισμού στον κλάδο και οι κυβερνητικές ρυθμίσεις 
σε ποιοτικά θέματα.

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι η αναπο
τελεσματική εφαρμογή της ΔΟΠ, και όχι η ίδια η φιλοσοφία 
και οι αρχές και πρακτικές εφαρμογής της ΔΟΠ, ευθύνεται 
για την αποτυχία κάποιων επιχειρήσεων. Η έλλειψη πληρο
φόρησης και στοιχείων σχετικά με τους κρίσιμους παράγο
ντες επιτυχίας, αποτελούν εμπόδιο στην αποτελεσματική 
και επιτυχημένη εφαρμογή της ΔΟΠ (Lau & Idris, 2001). Η 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πρέπει να αποτελέσει αναπό
σπαστο μέρος της οργανωσιακής κουλτούρας της κάθε επι
χείρησης και μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης. Αλλωστε, 
το «Ο» στο ακρώνυμό της αντιπροσωπεύει το «Ολική», 
που σημαίνει ότι όλα τα μέρη και όλα τα άτομα μιας επιχεί
ρησης πρέπει να συμμετάσχουν. Η ΔΟΠ είναι μια απαιτη
τική, συνεχής και ολική διαδικασία μέσα στην επιχείρηση, η 
οποία απαιτεί αποτελεσματική ηγεσία και πλήρη δέσμευση, 
και εάν δεν το αντιληφθούν αυτό οι επιχειρήσεις, θα συνε- 
χίσουν να υπάρχουν αποτυχημένες εφαρμογές.
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