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και την στήριξη που μου προσέφερε καθ’ όλη την διάρκεια των μεταπτυχιακών
σπουδών μου.

Washington DC, USA.

Νικόλαος Β. Λιάμης

Ιανουάριος 2002.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Στο βιβλίο Total Quality Management, 1998 των Stephen George & Arnold
Weimerskirch αναλύεται η ΔΟΠ, έχοντας σαν οδηγό κατά βάση τα κριτήρια
ττοιότητος του Baldrige Award. Περιλαμβάνει παραδείγματα 51 εταιρειών, 23 εκ
των οποίων έχουν βραβευθεί με το εν λόγω βραβείο, και αποτελούν η κάθε μία ένα
benchmark στον τομέα της.
Στο βιβλίο Why TQM Fails and what to do about it, 1994, oi Mark Graham
Brown, Darcy Hitchcock & Marsha Willard, γίνονται αναφορές στις λανθασμένες
ενέργειες που γίνονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσπάθεια εφαρμογής
της ΔΟΠ δεν έχει

τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παράλληλα υπάρχουν και

θεωρητικές αναφορές στις αρχές της ΔΟΠ.
Η Ιαπωνική προσέγγιση της ΔΟΠ παρουσιάζεται στο βιβλίο KAIZEN, του Masaaki
MASAAKI Imai, 1986 με αναφορές στην Ιαπωνική θεώρηση. Χρησιμοποιώντας
πάνω από 100 παραδείγματα και 15 case studies το εν λόγω βιβλίο προσεγγίζει τη
ΔΟΠ σε 16 διαφορετικούς τομείς.
Μία επίσης ολοκληρωμένη ανασκόπηση της ΔΟΠ, από θεωρητικής πλευράς,
παρατίθεται στο βιβλίο Strategies for Quality Improvement του Harry Costin,
1999, με αναφορές πρακτικών των οποίων την εφαρμογή έχουν διδάξει οι Crosby,
Davenport, Deming, Feigenbaum, Garvin, Ishikawa, Juran, Mizuno και Senge.
Στο βιβλίο The Balanced Scorecard, 1996 των Robert Kaplan & David Norton,
γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο επαναστατικό αυτό εργαλείο για τη μέτρηση της
απόδοσης και την παρακίνηση του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων και της
αποστολής της επιχείρησης.
Στο βιβλίο The Portable MBA in Strategy, 2001 των L.Fahey & R. Randall,
δίνονται οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Στρατηγικής, τόσο στην ανάλυση και
το σχεδίασμά της όσο και στην εφαρμογή-εκτέλεσή της, από μία ομάδα
διακεκριμένων δασκάλων, συμβούλων και καθηγητών, όπως ο Michael Porter
(Harvard University), C.K.Prahalad, J.Sampler, H.K.Christensen, Anil Gupta, David
Collis κ.α.
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Στο βιβλίο The 21 Irrefutable Laws of Leadership, 1998, του J. Maxwell, γίνεται
αναφορά στην Ηγεσία, με συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία συμπυκνώνεται στη
σχεδόν επιγραμματική διατύπωση των 21 αυτών νόμων κατά Maxwell.

Συγκεκριμένη αναφορά στην λειτουργία της ομάδος σαν εργαλείο για τον
εντοπισμό, αποτελεί το βιβλίο The Team Handbook, 2000 των Scholters, Joiner &
Streibal, όπου γίνεται καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων, καθώς και για
την αποτελεσματικότερη εν γένη δράση της επιχείρησης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε ειδήσεις, σχόλια, προτάσεις σχετικά με τις
έννοιες «ISO 9000», «ηγεσία», «Benchmarking», «ομάδες εργασίας», «πρώτα ο
πελάτης»,

«εσωτερικός πελάτης», «εξωτερικός πελάτης»,

«κύκλος συνεχούς

βελτίωσης» κ.λ.π. Οι παραπάνω όροι πλαισιώνουν την ισχυρή τάση που
ακολουθούν χιλιάδες επιχειρήσεις σήμερα, ενσωματώνοντας στον τρόπο διοίκησής
τους την Ολική Ποιότητα.
Ο

όρος

«Ποιότητα»

δεν είχε το

ίδιο

νόημα

συνεχώς

ούτε

ερμηνευόταν

μεταφράζοντας τις ίδιες παραμέτρους συνεχώς, τα τελευταία 100 χρόνια. Το νόημά
του άλλαζε από εποχή σε εποχή.
Σήμερα,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΛΙΚΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ είναι

η

τάση προς την οποία

προσανατολίζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, είτε
ακολουθώντας το ρεύμα των καιρών είτε παρασυρόμενες από αυτό. Η τάση αυτή
προς την ποιότητα αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘50 στην Ιαπωνία
από τους πρωτοπόρους οραματιστές συστημάτων Διοίκησης των επιχειρήσεων,
όπως οι W. Edwards Deming και Joseph Μ. Juran που πρώτοι πρότειναν και
εφάρμοσαν αποτελεσματικά τις καινοτόμες ιδέες τους στην ιαπωνική βιομηχανία,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στο οικονομικό θαύμα της χώρας αυτής τα τελευταία
σαράντα χρόνια.

Η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η βελτίωση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
επιτυγχάνεται σε κάθε επιχείρηση με τρόπο που ανταποκρίνεται μονοσήμαντα στις
δικές της ανάγκες. Η εμπειρία, το ενδιαφέρον των στελεχών της κάθε επιχείρησης
και η προσαρμοσμένη στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας της κάθε Χώρας λύση
των προβλημάτων οργάνωσης και λειτουργίας, αποτελούν τα κύρια και τα
μοναδικά για την κάθε μία ση συστατικά της συνταγής επιτυχίας.
Σε κάθε όμως περίπτωση η πρόταση-λύση θα πρέπει να εδράζεται στη φιλοσοφία
και την πρακτική της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται στα
κριτήρια που έχει θεσπίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας
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(European Foundation for Quality Management - EFQM) για τη βράβευση
επιχειρήσεων με τα Ευρωπαϊκά Έπαθλα Ποιότητας (EQP) και το Ευρωπαϊκό
Βραβείο Ποιότητας (EQA), ή στα κριτήρια των βραβείων Baldrige και Deming.
> Malcolm Baldridge Award (Θεσμοθετήθηκε το 1988 από το Αμερικανικό
Κογκρέσο):
Κατηγορίες Αξιολόγησης και Βαθμοί.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ανώτατοι
Βαθμοί
100

1.

ΗΓΕΣΙΑ

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ

70

3.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

60

4.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

150

5.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ &

140

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

180

7.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

300

ΣΥΝΟΛΟ

1000

> ΒΡΑΒΕΙΟ DEMING (θεσμοθετήθηκε το 1951 από την Ένωση Ιαπώνων
Επιστημόνων)

Χαρακτηριστικά Ποιότητας των Εταιρειών που βραβεύονται:
•

Σαφήνεια.

•

Καθαρότητα.

•

Ευελιξία.

•

Λεπτομερής περιγραφή στόχων και διαδικασιών.

•

Άριστη επικοινωνία.

•

Καθολική συμμετοχή.
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•

Ορθολογικός σχεδιασμός.

•

Επιθετικοί & Αμυντικοί στόχοι βελτίωσης της ποιότητας.

Κατηγορίες ενεργειών βελτίωσης ποιότητας .
•

Ενέργειες που αφορούν τη λειτουργία και το ρόλο της Ανώτατης
Διοίκησης.

•

Ενέργειες που αφορούν την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

•

Ενέργειες που αφορούν την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού σε όλες
της φάσεις του προγράμματος.

•

Ενέργειες που αφορούν την εκπαίδευση.

> ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EFQM): Θεσμοθετήθηκε το 1988 από
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης Ποιότητας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας και στηρίζεται στην αρχή
των ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (50%) και των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(50%).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

MAX
ΒΑΘΜΟΙ
100

1.

ΗΓΕΣΙΑ

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ

70

3.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

60

4.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

150

5.

ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤ.ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

140

6.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

180

7.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

300

ΣΥΝΟΛΟ

1000
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Η θεωρητική λοιπόν προσέγγιση των σύγχρονων τάσεων διοίκησης ως εξέλιξη
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, σε συνδυασμό με τη μελέτη των ποανυατικών
CASE STUDIES, που παρουσιάζουν και καταγράψουν την πραγματικότητα, στην
παρούσα εργασία ομαδοποιούνται ανάλογα με το σε ποίο κριτήριο ή τομέα δίνουν
έμφαση.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η χρήση και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη πρακτική
αξιοποίηση των σύγχρονα θεσπισθέντων εννοιών όπως :
•

Πρότυπα Μέτρα Συγκριτικής Επίδοσης (Benchmarking)

•

Ενεργή Συνεργασία (Partnering)

•

Εκχώρηση Εξουσίας (Empowerment)

•

Ριζικός Επανασχεδιασμός Συστημάτων (Reengineering).

•

Είναι μερικά από τα κύρια σύγχρονα «μυστικά επιτυχίας» σήμερα.

Η όλη προσπάθεια εφαρμογής της Ολικής ποιότητας έχει αρχή και τέλος και θα
μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να γίνει ομαλά και αρμονικά, ακολουθώντας μια
πορεία, τα πιο κύρια σημεία της οποίας επιγραμματικά επισημαίνονται παρακάτω.
■

Συνειδητοποίηση - Προετοιμασία - Προγραμματισμός :
- Εξοικείωση με την έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
- Προσδιορισμός του

βαθμού

συνειδητοποίησης των εργαζόμενων της

επιχείρησης στην έννοια της Ολικής Ποιότητας
- Αντίληψη της άποψης του πελάτη για την «Ποιότητα»
- Συνειδητοποίηση του είδους και του βάθους των αλλαγών που θα
επισυμβούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης κατά την
εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
- Εκτίμηση

του

βαθμού

ετοιμότητας

των

διοικητικών

στελεχών

της

επιχείρησης για το εγχείρημα
- Ηγεσία Ολικής Ποιότητας
■

Υλοποίηση :
- Σχεδιασμός της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
- Πρακτική Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
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■

Μετρήσεις:
- Μέτρηση κόστους ποιότητας και Στοιχεία-ανάλυση κόστους.
- Χρήση Εργαλείων Μέτρησης Ολικής Ποιότητας και Εφαρμογή μετρήσεων
στις εσωτερικές λειτουργίες

■

Δηυιουονία περιβάλλοντος Ολικής Ποιότητας :
- Επικοινωνία
- Εκπαίδευση
- Εταιρική κουλτούρα

■

Ανθρώπινοι Πόροι :
- Εκχώρηση εξουσίας
- Αξιολόγηση επίδοσης
- Ομαδική εργασία
- Επιβράβευση ποιότητας

■

Προτεραιότητα στον Πελάτη :
- Εξωτερικός Πελάτης & Διατήρηση Εξωτερικού Πελάτη
- Προληπτική Εξυπηρέτηση Εξωτερικού Πελάτη
- Εσωτερικός Πελάτης - προσδιορισμός - κουλτούρα
- Εξυπηρέτηση Εσωτερικών Πελατών

■

Συνεχής Βελτίωση :
- Κύκλος Βελτίωσης
- Ριζικός Επανασχεδιασμός Συστημάτων (Reengineering)
- Ενεργή Συνεργασία (Partnering)
- Συνεχής Βελτίωση και Λειτουργία Προμηθειών

■

Χρήση Πρότυπων Μέτρων Συγκριτικής Ewi5oanc(Benchmarkinq) :
- Συλλογή και ανάλυση συγκριτικών στοιχείων
- Εφαρμογή.

Η

εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποδεικνύει εμπράκτως την

ευαισθησία που δείχνει μιά επιχείρηση ή ένας οργανισμός στο θέμα της ποιότητας ,
όντας έχοντας συνειδητοποιημένα τα οφέλη από την εφαρμογή της.
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Συχνά

όμως,

η

υλοποίηση

των

προγραμμάτων

ποιότητας

αποβαίνει

αναποτελεσματική ή ακόμη και επιβλαβής για την ικανοποίηση των πελατών. Αυτό
συμβαίνει είτε διότι η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δεν ήταν πλήρεις και
με σωστή δομή είτε διότι τα βήματα για την επίτευξη Ολικής Ποιότητας δεν
περιελάμβαναν τη συμμετοχή κάθε ατόμου μέσα στον οργανισμό ή την επιχείρηση
και δεν ήταν συνεχή όσο μικρά και να ήταν είτε διότι δεν υπήρχε η τόλμη που θα
έπρεπε να είχε επιδειχθεί κατά την προσπάθεια εφαρμογής του νεωτερισμού και
της βελτίωσης.
Τα σημεία αυτά λοιπόν (ongoing improvement & involving everyone) κυρίως,
είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την Ιαπωνική προσέγγιση της ποιότητας (KAIZEN),
η οποία και οδήγησε στο ιαπωνικό θαύμα, κάτω από την ομπρέλα της οποίας
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

KAIZEN
• Customer Orientation

• Kanban

• TQC (total quality control)

• Quality improvement

• Robotics

• Just-In-Time

• QC circles

• Zero defects

• Suggestion system

• Small-group activities

• Automation

• Cooperative labor-mgt relations

• Discipline in the workplace

• Productivity improvement

• Total Productive Maintenance

• New-product development

Στη συνέχεια της εργασίας θα εξετασθούν αναλυτικά και διεξοδικά σε ξεχωριστά
κεφάλαια οι τομείς στους οποίους έχει εφαρμογή η ΔΟΠ σήμερα, με την ποικιλία
των σύγχρονων μορφών της και θα δοθεί η τελική προσέγγιση, κατά περίπτωση,
για

το

πως

τελικά

οι

αρχές

της

Ολικής

Ποιότητας

επηρεάζουν
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διαμορφώνουν Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης, δίδοντας παράλληλα μερικά
παραδείγματα (case studies) από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας.
1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.

ΔΟΠ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της κάθε επιχείρησης/οργανισμού θα πρέπει να
δημιουργήσουν καθαρές α£ίεο και οοατέο προσδοκίες, οι οποίες θα απαιτούν και
θα συνοδεύονται από την προσωπική τους δέσυευση και την ουσιαστική τους
ανάυιΕη στην εξυπηρέτηση του σκοπού τους.
Οι βασικές αυτές αξίες και δεσμεύσεις που πρέπει να δημιουργηθούν από την
κορυφή της ιεραρχίας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και να αναφέρονται όχι μόνο
στα στενά πλαίσια της επιχείρησης/οργανισμού, αλλά θα πρέπει να επεκτείνονται
και να περιλαμβάνουν τον τοπικό, περιφερειακό και γενικότερα δημόσιο χώρο.
Οι

ηγέτες θα πρέπει

να λαμβάνουν μέρος στην εκπόνηση

στρατηγικών,

συστημάτων και μεθόδων για την επίτευξη της Ολικής Ποιότητος και όχι να
περιορίζονται σε ρόλο διεκπεραίωσης διαδικασιών και ελέγχων μόνο.
1.1

Δέσμευση για ΔΟΠ

Πολλά ανώτατα στελέχη «αναγνωρίζουν» την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από
την επιχείρηση ή τον οργανισμό στον οποίο βρίσκονται για την εφαρμογή της ΔΟΠ.
Μπορεί και οι ίδιοι να εισηγούνται και να εγκρίνουν μεγάλους προϋπολογισμούς γι
αυτό. Αλλά μόλις τα φώτα πέσουν, εστιάζονται ξανά στο αρχικό βραχυπρόθεσμο
αποτέλεσμα της κερδοφορίας, της ευημερίας των δεικτών κλπ.
Αποτέλεσμα των ενεργειών και της συμπεριφορά τους είναι να περνάει η αντίληψη
στους άλλους ότι έχουν απομακρυνθεί από τους πελάτες και τους προμηθευτές,
ότι είναι απρόσιτοι στους εργαζόμενους και γενικά του ότι δεν είναι δεσμευμένοι
στην πορεία για ΔΟΠ.
Για την επίτευξη της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, πάνω απ' όλα θα
πρέπει να έχει δεσμευτεί προς αυτή την κατεύθυνση η Ανώτατη Διοίκηση της
Επιχείρησης ή του Οργανισμού, διαμορφώνοντας κατά συνέπεια μια στάση Ολικής
II
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Ποιότητας, η οποία στο μέλλον μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση κουλτούρας
στην επιχείρηση, η οποία φυσικά θα στέκεται πριν και πάνω από τα πρόσωπα.
Μόνο μ' αυτό τον τρόπο λοιπόν, θα καθοδηγηθούν σωστά, θα εμπνευστούν και θα
συνταχθούν σ' αυτήν την προσπάθεια τα κατώτερα στελέχη και οι λοιποί
εργαζόμενοι της επιχείρησης ή του οργανισμού, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες
επιτυχούς εφαρμογής της ΔΟΠ.
Όσο περισσότερο ζω, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιώ τον αντίκτυπο που έχει η
στάση στην ζωή. Η στάση, για μένα, είναι πιό σημαντική και από τα γεγονότα. Είναι
πιό σημαντική κι από το παρελθόν, από την παιδεία, τα χρήματα, τις περιστάσεις
από αυτό που οι άλλοι άνθρωποι σκέφτονται ή λένε ή κάνουν. Είναι πιό σημαντική
κι από την εμφάνιση, τα ταλέντα ή τις ικανότητες. Η στάση είναι που φτιάχνει ή
χαλάει μια εταιρεία....μια εκκλησία....μια οικογένεια. Το σπουδαίο είναι ότι έχουμε
καθημερινά την επιλογή σχετικά με τη στάση που θα δεχθούμε για την κάθε μέρα.
Δεν μπορούμε ν' αλλάξουμε το παρελθόν μας. Δεν μπορούμε ν' αλλάξουμε το
γεγονός ότι οι άνθρωποι θα φερθούν μ' ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε ν'
αλλάξουμε το αναπόφευκτο. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να
παίξουμε μιά χορδή που έχουμε, κι αυτή είναι η στάση μας. Είμαι πεπεισμένος ότι η
ζωή αποτελείται 10% από αυτά που μου συμβαίνουν και 90% από το πως εγώ
αντιδρώ σ' αυτά....
Charles Swindoll
1.2 Έμπρακτη Απόδειξη της Δέσμευσης.
Η δέσμευση λοιπόν για Ολική Ποιότητα υπάρχει όταν:
> Υπάρχει το ζωντανό παράδειγμα, που δίνεται όταν:
■

Διατηρείται η αξιοπρέπεια, π.χ. με το να μην υπάρξει μιά έντονη αντίδραση
σε περίπτωση προσβολής ή μη ανταπόκρισης των άλλων σε κάτι που τους
ζητήθηκε (ένδειξη αυτοηγεσίας).

■

Υπάρχει υπουονή. π.χ. σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη πίεση και
άγχος με το να αποφύγουμε έντονη κριτική και ενέργειες άσχημες προς τους
υφισταμένους. Υπομονή δεν σημαίνει αδιαφορία, σκυθρωπή αντοχή ή
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παραίτηση. Αυτό, πολύ πιθανόν να εμπνεύσει τους άλλους στο να
προσπαθήσουν ειλικρινά να βελτιωθούν.
■

Υπάργει εποικοδουητική ανταπόκριση. Πολλοί γνωρίζουν το σωστό αλλά
δεν το κάνουν, διότι δεν επιλέγουν συνειδητά την ανταπόκρισή τους.

■

Τηρούνται οι υποσγέσεκ. Αυτό οδηγεί στο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη
των άλλων, η οποία αποτελεί και τεράστια ενίσχυση της αυτοεκτίμησής μας.

■

Υπάργει καλή προαίρεση νια τους άλλους. Αυτό δίδει μιά αίσθηση
ασφάλειας σ' αυτούς και επιβάλλει την αμοιβαιότητα και την αποδοχή μας
απ' αυτούς.

«Το 'όχι' που προέρχεται από απόλυτη βεβαιότητα είναι καλύτερο από ένα 'ναΤ
που εκστομίζει κάποιος μόνο για να είναι αρεστός ή ακόμη χειρότερα, για ν'
αποφύγει μπελάδες. Η αγάπη είναι ένα σπάνιο βότανο που κάνει φίλο ακόμα και
έναν ορκισμένο εχθρό και το βότανο αυτό φυτρώνει στο έδαφος της 'μη βίας'
Mahatma Gandhi
> Υπάρχει προσιτότητα η οποία εξασφαλίζει:
■

Εύκολη πρόσβαση από τους εργαζόμενους, τα στελέχη κλπ για να
ακουστούν και να λάβουν τις απαντήσεις που ζητούν. Μ'αυτόν τον τρόπο
διευκολύνεται και ο εντοπισμός προβλημάτων εν τη γεννέσει των και
αποφεύγονται οι όποιες δυσμενείς μελλοντικές συνέπειες, με την άμεση
αντιμετώπισή τους.

■

Προώθηση τηρ εσωτερικήο και εξωτερικής επικοινωνίαο. η οποία προωθεί
κατ' ουσίαν τη σαφή κατανόηση της ΔΟΠ.

> Υπάρχει επαφή με τον πελάτη.
■

Συνήθως οι executives δαπανούν περισσότερο χρόνο στη μελέτη των
οικονομικών αποτελεσμάτων-οικονομικών δεικτών και πολύ λιγότερο έως
καθόλου στην προσωπική επαφή με τους πελάτες, την οποία αφήνουν σε
στελέχη κατώτερου επιπέδου.

■

Αυτό όμως,

τους στερεί τη δυνατότητα ενός άμεσου feedback των

συνεπειών της οποιοσδήποτε πολιτικής ή ενέργειας της εταιρείας, και της
ευκαιρίας εντοπισμού μιάς νέας ευκαιρίας ή ενός νέου κινδύνου.
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■

Το λιγότερο που μπορεί να επιτευχθεί με την μεγαλύτερη προσωπική επαφή
με τον πελάτη, είναι η διαμόρφωση μιάς προσωπικής

εικόνας του τι

ακριβώς συμβαίνει, διευκολύνοντας την τοποθέτηση αργότερα στις σωστές
διαστάσεις

της

οποιοσδήποτε

πρότασης-εισήγησης

των

κατωτέρων

κλιμακίων.
> Γίνεται ανασκόπηση και βελτίωση του τρόπου Ηγεσίας.
■

Management με την παλαιά του όρου έννοια σημαίνει άσκηση διοίκησης,
παρακολούθηση και έλεγχος της απόδοσης των εργαζομένων.

■

Με την έννοια του όρου όπως τη διαμόρφωσε η ΔΟΠ προστίθενται

και

άλλες διαστάσεις όπως: η προκαλούμενη έμπνευση (inspiration) στους
εργαζομένους για καλύτερη απόδοση και βελτίωση, η εκχώρηση Εξουσίας
(empowerment) και η προτροπή αυτών στο να παίρνουν τις δικές τους
αποφάσεις, έτσι ώστε να λύνουν από μόνοι τους πολλά προβλήματα που
παρουσιάζονται, χωρίς την προσφυγή συνεχώς στο ανώτερο επίπεδο.
> Οι Ηγέτες Εκπαιδεύουν και εκπαιδεύονται.
■

Με το να εκπαιδεύονται οι Ηγέτες αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή
τους για την επίτευξη του τελικού σκοπού της ποιότητας.

■

Η εκπαίδευση στην ποιότητα θα πρέπει να είναι μετρήσιμη σε μέρες και όχι
σε ώρες και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 αν όχι παραπάνω τον πρώτο
χρόνο εφαρμογής της ΔΟΠ (“Why TQM fails” Μ.GRAHAM BROWN).

■

Στην πραγματικότητα σήμερα ελάχιστες επιχειρήσεις ξοδεύουν πάνω από
1-2 μέρες για τα ανώτατα στελέχη, διότι και αυτά τα ίδια τα στελέχη
δυσκολεύονται να πεισθούν γι αυτό. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην
εκπαίδευση των μεσαίων και των κατώτερων στελεχών.

■

Επισημαίνεται εδώ ότι οι ανάγκες των executives είναι τελείως διαφορετικές
από τους λοιπούς εργαζομένους και είναι λάθος να προσαρμόζεται ένα ήδη
υπάρχον πρόγραμμα των μεν για τους δε και αντίστροφα.

■

Μερικά αντικείμενα (τομείς ενδιαφέροντος) για τα οποία θα μπορούσαν να
εκπαιδευτούν οι executives είναι:
♦

Πως να εγκαθιστούν την υποδομή για την εφαρμογή της ΔΟΠ

♦ Ο ρόλος του executive.
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♦

Τεχνικές για να παρουσιάζουν τη δέσμευσή μας στην ΔΟΠ.

♦

Πως να εκφράζουν τη ΔΟΠ σε μετρήσιμα μεγέθη.

♦

Πως να βρεθεί χρόνος για συναφείς με τη ΔΟΠ δραστηριότητες.

♦

Πως να αξιολογείται και να βαθμολογείται η ικανότητα του Ηγέτη.

♦

Τι μπορούν οι executives να κάνουν έτσι ώστε να ενθαρρύνουν και να
υποστηρίζουν

ουσιαστικά

τη

διοίκηση

στο

μεσαίο

επίπεδο

της

εταιρείας/οργανισμού.
Ποιος όμως θα εκπαιδεύσει το top επίπεδο της Ιεραρχίας στην ΔΟΠ; Οι
εκπαιδευτές μπορεί να είναι είτε εξωτερικοί σύμβουλοι, είτε επαγγελματίες από το
εσωτερικό της επιχείρησης με λεπτομερή και βαθιά γνώση της ΔΟΠ (TQM) και με
ικανότητα εκπαιδευτή.
1.3

Ουσιαστική Ανάμειξη.

Η ουσιαστική ανάμειξη λοιπόν για Ολική Ποιότητα υπάρχει όταν:
■

Οι Ηγέτες δεν μένουν μόνο στην θεωρία, αλλά με βάση τις προτεραιότητες
που αυτοί βάζουν, δημιουργούν, οργανώνουν και υποστηρίζουν την όποια
δραστηριότητα βελτίωσης μέσα στην επιχείριση/οργανισμό.

■

Οι Ηγέτες αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις καλές επιδόσεις σε ατομικό ή
ομαδικό επίπεδο μέσα στην επιχείριση/οργανισμό, καθώς και τον χώρο των
προμηθευτών-πελατών.

■

Οι Ηγέτες διατηρούν άριστες σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές και
τον εξωτερικό περίγυρο της επιχείρισης/οργανισμού των και προσπαθούν να
εντάξουν ακόμη και αυτούς στην διαδικασία για Ποιότητα.

■

Οι Ηγέτες χρησιμοποιούν σαν κύριο κριτήριο επιβράβευσης-προαγωγής
κατωτέρων στελεχών την προσήλωση και την αφοσίωσή τους στην εφαρμογή
της ΔΟΠ.

■

Οι Ηγέτες κάνουν γνωστές σε εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον τις όποιες
ακολουθούμενες τακτικές-πρακτικές της ΔΟΠ.

■

Οι Ηγέτες χρησιμοποιούν την πρόβλεψη παντού και πάντα, μη αφήνοντας
τίποτε στην τύχη του, ενεργώντας πάντα πρίν την εμφάνιση του προβλήματος
και όχι “πυροσβεστικά" μετά.
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1.4

Βελτίωση του Ηγέτη.

Στο σύγχρονο μοντέλο της Διοίκησης Επιχειρήσεων το κλειδί για τη βελτίωση ενός
Ηγέτη είναι η εφαρμογή των ‘δεικτών απόδοσης’ για το κάθε τι που αυτός κάνει,
ποσοτικοποιώντας στην ουσία έτσι, τις συνέπειες της κάθε απόφασής του. Οι
quality leaders θα πρέπει στην πράξη να εφαρμόζουν αυτά που ασπάζονται στην
θεωρία. (TQM Strategies & Techniques, Stephen George & Arnold Weikerskirch).
Σαν ένα απλό παράδειγμα ποσοτικής απεικόνισης και ταυτοχρόνως μέτρησης της
ποιοτικής ή όχι παρουσίας ενός π.χ. προϊσταμένου τμήματος παραπόνων μιας
επιχείρησης,

θα

μπορούσαμε

να

αναφέρουμε

το

ποσοστό

των

τελικώς

ικανοποιημένων πελατών επί του συνόλου των παραπονούμενων. Αυτό είναι ένας
‘δείκτης απόδοσης' για τον προϊστάμενο και ταυτόχρονα ένας τρόπος μέτρησης της
όποιας βελτίωσης μπορεί να επιτευχθεί από την εφαρμογή αρχών της ΔΟΠ.
1.5 Οι 21 Νόμοι της Ηγεσίας κατά JOHN C. MAXWELL.
Παρακάτω δίδονται επιγραμματικά οι 21

Νόμοι της Ηγεσίας,

όπως αυτοί

διατυπώθηκαν μετά από μελέτες ετών από τον J.C.Maxwell. Οι νόμοι αυτοί δίνουν
τις διαστάσεις που έχει η Ηγετική Ικανότητα στην πράξη και τη σκιαγραφούν με
έναν τρόπο λιτό, πρακτικό και εύκολα κατανοητό.
1. «Ο

νόμος

Πλαίσιο

της

Ηγεσίας».

Η

ηγετική

ικανότητα

κάποιου

προσδιορίζει και το βαθμό της αποτελεσματικότητάς του.
2. «Ο νόμος της Επιρροής». Το αληθινό μέτρο της Ηγεσίας είναι η επιρροή τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο.
3. «Ο νόμος της Συνεχούς Διαδικασίας». Βελτιώνουμε την ηγετική μας
ικανότητα κάθε μέρα, όχι σε μιά μέρα.
4. «Ο νόμος της Ναυσιπλοΐας». Ο κάθε ένας μπορεί να στρίψει το πηδάλιο,
αλλά χρειάζεται ο καπετάνιος για να χαράξει τη σωστή πορεία.
5. «Ο νόμος του E.F.HUTTON». Όταν ο πραγματικός Ηγέτης μιλά, οι
άνθρωποι ακούνε.
6. «Ο νόμος του Σταθερού Εδάφους». Η εμπιστοσύνη είναι ο θεμέλιος λίθος
της Ηγεσίας.
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7. «Ο νόμος του Σεβασμού». Οι άνθρωποι ακολουθούν και υπακούουν στους
πραγματικούς Ηγέτες περισσότερο από τους εαυτούς τους.
8. «Ο νόμος της Διαίσθησης». Οι Ηγέτες αξιολογούν το οτιδήποτε με Ηγετική
Διαίσθηση. Αυτό είναι που κάνει και ξεχωρίζουν οι μοναδικοί και top Ηγέτες
από τους πολύ καλούς, που σίγουρα υπάρχουν.
9. «Ο νόμος του Μαγνητικού Πεδίου». Το ποιος πραγματικά είσαι, φαίνεται
από το ποιόν μπορείς να προσελκύσεις.
10. «Ο νόμος της Επαφής». Οι Ηγέτες αγγίζουν πρώτα την καρδιά και μετά το
Χέρι11. «Ο νόμος του Εσωτερικού Κύκλου». Η δυνητική επίτευξη επιτυχούς
αποτελέσματος για έναν Ηγέτη εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τους
συνεργάτες του.
12. «Ο νόμος της Ενδυνάμωσης». Μόνο Ηγέτες που αισθάνονται σίγουροι
δίνουν δύναμη στους άλλους.
13. «Ο νόμος της Αναπαραγωγής». Σε έναν πραγματικό Ηγέτη αρμόζει το να
βοηθήσει στην ανάδειξη ενός νέου Ηγέτη.
14. «Ο νόμος της Προσδοκίας». Οι Άνθρωποι ακολουθούν πρώτα τον Ηγέτη
και μετά το Όραμά του.
15. «Ο νόμος της Νίκης». Οι Ηγέτες βρίσκουν πάντοτε τον τρόπο να οδηγούν
την ομάδα τους στη νίκη, γιατί οι ίδιοι είναι Νικητές.
16. «Ο νόμος της Μεγάλης Ορμής». Η Ορμή είναι ο καλύτερος φίλος του
Ηγέτη».
17. «Ο νόμος των Προτεραιοτήτων». Οι Ηγέτες αντιλαμβάνονται το τι μπορεί
να επιτύχουν και με ποιά σειρά.
18. «Ο νόμος της Θυσίας». Οι Ηγέτες πρέπει να είναι έτοιμοι για θυσίες, χωρίς
αυτό να τους φοβίζει».
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19. «Ο νόμος του σωστού Timing». Το γεγονός να ηγείται κάποιος άλλων,
έχει την ίδια βαρύτητα με το τι στην πραγματικότητα κάνει και που
πραγματικά κατευθύνεται.
20. «Ο

νόμος

της

Εκρηκτικής

Ανάπτυξης».

Το

να

βελτιώσεις

ή

να

προσθέσεις λίγη ανάπτυξη σε κάτι, σημαίνει ότι πραγματικά ηγείσαι
κάποιων που σε ακολουθούν. Το να πολλαπλασιάζεις όμως προηγούμενες
αποδόσεις σημαίνει ότι ηγείσαι Ηγετών.
21. «Ο νόμος του Κληροδοτήματος». Η αξία του ενός Ηγέτη που μπορεί να
επηρεάζει ευμενώς διαχρονικά την επιχείρηση και συνεπώς μπορεί να
μετρηθεί, είναι το κατά πόσο αυτός έχει προετοιμάσει τη διαδοχή του έτσι,
ώστε να μη φανεί το κενό του.
1.6

Ηγεσία και Ελληνικός Δημόσιος Τομέας.

Στο χώρο του Δημοσίου Τομέα δεν υπάρχουν ίσως οι προκλήσεις, τα κίνητρα, η
ευελιξία και το «καθαρτήριο» της αγοράς που υπάρχει στον Ιδιωτικό Τομέα, έτσι
ώστε η δοκιμασία της ηγετικής ικανότητας των στελεχών στην πράξη να
συνοδεύεται από την προσδοκία αναγνώρισης και ανταμοιβής.
Είναι η αγκύλωση που υπάρχει στον Τομέα αυτό, η έλλειψη σωστής παιδείας και η
εμμονή

στην

παρεξηγημένη

έννοια

της

«Μονιμότητας»,

που

σε

μερικές

περιπτώσεις φτάνει στην ασυδοσία, αυτό που δίνει ίσως μια εξήγηση του όλου
φαινομένου .
Σε κάθε περίπτωση όμως, η Ηγετική Ικανότητα που σίγουρα υπάρχει σε πολλά
στελέχη του Δημοσίου Τομέα, είναι ο πρώτος σε σπουδαιότητα παράγοντας, που
θα μπορούσε να ξεκινήσει την προσπάθεια εφαρμογής της ΔΟΠ

με απώτερους

αντικειμενικούς σκοπούς, όπως:
■

Την αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών από τη Δημόσια Διοίκηση

■

Τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα.

■

Τη διασφάλιση μεγάλης αποτελεσματικότητας του Τομέα σε σχέση με το
κόστος λειτουργίας.
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■

Την αύξηση της ικανότητας του Τομέα για καινοτομίες και της ευελιξίας για
αναγκαίες προσαρμογές.

■

Τη συμπίεση του χρόνου ικανοποιήσεως των πολιτών.

■

Τη βελτίωση της αξιοποιήσεως και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου
δυναμικού του Τομέα.

■

Την

αύξηση

του

βαθμού

αξιοποιήσεως νέας τεχνολογίας

(δηλ.

νέου

εξοπλισμού και λογισμικού).
■

Την αναθεώρηση και το δραστικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών.

Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα πρέπει να είναι
μετρήσιμα, με χρήση δεικτών που θα αναφέρονται στην ποιότητα, το κόστος, τον
χρόνο, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και θα προσδιορίζουν την απόδοση
και την πρόοδο του Τομέα.
Παραδείγματα κύριων δεικτών αξιολογήσεως θα μπορούσαν να είναι:
■

Ο μέσος χρόνος για την έκδοση και αποστολή ενός δικαιολογητικού.

■

Το κόστος για την υγειονομική περίθαλψη κατά περίπτωση (π.χ. κόστος
χειρουργικής επεμβάσεως, κόστος ανά ημέρα νοσηλείας κλπ.).

■

Το ποσοστό επανεξέτασης ασθενών λόγω λάθους ιατρικής διάγνωσης σαν
δείκτης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης.

■

Ο μέσος χρόνος επέμβασης μετά από κλήση π.χ. της πυροσβεστικής
υπηρεσίας, της αστυνομίας κλπ.

■

Η ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών καταστάσεων (π.χ. παγετός,
καύσωνας, πλημμύρες κλπ.).

■

Η ετοιμότητα αντιμετώπισης εχθρικών απειλών (π.χ. χρόνος και ποσοτική
διαθεσιμότητα μέσων κατά την αντίδραση σε περίπτωση παραβιάσεων του
εθνικού χώρου).

1.7

Η περίπτωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η περίπτωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαφέρει λίγο από τον υπόλοιπο
Δημόσιο Τομέα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στην περίπτωση
τουλάχιστον του ένστολου προσωπικού.
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Η όλη δομή του Στρατού με τη σφιχτή ιεραρχική δομή και την ύπαρξη της
«πειθαρχίας» θα διευκόλυνε ίσως την εφαρμογή του οποιοδήποτε προγράμματος
Ολικής Ποιότητας υπό την έννοια της μείωσης των όποιων αντιδράσεωνδιαφωνιών προς τις επιχειρούμενες καινοτομίες. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε
ίσως και για «υποχρεωτική συμφωνία», ακόμη και σε περιπτώσεις απώλειας
κεκτημένων, όταν αυτά είναι υπέρ της εξυπηρέτησης του Δημοσίου Συμφέροντος.
Αυτό φυσικά θα γινόταν εφικτό με την προϋπόθεση ότι η κορυφή της Στρατιωτικής
και Πολιτικής ιεραρχίας του υπουργείου, θα πειθόταν για την αναγκαιότητα και την
χρησιμότητα της εφαρμογής της ΔΟΠ, όπως αυτή έχει περιγράφει σήμερα,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και θα τη δρομολογούσε.
Η συχνή όμως εναλλαγή των στελεχών στις διάφορες θέσεις λόγω μεταθέσεων,
προαγωγών και αποστρατειών και η ύπαρξη γενικά μιας ιδιόρρυθμης στρατιωτικής
νοοτροπίας η οποία πηγάζει από την παρεξήγηση της έννοιας πειθαρχία, π.χ. η
ορθότητα και η αποδοχή των όποιων απόψεων, προτάσεων, ιδεών κλπ., εξαρτάται
περισσότερο από το επίπεδο της ιεραρχίας στο οποίο βρίσκεται ο φορέας που
προτείνει και λιγότερο από την πληρότητα της πρότασης ή την εξειδίκευση που
τυχόν έχει ο προτείνων, είναι τα πιθανά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν
πρώτα, έτσι ώστε μιά προσπάθεια εφαρμογής της ΔΟΠ στον χώρο αυτό να έχει
ελπίδα επιτυχίας, σήμερα.
1.8

EFQM και Δημόσιος Τομέας
CASE STUDY - The Accounts Office, Cumberland

To Γραφείο Δημοσίων Εσόδων της πόλης Cumberland της Μεγάλης Βρετανίας,
The Accounts Office Cumberland - AOC, είναι ένα από τα δύο γραφεία αυτού του
είδους που άρχισαν να λειτουργούν το 1978, με σκοπό την είσπραξη δημοσίων
εσόδων προερχομένων από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση.
Απασχολεί πάνω από 1000 εργαζομένους, τηρεί περίπου 26 εκατομμύρια
ατομικούς

φορολογικούς

φακέλους,

παρακολουθεί

περίπου

7

εκατομμύρια

ενεργούς φορολογούμενους (στοιχεία έτους 1999), τη στιγμή που πέντε χρόνια
πρίν, ο αριθμός ήταν 4.5 εκατομμύρια περίπου. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες σε
ένα ευρύτερο δίκτυο τοπικών γραφείων δημοσίων εσόδων.
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Το έτος 1999, το AOC εισέπραξε για λογαριασμό του δημοσίου 87 Δις GBP, ποσό
το οποίο μεταφράζεται σε 308 εκ. GBP ημερήσιες εισπράξεις.
Το έτος 1985, όταν το AOC ήταν ακόμη ένας οργανισμός σε κρίση, ξεκίνησε την
προσπάθεια εφαρμογής της ΔΟΠ με την εφαρμογή ενός προγράμματος που έφερε
την ονομασία «Quality Service Program Through

People». To έτος 2000,

δεκαπέντε χρόνια από της εφαρμογής του Προγράμματος Ποιότητας, κατάφερε να
κερδίσει το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητος και να είναι benchmark σήμερα.
Κύριο συστατικό της επιτυχίας του προγράμματος ήταν η ενεργή εμπλοκή των
εργαζομένων του γραφείου στην όλη προσπάθεια και η αξιοποίηση σε μέγιστο
βαθμό της γνώσης της εμπειρίας και των ικανοτήτων που αυτοί διέθεταν.
Όπως λέει και ο director Andrew Geddes το μυστικό της επιτυχίας είναι όταν βάζεις
τον παράγοντα άνθρωπο σε πρώτη μοίρα, όταν οι εργαζόμενοι έχουν λόγο για την
προοπτική και την τύχη τους μέσα στον οργανισμό και όταν ο παλμός της αγοράς
αφουγκράζεται και στέλνει μηνύματα για το τι πραγματικά θέλουν από έναν
οργανισμό, αυτοί τους οποίους εξυπηρετεί.
Το 1994, το AOC ήταν το πρώτο Γραφείο Δημόσιων Εσόδων που κέρδισε διάκριση
στην ολική ποιότητα (Investor in People Recognition). To 1996, ακολούθησε το
βραβείο «Charter Merk and Quality Scotland Business Excellence Award». To
1998,

to

AOC κέρδισε πάλι διάκριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το 2000 ήταν ο

νικητής στην κατηγορία του Δημόσιου Τομέα στο «European Quality Award»,
αποδεικνύοντας ότι μπορεί και πρέπει ο δημόσιος τομέας να μην αλωθεί από τον
ιδιωτικό, όπως πολλοί εκσυγχρονιστές ευαγγελίζονται. Με τους κατάλληλους,
όμως, χειρισμούς και την παροχή κινήτρων, να αποτελέσει ακόμη και πρότυπο
ποιότητας (benchmark).
Το όλο διάστημα των 15 ετών (1985-2000) μέχρι την ύψιστη ευρωπαϊκή διάκριση
ποιότητας περιλαμβάνει τρεις φάσεις των πέντε ετών η κάθε μία:
> Self-examination period (1985-90).
Στην περίοδο αυτή ρωτήθηκε η γνώμη των εργαζομένων για τα θετικά σημεία του
να εργάζεται κάποιος για λογαριασμό του AOC. Η απάντηση ήταν κανένα.
21

Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης
ως Αποτέλεσμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Νικόλαος Β. Λιάμης

Καταγράφηκαν 125 αρνητικά σημεία. Το όλο θέμα των σχέσεων και της
επικοινωνίας-συμπεριψοράς του top management και των εργαζομένων μέσα
στον οργανισμό ήταν σε απελπιστικό επίπεδο, τη στιγμή μάλιστα που οι δείκτες
απόδοσης αυτών επηρέαζαν τον Οργανισμό στο σύνολό του.
Εντοπίσθηκε λοιπόν το γεγονός, ότι η αξιολόγηση του προσωπικού γινόταν με
βάση του τι αυτοί «δεν είχαν ολοκληρώσει έγκαιρα», και όχι αυτών που
πραγματικά είχαν πετύχει στο ίδιο χρονικό διάστημα. Υπήρχε ένας κανόνας,
σύμφωνα με τον οποίο δεν θα έπρεπε να μένει αδιεκπεραίωτη αλληλογραφία στα
χέρια του προσωπικού πάνω από 14 ημέρες. Αυτή η προτεραιότητα ήταν η
πρώτη απαίτηση από τους εργαζομένους, γεγονός που τελικά εκφύλιζε την όλη
εργασία που αυτοί προσέφεραν. Οι εργαζόμενοι δεν αναλάμβαναν πρωτοβουλίες
για τη βελτίωση του οτιδήποτε και τόσο οι middle όσο και οι top managers είχαν
περισσότερο ελεγκτική παρά

υποκινητική

προσέγγιση προς το κατώτερο

προσωπικό. Φυσικά δεν υπήρχε ούτε σκέψη για εφαρμογή ΔΟΠ, τότε.
Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο και έτσι αποφασίσθηκε να εφαρμοσθεί
η πολιτική “employee involvement”, η οποία μέσω της εκχώρησης περισσότερης
εξουσίας στους εργαζομένους (empowerment), στόχευε στο να τους εμπλέξει
περισσότερο και αποδοτικότερα στην επίτευξη των στόχών του Οργανισμού. Η
πολιτική “employee involvement" στόχευε αναλυτικότερα στα κάτωθι:
■

Δημιουργία δέσμευσης όλου του προσωπικού στην επιτυχημένη λειτουργία
του AOC.

■

Αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους.

■

Αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας.

■

Ενθάρρυνση της εφαρμογής νέων μεθόδων εργασίας.

■

Δέσμευση στην εξυπηρέτηση του πελάτη και την εφαρμογής της ΔΟΠ.

■

Βοήθεια στη διοίκηση να εφαρμόσει τις αλλαγές.

Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε με ένα σεμινάριο μόλις μιας μέρας με θέμα την
σημαντικότητα της σωστής εξυπηρέτησης του πελάτη (customer focus), το οποίο
παρακολούθησε διαδοχικά όλο το προσωπικό. Έξι μήνες αργότερα και προς
γενική

έκπληξη

των

διοικούντων,

διαπιστώθηκε

ότι

η

συμπεριφορά
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εργαζομένων είχε αλλάξει και ότι υπήρχε μια συνεχώς αυξανόμενη ενεργή
συμμετοχή τους στην εφαρμοζόμενη πολιτική, με εστίαση στη διαπίστωση των
αναγκών του «εξωτερικού πελάτη».
> Process improvement and service quality period (1990-95).
Κατά

τη

διάρκεια

αυτής

της περιόδου

και

ιδιαίτερα

το

1992,

το

κύμα

ιδιωτικοποιήσεων που εφάρμοζε η συντηρητική τότε κυβέρνηση της Μεγάλης
Βρετανίας, θεωρήθηκε σαν μεγάλη απειλή για το AOC. Δόθηκε έτσι μεγαλύτερη
έμφαση στη βελτίωση των διαδικασιών και στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών, επιταχύνοντας την όσο το δυνατόν βελτίωση της αναταγωνιστικότητας
του Οργανισμού.
Το 1994 η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας εφάρμοσε το project “Competing for
Quality", σύμφωνα με το οποίο η κάθε κρατική υπηρεσία θα έπρεπε να ελέγξει και
να συγκρίνει τις υπηρεσίες που προσέφερε, σε σχέση με τις αντίστοιχες που
πρόσφερε ο ιδιωτικός τομέας. To project αυτό θεωρήθηκε σαν ωμή απειλή, αλλά
το AOC επιβίωσε.
Ο Διευθυντής Andrew Geddes θυμάται ότι την ημέρα που 4 υποψήφιοι φορείς του
ιδιωτικού τομέα προσήλθαν στον Οργανισμό για να πάρουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, έτσι ώστε να
ετοιμάσουν ανάλογες προσφορές προς την Κυβέρνηση και να διεκδικήσουν την
ανάληψη του έργου του, αυτοί έφυγαν τελικά εντυπωσιασμένοι από το επίπεδο
που

διαπίστωσαν

ότι

υπήρχε

και

δεν

υπέβαλλαν

τελικά

προσφορά,

εντυπωσιασμένοι από την ανταγωνιστικότητά του.
Η αρχή είχε γίνει με την επαφή που το AOC είχε αναπτύξει με profit-centered
ανάλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την
διενέργεια συγκρίσεων προς την περαιτέρω προώθηση εσωτερικών αλλαγών. Τα
στοιχεία που συλλέχθηκαν αποτέλεσαν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε η
προσπάθεια εφαρμογής της ΔΟΠ.
Σε αντίθεση με τον παραδοσιακά ασκούμενο εσωτερικό έλεγχο απόδοσης, ο
Andrew

Geddes

και

το

management team,

στο οποίο

ήταν επικεφαλής,

ενθάρρυναν τους ίδιους τους εργαζόμενους να θέτουν μόνοι τους στόχους που
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εττεδίωκαν και να καθορίζουν τους συντελεστές απόδοσης και αξιολόγησής τους σ'
αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά αυτό ήταν τότε μια επανάσταση.
Οι

εσωτερικοί

ελεγκτές

με

βάση

την

'ποιος ελέγχει

νέα

διαμορφούμενη

τους ελεγκτές'

(who

κατάσταση

προβληματίζονταν για

το

checks the

checkers?). Απάντηση

σ' αυτό έδινε η δυναμική του συστήματος. Όταν έχει

διαμορφωθεί μια ελεύθερη και αυτοδύναμη κουλτούρα ποιότητας, τότε οι άνθρωποι
ενεργούν από μόνοι τους και με ενθουσιασμό.
Δύο χρόνια αργότερα, ο συγκεκριμένος Οργανισμός ήταν ο leader του κρατικού
φορέα στον τομέα της επεξεργασίας και των διαδικασιών, ενώ οι εσωτερικοί
ελεγκτές δεν μπορούσαν να παρατηρήσουν τίποτε αρνητικό στους ελέγχους που
διενεργούσαν. Δεν υπήρξε άλλος κρατικός φορέας στη χώρα, που να έλαβε τέτοια
κολακευτικά σχόλια για την ποιότητά του.
> Business Excellence Model (1995-2000).
Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Οργανισμός εφάρμοσε το συγκεκριμένο
μοντέλο ποιότητας, το τροποποίησε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές του
ανάγκες και μετά από μια δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών σε μια υφιστάμενη
μονάδα, το υιοθέτησε σε όλο του το μέγεθος.
Οι εργαζόμενοι το δέχθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας το γεγονός
ότι οι κρατικοί οργανισμοί μπορεί να είναι περισσότερο επιρρεπείς στην ανάληψη
πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας από ότι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα.
Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ότι επιτρέπει τις συγκρίσεις με
ανάλογους οργανισμούς ή εταιρείες του ευρύτερου περιβάλλοντος του AOC. Ένα
άλλο είναι ότι έχει τη δική του φύση αυτο-ανατροφοδότησης. Ένα τρίτο είναι το ότι
η ποιοτική λειτουργία του συνδέεται και επηρεάζει ευμενώς ευρύτερους τομείς του
εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος της Χώρας. Όταν ένας φορέας π.χ. του
ιδιωτικού τομέα δεν αξιολογεί με υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος τις συνέπειες μιας
ενέργειας ή μιας πολιτικής του που επηρεάζει δυσμενώς το κοινωνικό σύνολο, τότε
αυτό επηρεάζει τη λειτουργία και την απόδοση κάποιου συνδεδεμένου κρατικού
φορέα.
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Πιο συγκεκριμένα, η ουσιαστική βοήθεια και διευκόλυνση των φορολογούμενων
στην καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων, απολήγει στην ουσιαστική
ενίσχυση του ίδιου του κράτους σε θέματα είσπραξης εσόδων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανωτέρω προσέγγισης είναι η ροή των δημοσίων
εσόδων το 1998, όταν εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το σύστημα της αυτοτακτοποίησης' επιστροφής φόρου από τον ίδιο τον φορολογούμενο, μέσω μιας
νέας διαδικασίας αιτήσεων-παραπόνων, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία
επιστροφής και να αποφευχθεί πρόστιμο στην κρατική υπηρεσία για τυχόν
καθυστέρηση, πράγμα που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρατική ρευστότητα,
την ίδια ώρα που ένα μεγάλο μέρος των φορολογικών εσόδων παρέμενε
ανείσπρακτο ή καθυστερούμενο .
Κλειδί της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος ήταν η ανοιχτή και φιλική προσέγγιση
του κοινού. Δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στη διαδικασία αιτήσεων-παραπόνων και
παροτρύνθηκαν

άνθρωποι

που

είχαν

σχετικές

υποθέσεις

να

διεκδίκησης

αποζημιώσεων, που τυχόν δικαιούνταν. Η όλη υπόθεση επικοινωνίας δεν έγινε με
την

παραδοσιακή

και

στερεότυπη

επιστολή

και

σε

γλώσσα

επίσημη

οικονομικούς δυσνόητους όρους για την πλειοψηφία του κοινού,

με

αλλά με

προσωπική επαφή μέσω 500 υπαλλήλων του AOC που είχαν εκπαιδευτεί
κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, με χρήση απλής και καθημερινής γλώσσας. Το
feedback της υπόθεσης έδειξε οτι το 76% των φορολογουμένων επιδοκίμασαν την
προσπάθεια αυτή.
Συμπέρασμα, λοιπόν, που εξάγεται από την εφαρμογή συστημάτων ολικής
ποιότητας στο δημόσιο τομέα και με βάση το παράδειγμα του AOC, είναι ότι η
εφαρμογή της ΔΟΠ

απαιτεί υπαλλήλους, οι οποίοι με βάση την εκχώρηση

εξουσίας σ' αυτούς (eoipowemient) και την παροχή κινήτρων (όχι κατά βάση
οικονομικών), είναι δυνατόν να ενεργούν παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
στο κοινό. Στην περίπτωση του AOC οι μισθοί ήταν «παγωμένοι» από το 1994 έως
το 1998. Τα κίνητρα όμως, ήταν άλλου είδους, όπως ευέλικτο ωράριο εργασίας,
π.χ. 37 ώρες εβδομαδιαίως, 4 ή 5 εργάσιμες ημέρες. Αυτό για πολλούς ήταν
καλύτερο από αύξηση μισθού.
25

Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης
ως Αποτέλεσμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Νικόλαος Β. Λιάμης

2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Στόχος της κάθε Επιχείρησης είναι κατά βάση η δημιουργία «αξίας» με βάθος
χρόνου και προοπτική. Το συντονισμό και την κατεύθυνση όλων των επιμέρους
συντελεστών οι οποίοι επηρεάζουν την επίτευξη αυτού του στόχου, τον επιδιώκει η
επιχείρηση με το σχεδίασμά της στρατηγικής και την

εφαρμογή της πολιτικής

ολικής ποιότητας, που σύμφωνα με τη γνώμη της διοίκησης, εξυπηρετούν
καλύτερα.
Η επιχείρηση θα πρέπει αρχικά να καθορίσει ποιο είναι το όραμά της για το μέλλον,
ποια θεωρεί ότι είναι η αποστολή της και ποια στρατηγική θα πρέπει να
ακολουθηθεί με βάση πάντα τη ΔΟΠ, για την πραγμάτωση των στόχων της.
Το περιβάλλον της επιχείρησης θα πρέπει να μελετηθεί και να αναλυθεί, έτσι ώστε
να παρέχει χρήσιμες και κατανοητές πληροφορίες οι οποίες θα χρησιμεύσουν στην
διαμόρφωση της πολιτικής και το σχεδίασμά της στρατηγικής της επιχείρησης.
Τέτοιες πληροφορίες αναφέρονται σε:
■

Πελάτες, προμηθευτές και ανταγωνιστές της επιχείρησης.

■

Την εξωτερική κοινότητα της επιχείρησης.

■

Δημογραφικά στοιχεία και λοιπούς οικονομικούς δείκτες.

■

Στοιχεία που τυχόν υπάρχουν με αναφορά σε δυνάμεις-αδυναμίες της
επιχείρησης.

■

Στοιχεία που αφορούν διάφορα νομικά ή περιβαλλοντικά θέματα.

■

Τυχόν υπάρχουσες μελέτες benchmarking.

Η επιχείρηση θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να αναθεωρεί, να ελέγχει και
να

βελτιώνει

τόσο

την πολιτική

όσο

και

τη

στρατηγική

που

ακολουθεί,

ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλους τους ενδιαφερομένους για την οποιαδήποτε
αλλαγή.
Όλοι οι μέτοχοι θα πρέπει να συμμετέχουν κατά το ποσοστό που τους αναλογεί σε
αποφάσεις χάραξης ή αλλαγής στρατηγικής.
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Αττό την πλευρά τους οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε βάθος γνώστες της
στρατηγικής και του σχεδιασμού της εταιρείας και μάλιστα να συμμετέχουν και οι
ίδιοι στη διαμόρφωση αυτών.
Τέλος,

η επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της

στρατηγικής και της πολιτικής της και να προβαίνει στους απαιτούμενους
επανασχεδιασμούς και αλλαγές πλεύσης, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη.
2.1. STRATEGIC PLANNING
ZYTEC COMPANY - CASE STUDY
Η

εταιρεία

ZYTEC

είναι

πρωτοπόρος

στο

σχεδίασμά

και

κατασκευή

μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι ενσωματώνονται σε ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές διαφόρων εταιρειών του τομέα των επικοινωνιών,
κατασκευής

ηλεκτρονικών

υπολογιστών,

δικτύων

και

λοιπών

ηλεκτρονικών

συσκευών. Επιπρόσθετα, η εταιρεία παρέχει υποστήριξη με ανταλλακτικά και
επισκευές από την Καλιφόρνια (ΗΠΑ) και μόνο επισκευές ηλεκτρικών συσκευών
από το Ρήντγουντ Φωλς της Μινεσσότα.
Η ZYTEC απασχολεί 2.300 εργαζομένους σε εγκαταστάσεις της που βρίσκονται
στα: Redwood Falls και Eden Prairie (Minnesota), Broomfield (Colorado), Lincoln
(California),

Richardson

(Texas),

Vienna

και

Kindber

(Austria),

Tatabanya

(Hungary).
Στο πρώτο strategic planning meeting της εταιρείας που έγινε το 1984, οι senior
executives δεσμεύτηκαν να ακολουθήσουν τις διδαχές του W. Ε. Deming στην
προσπάθεια βελτίωσης της εταιρικής ποιότητας. Το 1991 n ZYTEC κέρδισε τα
βραβεία Baldriqe Award και First Minnesota Quality Award.
Management by Planning.
Ο μακρο-πρόθεσμος σχεδιασμός της εταιρείας, μπορεί να συνοψισθεί στα
ακόλουθα τρία στάδια:
■

Συλλογή πληροφοριών-δεδομένων.

■

Δημιουργία διαλειτουργικών ομάδων.
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■

Εξέλιξη, από επί μέρους ομάδες, λεπτομερούς σχεδιασμού για την επίτευξη
κάθε επί μέρους στόχου (management-by-planning).

Η εταιρεία συλλέγει τα περισσότερα στοιχεία από:
■

To feedback των πελατών (κυρίως από τα εργοστάσιά της).

■

Επίσημες και ανεπίσημες έρευνες αγοράς.

■

Benchmarking.

Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι διαδοχικών ετών, εντός ελέγχου της περιοχής που
έγινε η συλλογή και κατάλληλα να παρουσιασθούν χρησιμοποιώντας στατιστικές
μεθόδους.
Παραδείγματα των τύπων των στοιχείων που συλλέγονται είναι:
■

Έγκαιρες παραδόσεις στον πελάτη

■

Αξιοπιστία πελάτη (customer reliability - mean time between failures).

■

Χρόνος κύκλου παραγωγής.

■

Εκπαίδευση υπαλλήλων στην ποιότητα.

Ο κύκλος του σχεδιασμού ξεκινά όταν το senior management της εταιρείας
εντοπίζει και καθορίζει το θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο του στρατηγικού
σχεδιασμού της εταιρείας.
Long - Range Strategic Planning.
Κάθε θέμα ανατίθεται ταυτόχρονα σε διάφορα strategic planning groups (SPG) των
οκτώ έως δέκα ατόμων το κάθε ένα, προερχόμενα από τους κόλπους της
εταιρείας. Το κάθε ένα SPG εξετάζει ένα μόνο τομέα του όλου θέματος.
Μάρκετινγκ,

τεχνολογία,

κατασκευή,

υλικά,

τροποποιήσεις-ανανέωση

εγκαταστάσεων και διοικητικά θέματα είναι οι έξι (6) διαφορετικοί τομείς με τους
οποίους θα ασχοληθούν τα έξι (6) διαφορετικά SPGs.
Μέσα σε μιά χρονική περίοδο τριών (3) μηνών το κάθε SPG συλλέγει στοιχεία και
μελετώντας γνώμες ειδικών της εταιρείας, πελατών και προμηθευτών, υποβάλλει
το πόρισμά του, το οποίο έχει πενταετή προοπτική.
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Οι τελικές αναφορές των έξι (6) SPGs συζητούνται δύο φορές σε δύο διαφορετικά
ημερήσια planning meetings στα οποία συμμετέχουν όλοι οι managers της
εταιρείας, πελάτες και λοιπό στελεχιακό δυναμικό πλην απλών εργαζομένων.
Σαν τελικό πόρισμα αυτών των meetings βγαίνει ένα έγγραφο το οποίο το
αποδέχονται όλοι και το οποίο καθορίζει συγκεκριμένα τους στόχους της ZYTEC
για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια. Όλοι οι συμμετέχοντες που αποδέχονται το τελικό
πόρισμα, ζητούν από τους εργαζομένους, τους κύριους πελάτες και τους κύριους
προμηθευτές οι

οποίοι δεν συμμετείχαν στα

meetings, να

στηρίξουν την

προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του πενταετούς προγράμματος της
εταιρείας.
Short-Term Planning (Action Plans).
Μετά το LRSP η εταιρεία αναλαμβάνει δράση έτσι ώστε, με βάση αυτό να
εκπονηθούν τα επί μέρους action plans με αντικείμενα τη βελτίωση της ποιότητας,
της εξυπηρέτησης πελατών, της δομής του κόστους και του χρόνου του όλου
κύκλου.
Μ' αυτά τα αντικείμενα και με το LRSP σαν οδηγό, ομάδες εργασίας σε κάθε τμήμα
της παραγωγής (ΜΒΡ), καθορίζουν τους στόχους του τμήματος τόσο σε ετήσια
όσο και σε πενταετή βάση και περιγράφονται λεπτομερώς και μετρήσιμα οι μηνιαίοι
στόχοι.

Συντάσσεται,

επίσης,

ένας πίνακας ο οποίος απεικονίζει

το πώς

μεταφράζονται οι εταιρικοί στόχοι σε στόχους των επί μέρους ομάδων μέσα στην
εταιρεία και πως αυτό γίνεται μετρήσιμο. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν,
οι πηγές που απαιτούνται, οι μετρήσεις που πρέπει να γίνονται αλλά και ο χρόνος
ολοκλήρωσης περιγράφονται λεπτομερώς.
Η

τυποποίηση

αυτών

των τεχνικών

συνδυαζόμενη

με

τεχνικές

επίλυσης

προβλημάτων στις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί, διατηρεί την
εστίαση στην τελική επίτευξη όλων των εταιρικών στόχων.
Για να προλάβουν πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των τμημάτων,

οι senior

executives εφαρμόζουν την τεχνική 'catch-ball' με τις ομάδες εργασίας του κάθε
τμήματος παραγωγής (ΜΒΡ). Σύμφωνα μ' αυτή την τεχνική, οργανώνονται
meetings στα οποία συζητούνται τα διάφορα προβλήματα, οι ενέργειες που πρέπει
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να αναληφθούν έτσι ώστε, να μην υπάρξει εσωτερική σύγκρουση, καθώς και να μη
διαταραχτεί η συμφωνία με το LRSP.
Οι senior executives θα πρέπει να εγκρίνουν τον οποιοδήποτε επί μέρους
σχεδίασμά, μέτρηση και αντικείμενο των ΜΒΡ. Η εταιρεία έχει εφαρμόσει ανά
τμήμα ξεχωριστά λεπτομερή προϋπολογισμό, σχεδίασμά αναγκών προσωπικού
και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει την επίτευξη των
στόχων του τμήματος.
Μετά

την

έναρξη

εφαρμογής

του

γενικού

εταιρικού

στρατηγικού

πλάνου,

εξετάζονται και αναθεωρούνται τα επιτευχθέντα και τα προσδοκούμενα σε μηνιαία
βάση, στη διάρκεια διενέργειας γι αυτόν τον σκοπό meetings και με σκοπό την
πραγματοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων.
Μετά την ολοκλήρωση του LRSP, η ZYTEC ζητά από τους συμμετέχοντες να
προτείνουν το οτιδήποτε θα μπορούσε να βελτιώσει το κάθε στάδιο της όλης
διαδικασίας.

Οι

προτάσεις

αξιολογούνται

και

αναλαμβάνονται

διορθωτικές

πρωτοβουλίες από τον επόμενο κύκλο στρατηγικού σχεδιασμού.
Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που συμμετέχει ενεργά και άμεσα στην όλη
διαδικασία αυξάνει συνεχώς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους προμηθευτές και
πελάτες. Η εκπαίδευση που δίδεται παράλληλα στο προσωπικό και η όλο και
μεγαλύτερη

συμμετοχή

των

προμηθευτών

στην

παραγωγική

διαδικασία

εξυπηρετούν την τελική επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
2.2. STRATEGIC PLANNING
Dana Commercial Credit Company - CASE STUDY.
Στις περισσότερες των επιχειρήσεων ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ή τουλάχιστον ή
έναρξη της όλης διαδικασίας του, είναι προνόμιο των senior leaders και ακολουθεί
πορεία από την κορυφή προς την βάση. Στην εταιρεία Dana Commercial Credit
όμως, τα πράγματα ακολουθούν ακριβώς αντίθετη πορεία (bottom-up). Οι ιδέες
έρχονται από τα τμήματα της εταιρείας τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στις αγορές
και στους πελάτες της εταιρείας. Αυτό που η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
κάνει, είναι να παρέχει ένα πλαίσιο οκτώ φάσεων, το οποίο διευκολύνει και
παρακινεί τους ανθρώπους να σκεφθούν σχετικά με το τι θα έπρεπε να γίνεται και
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να βοηθήσει στο να γίνει. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας
εξελίσσεται σύμφωνα με τα ακόλουθα στάδια-φάσεις:
> ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
■

ΦΑΣΗ 1 - Εταιρική Φιλοσοφία
Το όραμα της εταιρείας είναι να γίνει η πρώτη στην

προτίμηση των

πελατών εταιρεία παροχής υπηρεσιών leasing, η οποία βασίζεται στην
γνώση, στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού που η ίδια έχει επιλέξει να
δραστηριοποιηθεί (niche marketing). Αυτό θα το πετύχει αν θεωρείται
πρωτοπόρα στην ικανοποίηση των πελατών, όντας πρώτη σε γνώσεις και
ποιότητα.
■

ΦΑΣΗ 2 - Εκτίυηση me παοούσαο κατάστασηο
Ομάδες εργασίας (Product Group Operating Committees) αφουγκράζονται
και εξετάζουν τα “Trendynamics" της αγοράς τα οποία δεν μπορούν να
ελεγχθούν από την εταιρεία. Trendynamics είναι όρος τις εταιρείας, στην
έννοια του οποίου περιλαμβάνονται αλλαγές σε τομείς κλειδιά των
πελατών, των ανταγωνιστών, της αγοράς, της τεχνολογίας, της κοινωνίας,
της οικονομίας,

της φορολογικής και της λοιπής νομοθεσίας,

των

οικονομικών και των λογιστικών standards που επικρατούν.
Αυτή η επισταμένη εξέταση του περιβάλλοντος γίνεται, διότι η εταιρεία δεν
είναι leader της αγοράς, εφαρμόζει niche marketing και στοχεύει σε
γρήγορο εντοπισμό ευκαιριών με άμεση προσφορά υψηλής ποιότητας
προϊόντος στο συγκεκριμένο τομέα.
■

ΦΑΣΗ 3 - Καθορισμός Λειτουρνιών Στοατηνικήο
Οι PGOCs διενεργούν SWOT ανάλυση για θέματα εντός του πεδίου που
ελέγχει η DCC όπως: τύπος Ηγεσίας και Εταιρική Κουλτούρα, Ανάλυση
του Τεχνολογικού gap που τυχόν υπάρχει, δυνατότητες της εταιρείας σε
σχέση με τις ικανότητες των προμηθευτών. Δίδονται γενικές κατευθύνσεις
με βάση την υπάρχουσα γνώση, την επιδιωκόμενη ποιότητα, το κέρδος
και την ικανοποίηση του πελάτη.
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Το κάθε product group θα πρέπει να έχει τρόπους μέτρησης της
εφαρμογής και υλοποίησης των γενικών κατευθύνσεων.
■

ΦΑΣΕΙΣ 4 & 5 - Διατύπωση της Στρατηγικής & Περιεγόυενο Στοατπνικού
Σνεδιασυού
Σ' αυτές τις δύο φάσεις οι οποίες λειτουργούν μαζί, κάθε έξι μήνες τα
συμπεράσματα των PGOCs συγκεντρώνονται μαζί σε ένα strategic plan
για την εταιρεία και παρουσιάζονται στο senior management αυτής. Αυτή
είναι μιά διαρκής δυναμική διαδικασία, η οποία δεν εκπονεί αναγκαστικά
νέα strategic plans κάθε έτος, αλλά αντίθετα, βελτιώνει δυναμικά τα ήδη
υπάρχοντα, ελέγχοντας παράλληλα αν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την
πορεία υλοποίησής των.

> ΕΦΑΡΜΟΓΗ
■

ΦΑΣΕΙΣ 6 & 7 - Τακτική εφαουονή & Λειτουονική ολοκλήρωση
Κάθε

PGOC

αναπτύσσει

ένα

τακτικό

σχέδιο

υλοποίησης

των

συμπερασμάτων στα οποία είχε καταλήξει. Όλα τα PGOCs μαζί με
προσωπικό από όλα τα τμήματα της εταιρείας εξετάζουν και θεωρούν τα
σχέδια, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη μεταξύ τους συμβατότητα.
> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ&ΒΕΛΤΙΩΣΗ
■

ΦΑΣΗ 8 - Αξιολόγηση και βελτίωση
Η τελική φάση περιλαμβάνει αξιολόγηση και βελτίωση της διαδικασίας.
Όπως λέει και ο πρόεδρος της DCC Kevin Moyer “Leadership and
Education really drive the improvement"
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
3.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - HRM

Υπάρχουν τριών (3) ειδών πόροι σε κάθε επιχείρηση.
■

Οι

Φυσικοί

Πόροι

(Physical

capital

resources),

όπως

Εγκαταστάσεις,

εξοπλισμός, οικονομικά στοιχεία κλπ.
■

Οι Οργανωτικοί Πόροι (Organizational capital resources), όπως η Οργανωτική
δομή

της επιχείρησης,

ο σχεδιασμός,

ο έλεγχος,

ο συντονισμός,

το

οργανωμένο σύστημα διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
■

Οι Ανθρώπινοι Πόροι (Human capital resources), συμπεριλαμβανομένων των
Δεξιοτήτων, της κριτικής ικανότητας και της ευφυΐας των εργαζομένων στην
επιχείρηση.

Η ΔΟΠ απαιτεί την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση και των τριών αυτών τύπων
πόρων, οι οποίοι σε συνδυασμό με την εφαρμογή των πιό σύγχρονων τεχνικών και
τακτικών που υπάρχουν σήμερα, συμβάλουν στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.
Η συμβολή του HRM στη διαμόρφωση σταθερού και διηνεκούς για την επιχείρηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι κάτι παραπάνω από ανάγκη σήμερα, τη
στιγμή που για σειρά δεκαετιών τα φώτα έπεφταν περισσότερο πάνω στην
αξιοποίηση των φυσικών και οργανωτικών πόρων κατά μείζονα λόγο και λιγότερο
στο ανθρώπινο δυναμικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι όμως το πως το HR θα
μπορέσει να προσθέσει αξία στην επιχείρηση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην
μείωση των εξόδων και στην αύξηση των εσόδων της και πως αυτό μπορεί να
μετρηθεί με κάποιους δείκτες και να καταγραφεί.
Σε κάθε περίπτωση το όλο εγχείρημα είναι δύσκολο, εφ' ενός διότι πρέπει να
ποσοτικοποιηθούν ποιοτικοί παράγοντες και να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα
με σαφήνεια, αφ' ετέρου δε, διότι η καταγραφή του οποιουδήποτε θετικού
αποτελέσματος απαιτεί μακροχρόνια παρατήρηση και εξειδικευμένο προσωπικό.
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3.1

HRM και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα (V.R.I.O)

Η όλη αποτίμηση της συνεισφοράς του HRM θα πρέπει να εξεταστεί πολύπλευρα
και με βάση την προσφορά του στη διαμόρφωση ενός πλαισίου το οποίο
αποτελείται από την Αξία (Value), τη Σπανιότητα (Rareness), τη Δυνατότητα
Απομίμησης (Imitability) και την Οργανωτική Δομή (Organization) της Επιχείρησης
και του Προσωπικού της.
3.1.1. HRM και δημιουργία Αξίας:
Γενικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα κάτωθι για το πότε και πώς το HRM
συμβάλει στην δημιουργία αξίας:
■

Η εργασιακή ικανοποίηση βοηθά στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών από
τους εργαζόμενους.

■

Υπάρχει

σημαντική

σχέση

ανάμεσα

στο

χρόνο

υπηρεσίας

των

εργαζομένων και της ικανοποίησης των πελατών.
■

Η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται με το μέγεθος της οργανωτικής δομής
του οργανισμού ή της επιχείρηση.

■

Η αντίληψη των εργαζομένων, για το εργασιακό κλίμα που επικρατεί τους
επηρεάζει άμεσα.

3.1.2. HRM και Σπανιότητα (Rareness)
Το στοιχείο της Σπανιότητας η Μοναδικότητας βοηθά με την συνύπαρξή του το
στοιχείο

της Αξίας,

έτσι

ώστε

αυτό

να

αποτελέσει

τελικά

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει το HR να αναπτύξει και
να αξιοποιήσει τα σπάνια και δυνατά εκείνα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού
της επιχείρησης, με στόχο να τα αναδείξει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτής.
Είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις να επιλέγουν τα στελέχη τους με βάση
ένα συγκεκριμένο προφίλ, το οποίο ικανοποιεί πληρέστερα τις ανάγκες και τη
φιλοσοφία τους (π.χ. νέοι, φιλόδοξοι, κλπ.).
3.1.3. HRM και Δυνατότητα Απομίμησης (Imitability)
Τόσο η Αξία όσο και η σπανιότητα και μοναδικότητα δίνουν ένα ανταγωνιστικό
προβάδισμα στην επιχείρηση, αλλά αυτό συμβαίνει βραχυπρόθεσμα και μόνο. Αν
συμβεί μάλιστα και κάποιες άλλες επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από τις ίδιες
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τις ιδιότητες να την μιμηθούν, τότε χάνεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. To HR
θα πρέπει να αναπτύξει εκείνα τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου ανθρώπινου
δυναμικού, τα οποία δεν είναι εύκολο να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. Η
μοναδικότητα, η δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας και αισθήματος
εμπιστοσύνης παρακινούν τους εργαζόμενους στο να καλύψουν κατά το δυνατό
καλύτερα τις ανάγκες της πελατείας της επιχείρησης.
Ένας συνδυασμός, λοιπόν, Αξίας, Μοναδικότητας και αδυναμίας Απομίμησης της
Επιχείρησης από τους ανταγωνιστές, μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός
διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
3.1.4. HRM και Οργανωτική Δομή (Organization)
To HR για να ανάγει την οργανωσιακή δομή σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα
πρέπει αυτή να διακρίνεται γιά τη λειτουργικότητά της και να έχει τη δυνατότητα να
αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης, με τη συνεχή
χρήση συστημάτων και κατάλληλων πρακτικών και όχι μεμονωμένα με την
εφαρμογή κάποιων πρακτικών οι οποίες θα καταργηθούν αργότερα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι η Ford, της
οποίας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της GM ήταν η ενθάρρυνση γιά τη
συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και μέσα από αυτή την
πρακτική η αξιοποίηση όλων των γνωστικών δεξιοτήτων του προσωπικού.
Ανθρώπινο Δυναμικό το οποίο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη Αξίας, αλλά δεν
είναι μοναδικό, κρίνεται σαν μη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, όταν το
Ανθρώπινο

Δυναμικό

χαρακτηρίζεται

από

τα

στοιχεία

της

Αξίας,

της

Μοναδικότητας και δεν είναι εύκολο να γίνει αντικείμενο μίμησης, μπορεί να
αποτελέσει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μόνον όταν η επιχείρηση
επενδύει στους πόρους αυτούς.
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3.2.

Γενικά περί Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Με βάση τη θεωρία του Ανθρώπινου Κεφάλαιου (Flamholtz & Lacey 1981),
υπάρχουν δυο (2) ειδών δεξιότητες: Οι γενικές δεξιότητες και οι εξειδικευμένες.
■

Οι

γενικές

δεξιότητες

αφορούν

μεμονωμένα

άτομα,

τα

οποία

προσθέτουν Αξία στην επιχείρηση. Λόγω του ότι προσδίδουν ίση αξία σε
όλες τις επιχειρήσεις, γι' αυτό και δεν αποτελούν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα των επιχειρήσεων. Ωστόσω, λόγω του ότι

εξασφαλίζουν

ανταγωνιστική ισορροπία ανάμεσα στις ομοειδείς επιχειρήσεις

δεν θα

πρέπει να θεωρούνται ασήμαντες.
■

Οι ειδικές ή εξειδικευμένες δεξιότητες αφορούν το ιδιαίτερο αντικείμενο
εργασιών της κάθε επιχείρησης και είναι δυνατόν να αποτελέσουν
διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διότι δεν είναι δυνατόν να
αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές.

Το διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι περισσότερο αποτέλεσμα
Συστημάτων

Ανθρώπινου

Δυναμικού

παρά

Μεμονωμένων

Πρακτικών.

Οι

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινων
πόρων - σύστημα επιλογής, πρόγραμμα εκπαίδευσης, σύστημα ανταμοιβής προβάλλουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι εκείνων που δεν εφαρμόζουν
αντίστοιχες πρακτικές (Schuler & MacMillanl984).
Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι eivai σημαντικό για το HRM να διασφαλίζει
τα κάτωθι:
■

Κατανόηση της Αξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού και του ρόλου του
στην εξασφάλιση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος.

■

Κατανόηση των Οικονομικών Συνεπειών από την εφαρμογή των
διαφόρων πρακτικών διαχείρισης Ανθρώπινων πόρων (Benchmarking).

■

Κατανόηση

της θέσης του

HRM

και των Πρακτικών διαχείρισης

προσωπικού σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
■

Κατανόηση ρόλου του HRM στη δημιουργία οργανωτικής ικανότητας για
το μέλλον.
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3.2.1. Εκχώρηση εξουσίας (Empowerment).
Η ύπαρξη ή η έλλειψη του empowerment γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει
παρατηρηθεί σε πέντε διαφορετικά στάδια-επίπεδα.
■

Το παραδοσιακό management.

■

Τις Quality of Work Life (QWL) ομάδες.

■

Τους κύκλους ποιότητας (Quality Circles).

■

To Participative Management.

■

Τα Self-directed Work Teams.

3.2.2. Empowerment στο παραδοσιακό management.
Ακραίο παράδειγμα είναι ο Στρατός, στον οποίο μόνο οι leaders έχουν εξουσία.
Βέβαια ο πόλεμος του Κόλπου διαφοροποίησε λίγο τα πράγματα και σ'αυτό το
επίπεδο, με την εκχώρηση μεγάλης εξουσίας στο μέτωπο, έναντι του κέντρου
εξουσίας της Washington. Πάντως, αυτό το επίπεδο δεν περιλαμβάνει μεγάλου
βαθμού empowerment.
3.2.3. Quality of Work Life (QWL).
Στην ΙΟετία του 1970, οι QWL ομάδες ήταν πολύ δημοφιλείς, ιδιαίτερα όταν οι
εργαζόμενοι αντιπροσωπευόταν από τις ενώσεις τους. Αυτές οι ομάδες είχαν
τακτικές επαφές μεταξύ τους με σκοπό την ανεύρεση τρόπων βελτίωσης των
προϊόντων και των συνθηκών εργασίας. Τα QWL groups ελάχιστα μπορούσαν να
επηρεάσουν, διότι το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν προτάσεις και τίποτε
περισσότερο.
3.2.4. Quality Circles.
Οι QCs παρατηρήθηκαν την ίδια περίπου χρονική περίοδο με τις ομάδες QWL,
ιδιαίτερα στην Ιαπωνία, της οποίας κατόρθωσαν να αλλάξουν εντελώς το προφίλ
από low-quality σε hi-quality κατασκευαστή.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο

εντοπίζονται στα:
α.

Στο γεγονός του ότι όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στους
'κύκλους ποιότητας' έχουν λάβει εκπαίδευση σε: group decision
making, quality techniques και group dynamics, ενώ στην περίπτωση
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των QWL μόνο ένας συντονιστής λάμβανε τέτοια συγκεντρωτική
εκπαίδευση.
β.

Στο γεγονός του ότι οι QCs προτείνουν και υλοποιούν αλλαγές, ενώ οι
QWL ομάδες σταματούσαν στην πρόταση και μόνο.

Μία σύγχρονη μελέτη εξέτασε τα αποτελέσματα των προσπαθειών βελτίωσης
σε 131 Οργανισμούς τα τελευταία 30 χρόνια και έδειξε ότι η τεχνική των κύκλων
ποιότητος, καθώς και συναφών τεχνικών δεν επηρεάζουν αρνητικά δείκτες των
Οργανισμών, σε αντίθεση με την τεχνική των επιτροπών, η οποία είναι
δαπανηρότερη και όχι ευέλικτη.
3.2.5. Συμμετοχική Διοίκηση - Participative Management
To Participative Management

είναι

η

λέξη

κλειδί

για το Empowerment.

Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μιά θετική σύνδεση μεταξύ της συμμετοχής των
εργαζομένων στα δρώμενα της επιχείρησης - κυρίως στη λήψη αποφάσεων - και
του δείκτη ικανοποίησης, κινήτρων καθώς και απόδοσής των. 'the self-managed
work team is a new way of viewing the relationship of the worker-managementorganization', Keighley,1993.
To

Participative

Management

είναι

η

τακτική

κατά

την

οποία

ομάδες,

αποτελούμενες από μικρά groups ατόμων, δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένα
projects

για

την

επίλυση

παραγωγικότητα και

συγκεκριμένων

προβλημάτων

σχετικών

με

την

την ποιότητα. Η τακτική αυτή απαιτεί υπευθυνότητα και

εμπιστοσύνη από και πρός τους εργαζομένους.
Σε περίπτωση όμως που η διοίκηση αρνηθεί να εφαρμόσει τις εισηγήσεις των
ομάδων αυτών και οι senior managers της επιχείρησης υπογραμμίζουν με την
συμπεριφορά τους το ότι για όλα τα σοβαρά θέματα τους ανοίκει το αποκλειστικό
δικαίωμα της απόφασης, απορρίπτοντας την αναγνώριση σωστής κρίσης στους
εργαζομένους, τότε η πίστη των εργαζομένων στην ολική ποιότητα θα κλονιστεί
ανεπανόρθωτα και θα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το TQM δεν έχει ουσιαστικό
περιεχόμενο.
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3.2.6. Αυτοδιοικούμενες Ομάδες (Self-Directed Work Teams).
Οι ομάδες αυτές αποτελούν πραγματικά μια μεγάλη πρόοδο, διότι οι managers σ'
αυτή την περίπτωση έχουν παραιτηθεί του veto τους, σε συγκεκριμένους τομείς
ενδιαφέροντος. Αυτές οι ομάδες παίζουν τον ρόλο του παραδοσιακού supervisor ή
manager, σχεδιάζοντας, εκτελώντας, βελτιώνοντας και αξιολογώντας την ίδια τους
τη δουλειά.

Πολλές τέτοιες ομάδες έχουν ακόμη το δικαίωμα πρόσληψης,

απόλυσης, ακόμη και καθορισμού αμοιβής για τα μέλη τους. Συχνά η εκπαίδευση
που έχουν τα μέλη τους είναι cross-training.
3.2.7. Εκχώρηση εξουσίας από κάτω προς τα πάνω - ‘bottom up’
Η αποκέντρωση της λήψης των αποφάσεων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
ποσοστό και ιδιαίτερα στα κατώτατα επίπεδα της εταιρικής ιεραρχίας είναι το
σημαντικότερο concept στο empowerment.
3.2.8. Ο παράγων 'άνθρωπος' είναι το κέντρο για τη ΔΟΠ
Η εκχώρηση εξουσίας είναι το πιό σημαντικό στοιχείο
εφαρμογής της ΔΟΠ σήμερα,

στην προσπάθεια

στην οποία εκτός από την «τεχνο-μηχανο-

οικονομική» προσπάθεια βελτίωσης, βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην βελτίωση
και την προαγωγή των εννοιών που προάγουν τον άνθρωπο όπως: εμπιστοσύνη,
υπευθυνότητα, συμμετοχή, αρμονία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών
των ομάδων, καθώς και των ομάδων μεταξύ τους.
3.2.9. Ο Κοινός Σκοπός ενώνει Διοίκηση και Εργαζόμενους
Η πείρα έχει δείξει ότι οι εργαζόμενοι όταν επηρεάζονται από τις αποφάσεις της
Διοίκησης για αλλαγές και δεν έχουν συμμετάσχει οι ίδιοι στην λήψη τους, θα τις
πολεμήσουν. Στην περίπτωση όμως της επιχείρησης στην οποία εφαρμόζεται και
λειτουργεί αποτελεσματικά το empowerment, οι εργαζόμενοι ξέρουν ανά πάσα
στιγμή το τι πρέπει να κάνουν και δεν περιμένουν κανένα προϊστάμενο κλιμάκιο να
τους δώσει σχετικές εντολές και κατευθύνσεις.
Εναντίωση στο empowerment μπορεί να υπάρξει από managers με παλιέςπαραδοσιακές αντιλήψεις περί της διοίκησης. Αυτοί οι old-fashion managers
θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι σε θέση να πάρουν αποφάσεις, διότι δεν
έχουν σφαιρική άποψη για την επιχείρηση και πιστεύουν ότι τα working groups δεν
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μπορούν να δουν τις σχέσεις μεταξύ της διαδικασίας βελτίωσης και της συνολικής
στρατηγικής και κερδοφορίας της επιχείρησης.
SATURN - CASE STUDY
Η εταιρεία SATURN είναι μία επιτυχημένη εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων στις
ΗΠΑ, η οποία εκχωρεί εξουσία στους εργαζομένους της με το να μετασχηματίζει
γραμμές παραγωγής (assembly lines) σε αποκλειστικά process oriented σταθμούς
παραγωγής, διοικούμενους από τους ίδιους τους εργαζομένους. Ακόμη και το
design process περιλαμβάνει ένα μεγάλο βαθμό ανάμιξης των εργαζομένων. Στην
περίπτωση αυτή το empowerment είναι σε άμεση σύνδεση με την υπευθυνότητα
και οι εργαζόμενοι κάνουν προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών συνεχώς, όντας
αισθανόμενοι υπεύθυνοι για την καλή πορεία της επιχείρησης και ενεργώντας γι
αυτό ακόμη και μετά το πέρας του συμβατικού ωραρίου εργασίας.
LYONDELL PETROCHEMICAL COMPANY - CASE STUDY
Η εταιρεία 'Lyondell Petrochemical Company ' είναι μια εταιρεία επεξεργασίας
πετρελαίου που έχει τα κεντρικά γραφεία της στο Huston (ΤΧ), απασχολεί περίπου
1.500 εργαζομένους σε 4 διαφορετικά εργοστάσια, τα οποία βρίσκονται όλα στο
TEXAS και προήλθε από τμήμα της εταιρείας Atlantic Richfield. Η εταιρεία έχει
αρκετούς κλάδους και παράγει μια μεγάλη ποικιλία από προϊόντα επεξεργασίας
πετρελαίου,

όπως

μεθανόλη,

πολυαιθυλένιο,

πολυπροπυλένιο,

καθώς

και

καύσιμα, λιπαντικά και αρωματικά προϊόντα.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι κλάδοι των πετροχημικών και

του

ραφιναρίσματος της εταιρεία Atlantic Richfield δεν πήγαιναν καλά και έτσι κρίθηκε
συμφέρον

να

ενωθούν

και

να

ξεχωρίσουν

από

την

μητρική

εταιρεία,

δημιουργώντας μια νέα εταιρεία με το όνομα 'Lyondell Petrochemical Company '.
Η νέα εταιρεία δεν είχε κεφάλαια τέτοια που θα της επέτρεπαν να είναι
ανταγωνιστική,

δεν

είχε

τεχνογνωσία

ιδιαίτερη

ή

κάποιο

άλλο

ιδιαίτερο

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και αυτό προβλημάτιζε ιδιαίτερα τον CEO
Bob Gower. Επί πλέον έπρεπε να δημιουργήσει ένα νέο management team, στο
οποίο μόνο risk takers ήθελαν να συμμετάσχουν, οι οποίοι όμως πίστευαν στο ότι
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οι άνθρωποι είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορεί να έχει μιά εταιρεία το
οποίο μπορεί να της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η εταιρεία 'Lyondell Petrochemical Company ' πέτυγε. To 1989 το περιοδικό
fortune κατέταξε την εταιρεία πρώτη σε πωλήσεις ανά εργαζόμενο μεταξύ ολών
των βιομηχανικών εταιρειών στις ΗΠΑ.Το ίδιο επαναλήφθηκε το 1990 και 1991.
Δέχθηκε το 1991 και το 1992 επίσκεψη απο τον φορέα που απονέμει το βραβείο
Baldrige και το 1993 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των 100 καλύτερων
εταιρειών στις οποίες θα μπορούσε να δουλεύει κάποιος.
Το κλειδί της επιτυχίας ήταν η δυναμική εμπλοκή των εργαζομένων, με το
empoweiment που εφαρμόσθηκε από την πρώτη στιγμή. Ο CEO γνώριζε πολύ
καλά ότι χωρίς αυτή την βοήθεια των εργαζομένων δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί
τίποτε, διότι η εταιρεία δεν υπερτερούσε πουθενά έναντι του ανταγωνισμού.
Γνώριζε επίσης ότι ο κάθε εργαζόμενος θέλει να κάνει την δουλειά του όσο
καλύτερα γίνεται, έχει νέες ιδέες, θέλει να γίνονται αυτές αποδεκτές, θέλει να του
αναγνωρίζουν συνεισφορά στην επιτυχία και καταβάλει μεγάλη προσπάθεια γι
αυτό, αρκεί να αντιμετωπιστεί σωστά από το management της επιχείρησης.
Η διαδικασία του empowerment στην Lyondell ξεκινά ιιε:
■

Την πρόθεση του top management για την εκχώρηση δικαιώματος λήψης
απόφασης σε κατώτερα κλιμάκια της εταιρικής ιεραρχίας.

■

Εκπαίδευση των supervisors και των εργαζομένων για το πως να
εκχωρούν και να αποδέχονται υπευθυνότητα.

■

Την επικοινωνία και το feedback της παροχής οδηγιών προς τους
εργαζομένους.

■
Η

Την αναγνώριση και την ανταμοιβή.

υλοποίηση

του

empowerment

περιελάμβανε

κατ'

αρχήν

ένα

διήμερο

εκπαίδευσης των managers και των supervisors με την ονομασία «Managing the
Lyondell Wav», το οποίο εστιάστηκε στα κάτωθι αντικείμενα:
■

Low-cost production.

■

Quality.

■

Entrepreneurship and innovation.
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■

Action Orientation.

■

[Recognition that] people are the difference.

■

Responsibility and accountability in all jobs.

■

Teamwork.

■

Communication.

■

Safety of people.

■

Social responsibility and ethics.

To συγκεκριμένο course αναφερόταν σε όλη την δομή της εταιρείας και δίδασκε
στον κάθε ένα, τι είδους ενέργειες θα έπρεπε να κάνει και πως θα κατέγραφε την
πρόοδο αυτών, κατά την πορεία επίτευξης του τελικού στόχου, σε μια κοινή για όλη
την εταιρεία πορεία. Οι περισσότερες κατευθύνσεις ενθάρρυναν τη συμμετοχή
όλων των εργαζομένων. Π.χ. μιά προτεινόμενη ενέργεια που αναφερόταν στην
κατηγορία

‘Quality’,

ήταν η προτροπή

της ενεργού συμμετοχής του

όλου

προσωπικού στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητος. Άλλη προτεινόμενη
ενέργεια που αναφερόταν στην κατηγορία ‘Entrepreneurship and innovation’, ήταν
η προτροπή εφαρμογής δημιουργικής σκέψης και ενεργειών οι οποίες θα ήταν
καινοτόμες και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Το

δεύτερο

μέρος

της

υλοποίησης

του

empowerment

περιελάμβανε

την

εκπαίδευση του προσωπικού στην ανάληψη ευθυνών, διότι διαπιστώθηκε ότι
αρκετοί δεν είχαν πρότερη εμπειρία ή ακόμη και ικανότητες για να το κάνουν από
μόνοι τους. Αυτό όμως τρόμαζε αρκετούς από αυτούς, διότι ποτέ δεν το είχαν κάνει
στο παρελθόν.
Το

τρίτο

μέρος

του

empowerment

περιελάμβανε

το

feedback

της

όλης

προσπάθειας. Το προσωπικό τόσο κατά την εκπαίδευσή του όσο και κατά την
εργασία του ήταν χωρισμένο σε ομάδες, οι οποίες είχαν

management sponsor

(MS) η κάθε μία. Ο κάθε ένας MS ήταν εκπαιδευμένος στην παροχή του feedback ,
το οποίο γινόταν σε κάθε meeting κατά της διάρκεια της

ανασκόπησης της

πορείας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για εποικοδομητική κριτική και προτάσεις
διορθωτικών ενεργειών επί τόπου.
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Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του empowerment

η Lyondell αναγνωρίζει και

επιβραβεύει τους εργαζομένους που τήρησαν κατά γράμμα τις κατευθύνεις που
δόθηκαν με το «Managing the Lyondell Wav» σεμινάριο εκπαίδευσης. Κατά την
ετήσια εξέταση και αξιολόγηση της απόδοσης του καθ' ενός, οι εργαζόμενοι είχαν
αρκετά meetings με τους αξιολογητές, προσπαθώντας να διασαφηνίσουν πλήρως
και να αντιστοιχήσουν ενέργειές τους με θετικά για την εταιρεία αποτελέσματα. Η
αναγνώριση και η επιβράβευση γινόταν σε ειδικές τελετές.
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
■

Οι εργαζόμενοι σε μιά επιχείρηση είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο αυτής και
δουλεύουν μόνο για τα χρήματα, εάν δεν έχουν δυνατότητα να παίξουν ένα
σημαντικό ρόλο στα εσωτερικά δρώμενα της εταιρείας.

■

Η διαδικασία του empowerment επιτυγχάνει μόνον όταν η φιλοσοφία της
επιχείρησης περιλαμβάνει

και

αποδέχεται

αυτονομία

και

δυνατότητα

feedback στα χαμηλά επίπεδα της ιεραρχίας της. Ο χρυσός κανόνας είναι το
ότι «Οι ηγέτες θα πρέπει να συμπεριφέρονται στους υφισταμένους τους με
τον τρόπο που οι ίδιοι θα ήθελαν να εφάρμοζαν προς αυτούς οι
προϊστάμενοί τους».
Δεδομένου του ότι υπάρχει θετική σύνδεση μεταξύ ικανοποιημένου «εσωτερικού»
και «εξωτερικού» πελάτη, επιχειρήσεις που δεν συμπεριφέρονται σωστά στον
έναν, θα έχουν πρόβλημα και με τον άλλο. Ικανοποιημένος εσωτερικός πελάτης
μπορεί να υπάρξει αν:
■

Εφαρμόζεται το participative management σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
βαθμό.

■

Αποκεντρώνεται η κλασσική ιεραρχική δομή εξουσίας.

■

Διαμορφώνεται μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία στην λήψη
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

■

Εφαρμόζεται ο θεσμός των αποτελεσματικών ομάδων εργασίας.

■

To empowerment είναι κάτι παραπάνω από μια θεωρία και ένας θεωρητικός
ορισμός.

Είναι ο νέος τρόπος διοίκησης των επιχειρήσεων σε ένα

περισσότερο περίπλοκο και ανταγωνιστικό μελλοντικό περιβάλλον.
43

Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης
ως Αποτέλεσμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Νικόλαος Β. Λιάμης

Η ποιότητα ξεκινά με το να δεσμευτούν σ' αυτή οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι
των διαδικασιών μέσα σε μια επιχείρηση και αυτοί δεν είναι άλλοι από αυτούς που
τις γνωρίζουν καλύτερα, γιατί καθημερινά εργάζονται πάνω σ' αυτές, δηλαδή οι
εργαζόμενοι.
3.3.1. Ομαδική εργασία (Teamwork)
Καθ' όσον σήμερα οι επιχειρήσεις αποκτούν όλο και μεγαλύτερο μέγεθος,
διεκδικώντας συνέχεια μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, η λειτουργία της παραδοσιακής
οργανωσιακής-διοικητικής δομής τους αρχίζει να δίνει την θέση της σε συστήματα
περισσότερο team-based στα οποία όλο και περισσότερο οι ίδιες οι επιχειρήσεις
βασίζονται. Τα κέρδη από αυτές τις νέες οργανωσιακές-διοικητικές δομές που
βασίζονται στην ομαδική εργασία, μπορούν να περιγραφούν περιληπτικά ως
ακολούθως:
■

Η λήψη της απόφασης γίνεται πλησιέστερα στο σημείο το οποίο υφίσταται
τις συνέπειές της σε σχέση με το σημείο επαφής με τον πελάτη.

■

Ο

χρόνος

αντίδρασης

(response

time)

είναι

συντομότερος.

Οι

καθυστερήσεις είναι τόσο μικρότερες όσο μικρή είναι και η ανάμιξη του
senior management σε κάθε απόφαση.
■

Τα μέλη των ομάδων νοιώθουν υπεύθυνα και ότι 'μετράνε'.

■

Οι team-based δομές διοίκησης, οι οποίες παρατηρούνται μόλις τα τελευταία
20 χρόνια, απαιτούν λιγότερο supervision, διότι περιορίζουν κατά πολύ τις
θέσεις του middle management.

■

To teamwork ενθαρρύνει

το reengineering έτσι ώστε να αυξηθεί

η

παραγωγικότητα , η βελτίωση της ποιότητας και η αποτελεσματικότητα.

■

Οι ομάδες είναι περισσότερο ενδιαφερόμενες και ευαίσθητες για το προϊόν
της ομαδικής τους δουλειάς απ' ότι το μεμονωμένο άτομο για την ατομική
του δουλειά.

Φυσικά και δεν υπάρχει τίποτε 100% σωστό ούτε 100% λάθος στην παραπάνω
θεωρητική προσέγγιση της χρησιμότητας-αναγκαιότητας εφαρμογής νέων πιο
team-based μορφών διοίκησης.
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3.3.2. Team Development Model
Στην προσπάθεια να υπάρχει συντονισμός και ευθυγράμμιση μεταξύ των ατόμων,
των ομάδων και της επιχείρησης κρίνεται σκόπιμο να γίνεται εφαρμογή του κάτωθι
μοντέλου σε περιπτώσεις teamwork, στο οποίο τοποθετούνται κάθετα οι τρεις
διαστάσεις της

επιχείρησης (Οργανισμός,ομάδα,άτομο).

Γιά

κάθε

διάσταση

υπάρχουν οριζόντια τρία κύρια σημεία εστιασμού (Σκοπός,συνεργασία,διαδικασία).

Dimensions
Organization

Team

Individual
Members

Purpose
«

Mission

Charter and

Roles and

Goals

responsibilities

Values &

Norms and

Interpersonal

beliefs

communication

Skills

(Why, what)

(Λ

™

Partnership

ra
E

(With whom)

channels

CL

Process

Management

Methods and

Problem solving

(How)

systems and

procedures

& planning skills

reviews

>

Ο σκοπός - purpose είναι η επιδίωξη της κάθε διάστασης, δηλαδή ο λόγος
για τον οποίο εργάζεται το κάθε επίπεδο της επιχείρησης ξεχωριστά.

Σε επίπεδο οονανισυού ο στόχος είναι η εκπλήρωση της αποστολής του.
Σε επίπεδο ουάδας ο στόχος είναι η επίτευξη των στόχων της ομάδας.
Σε επίπεδο ατόυου ο στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στον ρόλο του.
Είναι πολύ σημαντικό το να καταλαβαίνει η κάθε διάσταση, το πως η εκπλήρωση
του σκοπού για τον οποίο δουλεύει είναι σε πλήρη αρμονία με αυτή των άλλων.
> Η συνεργασία - partnership με την έννοια του πως οι άνθρωποι σχετίζονται
μεταξύ τους και ποιά είναι η ποιότητα αυτής της σχέσης.
Σε επίπεδο οονανισυού υπάρχουν αξίες και 'πιστεύω' άμεσα συνδεδεμένα με
την εταιρική κουλτούρα.
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Σε επίπεδο ουάδας υπάρχουν κανόνες (norms) για το πως γίνεται η ομαδική
δουλειά και για το πως επικοινωνούν με άλλες ομάδες καθώς και με το top
management.
Σε επίπεδο ατόμου υπάρχουν οι διαπροσωπικές ικανότητες του.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια αρμονία μεταξύ των αξιών που πρεσβεύει η
εταιρική κουλτούρα, των κανόνων επικοινωνίας μεταξύ των μελών των ομάδων και
των διαπροσωπικών ικανοτήτων επικοινωνίας-συνεργασίας των ατόμων.

Σε

αντίθετη περίπτωση το όλο σύνολο δεν θα λειτουργήσει κανονικά και το teamwork
δεν θα αποδώσει.
Η διαδικασία - process αναφέρεται στο με ποιόν τρόπο ή κάθε διάσταση του
οργανισμού φέρει εις πέρας το έργο της.
Σε επίπεδο οονανισυού υπάρχουν συστήματα management.
Σε επίπεδο ομάδας υπάργουν μέθοδοι και διαδικασίες.
Σε επίπεδο ατόυου

υπάρχουν οι ατομικές ικανότητες στο να λύνονται

προβλήματα.
3.3.3. Η Μέθοδος Επίλυσης Προβλημάτων του Joiner - The Joiner 7 Step
Method
Η μέθοδος του Joiner είναι μιά επιστημονική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων η
οποία περιέχει συλλογή δεδομένων και μεθόδους ελέγχου.
Η μέθοδος αυτή υποστηρίζει αποφυγή πρότασης για επίλυση προβλήματος
αμέσως μόλις αυτό εμφανισθεί και η οποία πιθανώς θα διακινδύνευε μια
αποτυχημένη

προσπάθεια,

παράλληλα

δε

δίνει

μια

κατεύθυνση

και

μια

μεθοδολογία, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ομάδες για να επιλύουν τα
προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν, και η οποία σχηματικά περιγράφεται
παρακάτω:
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STEP 1

►(Project)

STEP 2

------- ► (Current Situation)
►

STEP 3
STEP 4

(Cause Analysis)

------------------------------------► (Solutions)
-------- ►(Results)

STEP 5
STEP 6

W

(Standardization)
_► (Future Plans)

STEP 7

ADAC Laboratories - CASE STUDY
Η εταιρεία ' ADAC Laboratories

' κατασκευάζει, εμπορεύεται και υποστηρίζει

μηχανήματα για χρήση από την πυρηνική ιατρική. Πρόκειται για μηχανήματα
ακτινοδιάγνωσης, ακτινοθεραπείας, καθώς και παροχής ιατρικών συμβουλών. Η
εταιρεία έχει εγκαταστήσει περίπου 5000 μηχανήματα σε περισσότερα από 2500
νοσοκομεία και κλινικές παγκόσμια. Απασχολεί περίπου 700 εργαζομένους. Έχει
τα κεντρικά γραφεία της στο Huston (ΤΧ) και της απονεμήθηκε το Baldrige Award
το 1996.
Στην ADAC οι περισσότεροι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε διαδικασίες με μεγάλο
βαθμό ‘εκχώρησης εξουσίας’ (empowerment), παράλληλα με τη συμμετοχή τους
σε

process

teams.

Όλοι

οι

εργαζόμενοι

στην

παραγωγή

είναι

μέλη

αυτοδιοικούμενων work teams. Κατά την διάρκεια της χρονιάς όλοι ανεξαιρέτως οι
εργαζόμενοι θα είναι μέλη τουλάχιστον μιας ομάδας.
Τα αυτοδιοικούμενα work teams αποτελούνται από 4 έως 25 άτομα και εργάζονται
επ'

ωφελεία

κάποιας συγκεκριμένης διαδικασίας ή

κλάδου, έτσι ώστε να

κατασκευάσουν ένα συγκεκριμένο εξάρτημα ή να παράσχουν μια συγκεκριμένη
εργασία.
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Η ιδέα των self-directed work teams εισήχθη στα μέσα της ΙΟετίας του 1920 και
εξελίχθηκε περισσότερο στο τέλος της ΙΟετίας του 1950. Οι Ιάπωνες είναι αυτοί
που εξέλιξαν αυτό το concept, έχοντας πάρει το παράδειγμα από την IBM. Το 1984
η TOYOTA είχε 5800 self-directed work teams.
Τα μέλη των αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασιών έχουν cross-train εκπαίδευση
και ενεργούν καθ' ολοκληρία στον τομέα ευθύνης της ομάδος τους. Ο τομέας των
δραστηριοτήτων τους περιλαμβάνει quality monitoring, προγραμματισμό εργασιών,
έλεγχο κόστους, σχεδίασμά, προσλήψεις, επαφές με προμηθευτές και πελάτες,
καθώς και έλεγχο της πειθαρχίας. Μερικοί εργαζόμενοι έχουν ανάγκη εκτενούς
εκπαίδευσης και εμψύχωσης για να ανταποκριθούν σ' αυτό το ευρύ φάσμα
καθηκόντων. Υπάρχουν course 2 ημερών με τίτλο “TQM approach and problem
solving methodology”.
Τα function teams δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένες λειτουρνίες-δραστηριότητες
της εταιρείας,

όπως π.χ. λογαριασμοί πληρωτέοι, ενώ τα

process teams

συντονίζουν και κατευθύνουν πολλά function teams. Ο κάθε manager κάθε
ιεραρχικού επιπέδου μπορεί να συστήσει ένα process team, υπό τον όρο ότι αυτό
εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένη ανάγκη ή ένα πιό μακροπρόθεσμο σκοπό. Αρχικά
πολλά τέτοια teams συστήνονταν ανεπιτυχώς, διότι πρώτα γινόταν η σύσταση και
μετά γινόταν προσπάθεια διασαφήνισης του σκοπού που θα εξυπηρετήσει. Τώρα
με την υπάρχουσα εμπειρία, όταν συσταθεί ένα νέο function team, αυτό όντως
εξυπηρετεί κάποιον στρατηγικό σκοπό.
Οι ατομικές πρωτοβουλίες δεν περιορίζονται μόνο στην ομαδική συμμετοχή, αλλά
επεκτείνονται και στην ενεονή ουαδική συυυετογή. η οποία περιλαμβάνει ακόμη και
την ανάληψη ενεργειών βελτίωσης

νωρίς άδεια! Η ADAC διασφαλίζει το ότι οι

εργαζόμενοί της ακολουθούν την σωστή πορεία , με την ύπαρξη σωστής και
αμφίδρομης επικοινωνίας, με βάση μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω:
■

Τα

planning

meetings της εταιρείας στα

οποία

υπάρχει

ανάγκη

κατάθεσης απόψεων όλων των τμημάτων είναι ανοικτά σε όλους τους
εργαζομένους.
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■

Υπάρχουν κάθε εβδομάδα customer quality

meetings στα οποία

συζητούνται πολλά θέματα, τα οποία είναι επίσης ανοιχτά σε όλους τους
εργαζομένους.
■

Υπάρχει επίσης ένα meeting 'εσωτερικής λειτουργίας και απόδοσης'
στο οποίο συμμετέχουν εργαζόμενοι όλων των επιπέδων και στο οποίο
εξετάζονται πολλά θέματα.

■

Κάθε 3 μήνες όλα τα meetings εξετάζουν τα θέματά τους σε σχέση με
την θέση όλης της εταιρείας, παίρνοντας υπ' όψη και οικονομοτεχνικά
δεδομένα και πληροφορίες.

Η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών της ADAC να εκχωρήσει εξουσία στους
εργαζομένους της (empowerment) είναι μετρήσιμη. Από το 1990 έως το 1995 η
εταιρεία σχεδόν τριπλάσιασε τα έσοδά της. Ο δείκτης αστοχίας υλικού μειώθηκε
κατά 40%. Η τελική αποδοχή των προϊόντων της από τους πελάτες αυξήθηκε από
70% το 1990 σε 93% το 1995.
3.4.1. Αξιολόγηση επίδοσης - HRM - Αξιολόγηση Επίδοσης Εργαζομένων.
Όπως έχει

ήδη

αναφερθεί στη

ΔΟΠ,

για

την επίτευξη

των επιθυμητών

αποτελεσμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
βαθμό ποσοτικοποίηση και καταγραφή όλων των στοιχείων - υλικών και άυλων και

των

καταστάσεων

μιας

επιχείρησης

(π.χ.

απόδοση

προσωπικού,

μηχανημάτων, οικονομικών στοιχείων και λοιπών παραμέτρων κ.λ.π). Έτσι γίνεται
καλύτερη αξιολόγηση της παρούσης κατάστασης και καλύτερη αξιολόγηση του
προσωπικού της επιχείρησης που αποτελεί, κατά κανόνα, το πολυτιμότερο
στοιχείο αυτής.
> Στον ελληνικό χώρο δεν μπορούμε να πούμε ότι το HRM έχει εφαρμοσθεί
και έχει αφεθεί απερίσπαστο να κάνει την δουλειά του. Η αιτία είναι ίσως το
μικρομεσαίο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν
εξειδικευμένο προσωπικό, η οικογενειακή μορφή τους ή και η έλλειψη
παιδείας και ενημέρωσης των ιδιοκτητών.
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Κατά συνέπεια και οι τρόποι αξιολόγησης του προσωπικού, στις περισσότερες των
περιπτώσεων δεν καταγράφουν αντικειμενικά την απόδοση των εργαζομένων,
παρά το γεγονός ότι σε μερικές των περιπτώσεων μπορεί να δημιουργείται αυτή η
εντύπωση. Μόνο σε περιπτώσεις μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων συναντάται
σωστή λειτουργία του HRM και κατά συνέπεια σωστή αξιολόγηση προσωπικού.
ΑΑΡ Company - CASE STUDY
To case πραγματεύεται την περίπτωση της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που
διαθέτει η εταιρεία ΑΑΡ (περιφερειακό παθολογικό εργαστήριο) αναφορικά με τα
προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει από την όχι ικανοποιητική απόδοσή των
ταχυμεταφορέων σε αρκετές των περιπτώσεων, την τροποποίηση του τρόπου
πρόσληψης και αξιολόγησής τους και τα εν γένη μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν
για την βελτίωση της όλης κατάστασης.
Η εταιρεία ΑΑΡ έχει συμβόλαιο συνεργασίας με πέντε από τα έξι νοσοκομεία στην
ΑΤΛΑΝΤΑ, τελευταία δε έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σ' όλες τις ΝΑ
Η.Π.Α. και απασχολεί 321 εργαζομένους, 30 εκ των οποίων είναι οδηγοίταχυμεταφορείς, μεταξύ των οποίων υπάρχει υψηλό ποσοστό αντικατάστασής των
(γεγονός που προκαλεί ένα επί πλέον κόστος $50,000 και απώλεια 250 ωρών
εργασίας λόγω των selection boards), καθώς και υπερωριακής εργασίας. Έχουν
καταγραφεί επίσης αρκετές περιπτώσεις αγενούς συμπεριφοράς, καθυστερήσεων
καθώς και έλλειψης γνώσεων. Όλα τα προαναφερθέντα έχουν προκαλέσει ήδη την
απώλεια ενός συμβολαίου καθώς και την δυσαρέσκεια των πελατών.
Η

αξιολόγηση

των ταχυμεταφορέων γίνεται

από περισσότερους του

ενός

supervisors, οι οποίοι είναι δυνατόν να ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικό τομέα
της Εταιρείας, πράγμα που προκαλεί ενδεχομένως προδικασμένη κρίση λόγω
"σταθερών σφαλμάτων" και με βάση την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου
αξιολόγησης όχι πολύ συγκεκριμένου, χωρίς μεγάλο εύρος αξιολόγησης και χωρίς
ποσοτικοποιημένη έκφραση της απόδοσης.
Η εταιρεία έχει ζητήσει την βοήθεια της SEVEN STAR CORPORATION εταιρίας
συμβούλων,

η

οποία

έκανε

τις

κάτωθι

προτάσεις

για

την

επίλυση

του

προβλήματος.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
> Προσεκτικότερη επιλονπ οδπνών κατά τη διαδικασία επιλογής των από το
selection board, δίνοντας έμφαση και στο πόσο "επικοινωνιακοί" είναι, έτσι
ώστε να μακροημερεύσουν στην εταιρεία και να αποφευχθεί νέος κύκλος
διαδικασίας επιλογής στο εγγύς μέλλον.
> Πρόνοαυυα

ταγύουθι^

εκπαίδευσηο:

(π.χ.

μιας

εβδομάδας)

του

κάθε

νεοπροσλαμβανόμενου ταχυμεταφορέα από παλαιότερο, εμπειρότερο και ικανό
εκπαιδευτή, αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν την ανάληψη υπηρεσίας, με
σκοπό να συνειδητοποιηθεί ο ρόλος του, όσον αφορά την προβολή της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας δια μέσου της σωστής
συμπεριφοράς και της συνειδητοποίησης της σύμπλευσης των δικών του
συμφερόντων μ' αυτά της ΑΑΡ .
> Αλλανη του εντύπου και του τρόπου αξιολόγησης των ταγυυεταφορέων.
Ανεξάρτητα της μεθόδου αξιολόγησης που υπάρχει ή θα υπάρξει για το
προσωπικό άλλων Διευθύνσεων ή Τομέων της ΑΑΡ, οι ταχυμεταφορείς-οδηγοί
της θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τη μέθοδο της "άμεσης μέτρησης"
κατά κύριο λόγο, δεδομένου του ότι δεν υπάρχει πολυπλοκότητα στη δουλειά
και η απόδοση μπορεί εύκολα να εκφρασθεί και να μετρηθεί ποσοτικά
(δοθέντος και του περιορισμένου Π/Υ εκπαίδευσης των αξιολογητών), σε
συνδυασμό όμως με μία "συγκριτική μέθοδο μέτρησης" (ομαδοποίηση κατά
κατηγορίες) για περισσότερο αντικειμενική προσέγγιση της απόδοσης του
εργαζομένου.
> Πιό συγκεκριμένα η φόρμα αξιολόγησης πρέπει να έχει τη μορφή που υπάρχει
στο τέλος του παρόντος case study. Η κλιμάκωση της αξιολόγησης πρέπει να
διασφαλίζει ένα minimum επίπεδο απόδοσης, το οποίο και θα προσφέρει
βαθμούς αξιολόγησης στον αξιολογούμενο. Κάτω από το ελάχιστο ανεκτό
επίπεδο ο αξιολογούμενος δεν βαθμολογείται.
> Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ύπαρξη και η ποσοτική έκφραση της
οποιοσδήποτε προκατάληψης ή άκρως υποκειμενικής κρίσης εκ μέρους του
αξιολογητή .
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> Τα ποσοστά (%) και οι προσφερόμενοι πόντοι βαθμολόγησης δόθηκαν κατά
την κρίση της 7 STAR, στην πραγματικότητα όμως μπορούν να βελτιωθούν
περισσότερο με μια πιό εμπεριστατωμένη μελέτη.
> Οι πηγές αξιολόγησης πρέπει να είναι δύο (2). Ο άμεσος supervisor των
ταχυμεταφορέων και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, με
βάση τα inputs από τους πελάτες. Δεδομένου του ότι ο αριθμός τους είναι
μικρός και η πολυπλοκότητα συλλογής στοιχείων για την απόδοση των
ταχυμεταφορέων

μικρή,

μπορεί

να

αναπτυχθεί

μια

αμφίδρομη

σχέση

επανατροφοδότησης μαζί τους προς το κοινό συμφέρον (καλύτερη ποιότητα
παρεχομένων υπηρεσιών, έκφραση παραπόνων, αξιολόγηση προσωπικού),
περιορίζοντας σαφώς κατά πολύ τα έξοδα και την απώλεια ανθρωπο-ωρών
εργασίας, η οποία συμβαίνει από την ανάγκη συχνής δραστηριοποίησης των
selection boards.
> Σύνδεση τμήματος της αμοιβής των οδηγών ή και extra bonus με την απόδοσή
τους (ποιοτική-ποσοτική) και την τακτική όσο και την έκτακτη παρουσία τους για
εργασία (π.χ. ανταπόκριση σε ανάγκη άμεσης κάλυψης κάποιου έκτακτου
κενού που προκλήθηκε από την απουσία άλλου οδηγού).
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
> Εν κατακλείδι θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι παρ' ότι το πόστο του οδηγούταχυμεταφορέα είναι ένα "χαμηλό" πόστο, εν τούτοις είναι η καθημερινή
προβολή της εικόνας της εταιρείας στους πελάτες της, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Για το λόγο αυτό κυρίως η 7 STAR πρότεινε να διαφοροποιηθεί η αντιμετώπιση
της ΑΑΡ προς το τμήμα courrier που διαθέτει, ενθαρρύνοντας τον εσωτερικό
ανταγωνισμό και δίνοντας κίνητρα για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση πια την ποσοτική έκφραση τόσο της
ποσότητας, όσο και της ποιότητας της απόδοσης των εργαζομένων του
τμήματος.
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> Αξιολόγηση Ποιότητας Παρεχόμενης Εργασίας
Επιτυχημένες Παραδόσεις - Παραλαβές
(με βάση τον απόλυτο αριθμό αναλαμβανόμενων αποστολών)
1.

Άριστος

10

(% επιτυχημ. > 95% ετησίους)

2.

Πολύ καλός

09

(% επιτυχημ.=90%-95% ετησίως

3.

Καλός

08

(% επιτυχημ.=85%-90% ετησίως) .

4.

Μέτριος

07

(% επιτυχημ.=80%-85% ετησίως) .

5.

Ανεκτός

06

(% επιτυχημ.=75%-80% ετησίως) .

6.

Κακός

00

(% επιτυχημ.<75%)

Έγκαιρες Παραδόσεις-Παραλαβές
(με βάση τον απόλυτο αριθμό αναλαμβανόμενων αποστολών
1.

Άριστος

10

(% επιτυχημ. > 95% ετησίως)

2.

Πολύ καλός

09

(% επιτυχημ.=90%-95%) ετησίως

3.

Καλός

08

(% επιτυχημ.=85%-90% ετησίως) .

4.

Μέτριος

07

(% επιτυχημ.=80%-85% ετησίως) .

5.

Ανεκτός

06

(% επιτυχημ.=75%-80% ετησίως) .

6.

Κακός

00

(% επιτυχημ.<75%)

Δημιουργία του οποιουδήποτε προβλήματος κακής συμπεριφοράς
με πελάτη κατά την Παράδοση - Παραλαβή
(με βάση τον απόλυτο αριθμό αναλαμβανομένων αποστολών)
1.

Άριστος

10

(0% ετησίως επί των χειρ.περ.)

2.

Πολύ καλός

09

(%<0.5% ετ. επί των χειρ.περ.)

3.

Καλός

08

(%<1% ετ. επί των χειρ, περ.)

4.

Μέτριος

07

(%<1.5% ετ.επί των χειρισθ. Περ.)

5.

Ανεκτός

06

(%<2% ετ.επί των χειρισθ. περ.).

6.

Κακός

00

(%>2% ετησίως επί των χειρ.περ.)
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> Αξιολόγηση Ποσότητας Παρεχόμενης Εργασίας.
Παραδόσεις - Παραλαβές
(βάση όγκου έργου συγκριτικά με όλους τους άλλους ταχμτφορείς)
1.

Άριστος

10

(στο top 10% μεταξύ όλων)

2.

Πολύ καλός

07

(Στο 10%-30% μεταξύ όλων)

3.

Καλός

05

(Στο 30%-60% μεταξύ όλων)

4.

Μέτριος

03

(60%-90% μεταξύ όλων)

5.

Ανεκτός

00

(στο τελευταίο 10% μεταξύ όλων)

Έγκαιρες Παραδόσεις - Παραλαβές
(συγκριτικά με όλους τους άλλους ταχυμεταφορείς)
1.

Άριστος

10

(στο top 10% μεταξύ όλων)

2.

Πολύ καλός

07

(Στο 10%-30% μεταξύ όλων)

3.

Καλός

05

(Στο 30%-60% μεταξύ όλων)

4.

Μέτριος

03

(60%-90% μεταξύ όλων)

5.

Ανεκτός

00

(στο τελευταίο 10% μεταξύ όλων)

> Αξιολόγηση Υπευθυνότητας.
Ανταπόκριση σε έκτακτη κλήση για δουλειά ή υπερωρία
(με βάση τον απόλυτο αριθμό περιπτώσεων του καθενός, σε
συνδυασμό με τον ΜΟ που προκύπτει από την συν-εξέταση όλων των
ταχυμεταφορέων με βάση τον τύπο ΥΠ = χ/ψ * ΜΟ, όπου χ = αριθμός
ανταποκρίσεων, ψ = πόσες φορές ρωτήθηκε, ΜΟ = ο μέσος όρος των
φορών που ρωτήθηκαν οι ταχυμεταφορείς )
1.

Άριστος

10

(ΥΠ = ΜΟ)

2.

Πολύ καλός

05

(ΜΟ>ΥΠ>75%ΜΟ)

Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης
ως Αποτέλεσμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Νικόλαος Β. Λιάμης

> Αξιολόγηση Πνεύματος Συνεργασίας.
Ανταπόκριση θετικά σε πρόσκληση και διεκπεραίωση
συνεργασίας κατά τη διάρκεια της εργασίας .
(με βάση τον απόλυτο αριθμό περιπτώσεων του καθενός, σε
συνδυασμό με τον ΜΟ που προκύπτει από τη συν-εξέταση όλων των
ταχυμεταφορέων με βάση τον τύπο ΥΠ = χ/ψ * ΜΟ, όπου χ = αριθμός
ανταποκρίσεων, ψ = πόσες φορές ρωτήθηκε , ΜΟ = ο μέσος όρος των
φορών που ρωτήθηκαν οι ταχυμεταφορείς )
1.

Άριστος

10

(ΥΠ = ΜΟ)

2.

Πολύ καλός

05

(ΜΟ>ΥΠ>75%ΜΟ)

> Αξιολόγηση ανάληψη πρωτοβουλίας.
Ανταπόκριση θετικά στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας.
1.

Πολύ συχνά

10

(βάση η γνώμη του Supervisor)

2.

Συχνά

07

(βάση η γνώμη του Supervisor)

3.

Σπάνια

02

(βάση η γνώμη του Supervisor)

4.

Καθόλου

00

(βάση η γνώμη του Supervisor)

> Αξιολόγηση γενικής εικόνας και συμπεριφοράς.
Γενική Εικόνα
1.

Άριστος

10

(βάση η γνώμη του Supervisor)

2.

Πολύ καλός

08

(βάση η γνώμη του Supervisor)

3.

Καλός

05

(βάση η γνώμη του Supervisor)

4.

Μέτριος

02

(βάση η γνώμη του Supervisor)

5.

Κακός

00

(βάση η γνώμη του Supervisor)
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Balanced Scorecard
Η συμβολή του HRM στην προσθήκη αξίας στην επιχείρηση, όπως έχει αναφερθεί
και

προηγούμενα,

είναι

καθοριστική.

Τα

στελέχη

του

HR

θα

πρέπει

να

διασαφηνίσουν την αξία του HR και να καταστήσουν σαφή την οδό δια της οποίας
θα

συνεισφέρουν

στην

αποτελεσματικότητα

της

επιχείρησης.

Η

όποια

προστιθέμενη αξία θα πρέπει αργότερα να προσδιορίζεται ποσοτικά και να βοηθά
στην αξιολόγηση του προσωπικού.
Το όλο εγχείρημα

θα πρέπει να βασισθεί πάνω στη

συνεπή

εφαρμογή

συγκεκριμένης εσωτερικής και εξωτερικής στρατηγικής, καθώς και σε εσωτερική
οργάνωση ή αναδιοργάνωση, αναφορικά με την ανάθεση έργου σε σχήματα
εξωτερικής συνεργασίας, την εφαρμογή του αυτοματισμού και τη μείωση του
εργατικού δυναμικού, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Ο καθηγητής του Harvard Robert Kaplan με το συνεργάτη του David Norton το έτος
1992-93 περιέγραψαν τι χρειάζεται μιά επιχείρηση γιά να πετύχει, καταγράφοντας
και περιγράφοντάς το σ' αυτό που καλείται “The Balanced Scorecard Framework”
(BSC).
Η δύναμη του BSC έγκειται στο ότι είναι ένα πλαίσιο εργασίας και ταυτόχρονα ένα
διαγνωστικό εργαλείο, με το οποίο διαπιστώνεται αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις
σωστές διαδικασίες και ανθρώπους, για να επιτελέσει το έργο της, ικανοποιώντας
ταυτόχρονα, στο maximum δυνατόν, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες
της.
Την εν λόγω «θεωρητική» προσέγγιση του θέματος ήλθε να επιβεβαιώσει η
εφαρμογή

του BSC στην πράξη, με πολύ καλά αποτελέσματα από 4 εταιρείες

(Sears,Eastman Codak, AT&T και American Express).
Εάν λοιπόν με την εφαρμογή των ανωτέρω έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην
απόδοση της επιχείρησης, το HR θα πρέπει βασιζόμενο πάνω σ' αυτά να εξελίξει ή
και να αναπτύξει νέους τρόπους λειτουργίας της όλης επιχείρησης και να
επαναπροσδιορίσει προτεραιότητες και προσανατολισμούς (π.χ. impact-oriented
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αντί activity-oriented, forward looking αντί για looking backward, κλπ) , παίρνοντας
τα ανάλογα μέτρα και μετρώντας με τον δικό του τρόπο τα αποτελέσματα τους .
Σύμφωνα λοιπόν με το balanced scorecard framework, υπάρχουν τρείη (3)
ουάδεο υέτρων που δύνανται να ληφθούν:
■

Μέτρα εσωτερικών λειτουρνιών (αναφέρονται στην ικανότητα, ποιότητα και
ταχύτητα εφαρμογής πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινων Πόρων).

■

Μέτρα εσωτερικής στοατηνικήο (αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των
οργανωτικών ικανοτήτων και αποσκοπούν στην επίτευξη της ικανοποίησης
των εργαζομένων).

Αξιολογούνται τα κάτωθι:
•

Ηγετική ικανότητα.

•

Εργατικό δυναμικό, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα:

•

Ποσοστό (%) των εργαζομένων που συμβάλλει στην ανάπτυξη των
απαιτούμενων ικανοτήτων,

•

Συνολικός αριθμός εργατο-ωρών που απαιτούνται γιά την εν λόγω
ανάπτυξη.

•

Τα

αποτελέσματα

των

αναπτυξιακών

προγραμμάτων,

τα

οποία

χαρακτηρίζονται ανάλογα με το ποιό είναι το επίπεδό τους σε :
•

Αντίδραση και προγραμματισμένη ενέργεια
Μάθηση
Εργασιακή συμπεριφορά,

•

Επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Επιχειρηματική φιλοσοφία, η οποία βασίζεται στην αποδοτικότητα.

■

Μέτρα εξωτερικής στρατηνικήο. (Αξιολογούν τις πρακτικές, οι οποίες
έχουν σχέση με την ικανοποίηση των πελατών και των μετόχων).

> Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντικό για το HR να διασφαλίζει
τα κάτωθι:
■ Την εφαρμογή πρακτικών HRM οι οποίες προσθέτουν αξία.
■ Την

υποκίνηση

επιθυμητών ενεργειών

και

συμπεριφοράς τόσο

των

υπεύθυνων του HR όσο και των διευθυντικών στελεχών γραμμής.
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■ Το σχεδίασμά και την ανάπτυξη μέτρων γιά το Ανθρώπινο Δυναμικό με
σκέψη, προβληματισμό και παίρνοντας υπ' όψη τις επιχειρηματικές θυσίες
για χάρη της επιτυχίας, την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το
Ανθρώπινο Δυναμικό έχει τη δυνατότητα να προσθέσει αξία και του
ευρύτερου σχεδιασμού ο οποίος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος με το
όλο

πλαίσιο

εσωτερικής

οργάνωσης

και

εσωτερικής-εξωτερικής

στρατηγικής.
■ Τα μετρήσιμα μεγέθη του HR είναι παραδεκτά και χρήσιμα, από τη στιγμή
που είναι αποτέλεσμα συλλογής επακριβών στοιχείων, ανάλυσης και επανατροψοδότησης των στοιχείων μέτρησης του Ανθρώπινου Δυναμικού και
βασίζονται τόσο στην αξιολόγηση των υπεύθυνων του HR όσο και των
Διευθυντικών στελεχών γραμμής.

58

Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης
ωςΛποτέλεεηια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας^

Νικόλαος Β. Λιά/ιης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Employees’ Satisfaction).
Η

μέτρηση

της

ικανοποίησης

των

εργαζομένων

στις

περισσότερες

των

επιχειρήσεων δεν αποτελεί αντικείμενο ενασχόλησης του management αυτών. Σε
περιπτώσεις όμως που αποτελεί, η

πείρα έχει δείξει ότι στην καλύτερη των

περιπτώσεων και σε μερικές μόνο επιχειρήσεις η μέτρηση της ικανοποίησης των
εργαζομένων γίνεται με μία έρευνα κάθε δύο (2) χρόνια. Υπάρχουν όμως και
μερικές επιχειρήσεις που όχι μόνο τις απασχολεί ο βαθμός ικανοποίησης των
εργαζομένων τους, αλλά αυτό βρίσκεται και στην πρώτη θέση του προβληματισμού
τους. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι π.χ. η Marriott (USA) και η Federal Express (USA),
στις οποίες υπάρχει η πεποίθηση ότι η ικανοποίηση του προσωπικού είναι το
πρώτο βήμα για την ικανοποίηση του πελάτη.
Σε περίπτωση χαμηλού βαθμού ικανοποίησής τους, οι εργαζόμενοι κάνουν τα
ελάχιστα δυνατά, έτσι ώστε να διασφαλίσουν το να μην χάσουν την δουλειά τους
(the customer comes second). Ο πρώτος όμως πελάτης που πρέπει να
ικανοποιηθεί είναι ο ‘εσωτερικός’ πελάτης, έτσι ώστε στην συνέχεια η max
ικανοποίηση του ‘εξωτερικού’ να καταστεί δυνατή.
4.1.

Μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων

Ο πιό αντιπροσωπευτικός και αποτελεσματικός τρόπος για τη μέτρηση της
ικανοποίησης του εργαζόμενου, είναι η δημιουργία και χρήση ενός συγκεκριμένου
δείκτη μέτρησης, ο οποίος θα είναι ο ίδιος τόσο για τον 'εσωτερικό' όσο και για τον
'εξωτερικό' πελάτη. Τα μισά πεδία από τα οποία θα αντλούνται πληροφορίες για
την διαμόρφωση της τιμής του δείκτη θα είναι “soft” και τα άλλα μισά “hard”.
4.1. α «Soft Μέτρα»
Τα soft μέτρα αποτίμησης βασίζονται σε έρευνες επί όλου του προσωπικού
(Employee Satisfaction Surveys) ή σε focus group ή με χρήση άλλων μηχανισμών
που τυχόν διαθέτουν οι επιχειρήσεις με τους οποίους μπορούν να συλλεχθούν
πληροφορίες επί του θέματος. Τα ESS πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα γιά κάθε
επιχείρηση

από

την

ίδια πολύ

προσεκτικά

ή

από εξειδικευμένη

εταιρεία

59

Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησι/ς
ως Αποτέλεσμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Νικόλαος Β. Λιάμης

συμβούλων-μελετών και θα πρέπει να δίνουν απαντήσεις και γενικά μεγάλου
βαθμού πληροφόρηση για τα κάτωθι θέματα:
■

Μέχρι ποιου σημείου οι leaders της επιχείρησης ασπάζονται τις αξίες οι
οποίες αντιπροσωπεύονται από την εταιρεία;

■

Πόσο δεσμευμένοι είναι οι executives στην εφαρμογή του TQM;

■

Υπάρχουν ευκαιρίες στους εργαζομένους για να συνεισφέρουν στη βελτίωση
της εταιρείας;

■

Έχει ο κάθε εργαζόμενος τώρα περισσότερη αυτονομία και δικαίωμα λήψης
απόφασης απ' ότι στο παρελθόν;

■

Έχει ο κάθε εργαζόμενος εκπαιδευτεί σε ικανοποιητικό βαθμό, έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντά του;

■

Υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης και ανοιχτής επικοινωνίας στον χώρο;

■

Αισθάνεται ο κάθε εργαζόμενος υπερήφανος που ανήκει στην συγκεκριμένη
εταιρεία;

Πολλές, ιδιαίτερα μεγάλες εταιρείες, διεξάγουν συνέντευξη αποχώρησης γι αυτούς
που παραιτούνται και φεύγουν, για να διαπιστώσουν το όποιο πρόβλημα και να
αποκτήσουν μεγαλύτερη πληροφόρηση περί της ικανοποίησης του προσωπικού,
δεδομένου του ότι αυτοί που αποχωρούν μιλούν πιό ελεύθερα και οι απαντήσεις
που δίνουν είναι πιό αντικειμενικές, απ' ότι αυτών που παραμένουν.
4.1.b. «Hard Μέτρα»
Τα

hard

μέτρα,

αντίστοιχα, πρέπει να

βασίζονται

στη

συμπεριφορά των

εργαζομένων και όχι στα συναισθήματα ή τις γνώμες τους και θα πρέπει να
περιέχουν στοιχεία που να αναφέρονται στα κάτωθι:
■

Αιτήσεις για εσωτερικές μετακινήσεις.

■

Παράπονα-Διαμαρτυρίες.

■

Η κατά συνήθεια απουσία.

■

Λάθη γενικά.
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4.2. Πρότυπα Εταιρειών με Εστιασμό στην Ικανοποίηση των Εργαζομένων
τους
Όταν υπάρχει σοβαρός προβληματισμός της εταιρείας για το βαθμό ικανοποίησης
του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, αυτό είναι αποτέλεσμα τριών βασικών
επί μέρους προβληματισμών που προηγήθηκαν και που εκφράζονται με τις κάτωθι
ερωτήσεις.
■

Γιατί το ανθρώπινο δυναμικό είναι τόσο σημαντικό;

■

Πως μπορεί να υπάρξει εναρμονισμός της στρατηγικής που ακολουθεί η
εταιρεία με όλα τα θέματα του HRM.

■

Πως μπορεί να καταστεί δυνατόν η οικοδόμηση της αφοσίωσης (loyalty)
των εργαζομένων προς την εταιρεία;

Το νέο μοντέλο του management είναι ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα, οι αρχές
του οποίου διαμορφώνονται από τους πελάτες και εφαρμόζονται από τους
εργαζομένους. Το νέο αυτό μοντέλο ασχολείται και μελετά τις σχέσεις που
υπάρχουν μεταξύ εργαζομένων-πελατών, εργαζομένων-διοίκησης, εργαζομένωνπρομηθευτών και των εργαζομένων μεταξύ τους. Την εφαρμογή λοιπόν αυτού του
νέου μοντέλου ποιότητας θα εξετάσουμε σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις παρακάτω:

4.2.1.

Building Products Operations (ΒΡΟ) Company - CASE STUDY

Η ΒΡΟ είναι μια εταιρεία, θυγατρική της Armstrong World Industries Inc., η οποία
είναι παγκόσμιος leader στην κατασκευή και εμπορεία ακουστικών συστημάτων
οροφής για επαγγελματική και προσωπική χρήση. Απασχολεί περίπου 2400
εργαζομένους και έχει έδρα της το Lancaster Pennsylvania (USA). Η Armstrong
ΒΡΟ κέρδισε το 1995 το Βραβείο Ποιότητας Baldriqe Award.
Η ΒΡΟ οικοδομεί τα στρατηγικά της πλάνα γύρω από γενικές κατευθύνσεις, που η
ίδια ονομάζει μη διαπραγματεύσιμες - ‘Non-negotiables’ - και οι οποίες είναι:
■

Αύξηση της κερδοφορίας από το τμήμα της αγοράς που κατέχει η εταιρεία.

■

Επιδίωξη του να γίνει ο ανταγωνιστκότερος προμηθευτής.

■

Αύξηση της γκάμας των προσφερομένων προϊόντων.

■

Εξέλιξη,

προώθηση

και

ανάδειξη

των

δυνατοτήτων-ικανοτήτων

του

προσωπικού της.
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Κάθε λειτουργικό τμήμα της εταιρείας (περιλαμβανόμενου και του τμήματος της
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων) εξελίσσει στρατηγικές που συνδέονται με τα
'Nonnegotiables' της ΒΡΟ και αφορούν τον τομέα ευθύνης του. Στη συνέχεια οι
επικεφαλής των λειτουργικών τμημάτων συζητούν και επεξεργάζονται αυτά τα επί
μέρους σχέδια και συνθέτουν ένα γενικό σχέδιο στρατηγικής που αναφέρεται σε
όλη την εταιρεία. Πάνω σ' αυτό το τελικό γενικό σχέδιο, το κάθε ένα τμήμα
ξεχωριστά

εξελίσσει

το

δικό

του

σχέδιο

δράσης

το

οποίο

περιλαμβάνει

συγκεκριμένα μέτρα και στόχους.
Το σχέδιο δράσης του τμήματος

HR της ΒΡΟ έχει πέντε βασικές στρατηγικές

κατευθύνσεις:
■

Ασφάλεια.

■

Δυνατότητα εξέλιξης του κάθε εργαζόμενου στον χώρο εργασίας του μέσα
από συστήματα εκχώρηση εξουσίας (empowerment).

■

Δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγής του σαν άνθρωπος.

■

Αναγνώριση και Ανταμοιβή

■

Βελτίωση της ζωής και της ικανοποίησης του κάθε εργαζομένου.

Όπως αναφέρει και ο διευθυντής του HR της ΒΡΟ Melvin Pugh, «το οτιδήποτε
γίνεται στη διεύθυνση δεν έχει να κάνει με εφαρμογή στην πράξη αυθαίρετων ιδεών
ή αχαλίνωτης φαντασίας, αλλά είναι σε πλήρη συμφωνία με την εξυπηρέτηση των
σκοπών της εταιρείας. Υπάρχει στρατηγική και μέτρα συγκεκριμένα για κάθε έναν
από τους προαναφερθέντες επί μέρους τομείς ενδιαφέροντος. Οι περισσότεροι
τομείς ελέγχονται και μετρούνται μηνιαίως, αν και ότι αφορά την 'Αναγνώριση και
Ανταμοιβή' εξετάζεται κάθε 3μηνο, ενώ ότι αφορά τη 'Βελτίωση της ζωής και της
ικανοποίησης του κάθε εργαζομένου' εξετάζεται μιά φορά τον χρόνο. Για τις
συγκεκριμένες long-term στρατηγικές και action plans , υπάρχουν και οι αντίστοιχες
short-term με πρόβλεψη και αναφορά τους επόμενους 12 ή 18 μήνες και με επί
μέρους στόχους τους κάτωθι για τη συγκεκριμένη εταιρεία:
■

Να δώσει την ευκαιρία στους εργαζομένους να εκμεταλλευτούν και να
αξιοποιήσουν 100% τις

δυνατότητες που έχει ο κάθε ένας, με το να

συμμετέχουν στην πρόοδο μιάς εταιρείας υψηλών προδιαγραφών, η
οποία θα υποστηρίζει και θα ενθαρρύνει με τη σειρά της την εκπλήρωση
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του οράματος και την επίτευξη του γενικού και των επί μέρους στόχων, οι
οποίοι είναι συναποφασισμένοι και από τους εργαζόμενους.
■

Να προσελκύσει, εξελίξει, προκαλέσει και διατηρήσει ένα ποικίλο εργατικό
δυναμικό, το οποίο θα εγγυάται την πρόοδο της εταιρείας.

■

Να αυξήσει την συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων με την
εκχώρηση εξουσίας σ' αυτούς, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες.

■

Να αναγνωρίσει και να ανταμείψει την απόδοση εργαζομένων η οποία
συνεισφέρει στη χάραξη στρατηγικής και καθορισμό στόχων.

■

Να

συνδράμει

συνεχώς στη

βελτίωση εκείνων των στοιχείων του

εργασιακού περιβάλλοντος τα οποία δεσμεύουν τους εργαζομένους στο
να είναι παραγωγικοί και να αισθάνονται ικανοποιημένοι από το χώρο
εργασία τους.
Οι long-term στρατηγικές και τα short-term πλάνα συνεισφέρουν αποφασιστικά
στην καλύτερη απόδοση της εταιρείας με βάση τους οικονομικούς δείκτες, που
είναι το τελευταίο στοιχείο του Loyalty Model. To 1994 η ΒΡΟ μείωσε τα
λειτουργικά της έξοδα κατά 40

ek.USD.

Η εταιρεία δηλώνει με κάθε δυνατό τρόπο και σε όλους ότι θεωρεί το εργατικό της
δυναμικό σαν το πολυτιμότερο στοιχείο της. Τα πιστεύω της τα κάνει πράξη με τα
διάφορα pay-for-skill και pay-for-knowledge συστήματα που εφαρμόζει, με τη
συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, το σταθερό empowering, το μεγάλο και
παγκόσμιας κλάσης safety record που διαθέτει, το συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο
αγοράς που πετυχαίνει, την ευημερία των οικονομικών δεικτών, τον ολοένα
αυξανόμενο βαθμό ικανοποίησης των πελατών της και τη συνεχώς αυξανόμενη
αξία της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών διασφαλίζει την πορεία της επιχείρησης.
Το στοιχείο αυτό όπως και κάθε στοιχείο στη ΔΟΠ για να είναι αποτελεσματικά
εκμεταλλεύσιμο, θα πρέπει να είναι και μετρήσιμο. Η επιχείρηση θα πρέπει να
δημιουργήσει ένα δικό της σύστημα με κάποιους δείκτες, έτσι ώστε γρήγορα και
εύκολα να μπορεί να παρακολουθεί το βαθμό ικανοποίησής των πελατών της και
να αποφύγει άλλες μεθόδους που βασίζονται σε ερωτηματολόγια και γενικά
έρευνα με πολλά στοιχεία κλπ και οι οποίες είναι χρονοβόρες, πολυδάπανες και
γραφειοκρατικές.
Παραδείγματα παραγόντων που μπορεί να ληφθούν υπ' όψη για το σχηματισμό
των δεικτών είναι τα κάτωθι:
■

Αριθμός επιστρεφομένων προϊόντων.

■

Αριθμός Παραπόνων-Διαμαρτυριών.

■

Επανάληψη αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας.

■

Συχνότητα επαναγοράς προϊόντος/υπηρεσίας.

■

Βραβεία και έπαινοι.

■

Κατεχόμενο μερίδιο αγοράς και η τυχόν αυξομείωσή του.

Θα πρέπει εδώ να τονισθεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι η σαφής
σύνδεση και σχέση μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων μιάς
εταιρείας και αυτού των πελατών της. Οι εταιρείες το έχουν υιοθετήσει αυτό σε
βαθμό πολύ μεγαλύτερο απ' ότι στο παρελθόν και έχουν προσαρμόσει ανάλογα
την εκπαίδευση του προσωπικού τους.

5.1.

Επαφή με τον Πελάτη και Αύξηση του Βαθμού Ικανοποίησης του.

Στο σύγχρονο μοντέλο του managerient γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τις
επιχειρήσεις να φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον πελάτη μέσα στην
επιχείρηση. Η πείρα έχει δείξει ότι όσο πιο συνεχής και σταθερή είναι η επαφή της
εταιρείας με τον πελάτη, τόσο αυξάνεται η σταθεροποίηση των συναισθημάτων του
πελάτη προς αυτήν και κατά συνέπεια διευκολύνεται η επικοινωνία.
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Βασικές αρχές επ' αυτού:
■

Συνεχής επαφή με τον πελάτη.

■

Όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν σ'
αυτές.

■

Πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία τρόπων
επικοινωνίας.

■

Επίσημες διαδικασίες για παράπονα πελατών και τρόπους επίλυσής των
πρέπει να θεσπισθούν από όλες τις εταιρείες.

Μερικά χρόνια πριν η

MetLife ανέπτυξε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης του

προσωπικού με εστιασμό τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών, εντοπίζοντας και
δίνοντας έμφαση στα κάτωθι επί μέρους σημεία.
■

«Η συμπεριφορά όλης της εταιρείας προς τους πελάτες της θα πρέπει να
είναι η ίδια, με αυτή που και η ίδια η εταιρεία απαιτεί από τρίτους, όντας
πελάτης σ' αυτούς».

■

«Ο κάθε ένας μέσα στην εταιρεία είναι υπεύθυνος για να διαπιστώνει αν οι
ανάγκες των πελατών της ικανοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό».

■

«Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας του καθενός,
με σκοπό την καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη».

■

«Οι

γνώσεις,

οι

ατομικές

ικανότητες

και

ο

χρόνος

θα

πρέπει

να

αλληλομοιράζονται μεταξύ των εργαζομένων, με σκοπό την ποιοτικότερη
υποστήριξη του πελάτη».
■

«Θετικό πνεύμα και σταθερότητα για την καλύτερη ικανοποίηση των
αναγκών των πελατών».

■

«Προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία των συνεργατών
πρώτα μεταξύ τους και στην συνέχεια από και προς τους πελάτες».

Όλα

τα

προηγούμενα

καταδεικνύουν

την

Προσωπική

Επαφή

σαν

τον

σημαντικότερο τρόπο ή μέσο με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί η διάγνωση πρώτα
και η ικανοποίηση μετά, των αναγκών των πελατών και κατά συνέπεια η αύξηση
της ικανοποίησής τους.
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Προσπάθεια θα πρέπει να καταβάλεται για να είναι η κάθε εταιρεία:
■

Περισσότερο

προσανατολισμένη

στον πελάτη

απ'

ότι

στις

διάφορες

λειτουργίες της.
■

Περισσότερο

εμφατική

στον

παράγοντα

συναίσθημα,

κάνοντας

πιο

συναισθηματικά ελκυστικό το προϊόν.
■

Προσανατολισμένη γενικά στις σχέσεις με τους πελάτες απ' ότι στη
λειτουργία της παραγωγής.

Παραδειγματικά αναφέρεται η εταιρεία FedEx , η οποία εφαρμόζει τους τρεις
κύριους κάτωθι κανόνες:
■

Πρέπει να καταγράφεται πάντα η γνώμη του πελάτη.

■

Πρέπει

να

δίνεται

έμφαση

στο

συναίσθημα,

με

το

να

γίνεται

το

προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία περισσότερο συναισθηματικά ελκυστικό.
■

Λαμβάνεται υπ' όψη το οτιδήποτε, όσο μικρό και αν είναι, τη στιγμή που
επηρεάζει τον πελάτη.

5.2.

Randall’s Food Markets, Inc.

Η εταιρεία Randall’s Food Markets, Inc έχει πάνω από 1 δις USD ετήσιο τζίρο από
48 supermarkets, 46 εκ των οποίων βρίσκονται στο Huston του TEXAS (USA). Οι
12.000 εργαζόμενοί της εξυπηρετούν περισσότερους από 1 εκ. πελάτες την
εβδομάδα. Η εταιρεία είναι προσανατολισμένη σε όλα τα επίπεδά της στην
επίτευξη υψηλού ποσοστού ικανοποίησης των πελατών της. Καθ' όλη την διάρκεια
της μέχρι τώρα ζωής της (27 χρόνια) εφαρμόζει πιστά αυτή την πολιτική και
απολαμβάνει σταθερότητα και ανάπτυξη ανεξάρτητα από την φάση στην οποία
βρίσκεται η οικονομία, ή η ιδιαίτερη κατάσταση στο Huston.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°
6. Η ΔΟΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
Ισχύουσα κατάσταση, σχόλια και προτάσεις βελτίωσης
Το ενδιαφέρον και ο προβληματισμός για την ποιότητα της διδασκαλίας καθώς και
αυτή της μάθησης υπάρχει ευρέως και παντού. Στις ΗΠΑ η δυσμενής κριτική
σχετικά με την 'μετρησιμότητα' της απόδοσης στην ανώτερη εκπαίδευση και
ιδιαίτερα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχει οδηγήσει στην υποχρεωτική
εφαρμογή συγκεκριμένων συστημάτων αξιολόγησης σε πολλές Πολιτείες.

Η

αναγνώριση της συμβολής της ΔΟΠ στην ανάκαμψη και την πρόοδο εταιρειών
τόσο του βιομηχανικού τομέα όσο και αυτού της παροχής υπηρεσιών, έχει
οδηγήσει στη μελέτη δυνητικής εφαρμογής των διαδικασιών και αρχών της ΔΟΠ
στον τομέα της εκπαίδευσης από το επίπεδο Κ-12 και άνω. Δυστυχώς οι
περισσότερες προτάσεις εφαρμογής μέχρι σήμερα δεν έχουν ικανοποιήσει, διότι
δεν λαμβάνουν υπ' όψη τις ιδιαιτερότητες του χώρου.
Παρ' όλα αυτά,

η εφαρμογή αρχών και τεχνικών της ΔΟΠ στην ανώτερη

εκπαίδευση μπορεί να προσαρμοσθεί ανάλογα με μεγάλη ευκολία διότι:
■

Ο χώρος της παιδείας από την φύση του προσφέρει πολλούς τρόπους για
να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα εφαρμογής της ΔΟΠ.

■

Τα διάφορα μοντέλα ποιότητας όπως το PDCA, προτείνουν συγκεκριμένους
τρόπους 'μετρήσεων' προόδου της εφαρμογής της ποιότητας. Ο υπέρτατος
σκοπός είναι η συνεχής βελτίωση, η οποία πετυχαίνεται με τη συστηματική
και με καταγεγραμμένα στοιχεία

εκπαίδευση, τα οποία προέρχονται από

την εμπειρία.
Θα μπορούσαμε να πούμε όμως εδώ ότι ένα μοντέλο, με βάση το Baldrige Award,
δεν θα μπορούσε να επιτύχει και να καθιερωθεί στο χώρο, διότι θέτει πολύ
υψηλούς στόχους, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να είναι ρεαλιστικοί στην
περίπτωση της εκπαίδευσης, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων στις ΗΠΑ.
Η ΔΟΠ διακρίνει και εστιάζεται σε συγκεκριμένους τομείς, η βελτίωση των οποίων
προάγει και βελτιώνει συνολικά όλον τον Οργανισμό. Σύμφωνα λοιπόν με το
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μοντέλο ποιότητας PDCA, η βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης
είναι το κλειδί για την εφαρμογή της ΔΟΠ στην ανώτερη εκπαίδευση των ΗΠΑ.

6.1. Ποιότητα στις Ακαδημαϊκές Διαδικασίες.
Οι Murgatroyd και Morgan (1993) δίνουν μιά χρήσιμη ομάδα με ορισμούς στοιχείων
με αναφορά στην ποιότητα, οι οποίοι είναι βγαλμένοι από τη βιβλιογραφία της
Διοίκησης Επιχειρήσεων και είναι 'μεταφρασμένοι' σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις,
για την περίπτωση εφαρμογής τους στην εκπαίδευση.
Το πρώτο πεδίο αναφοράς είναι η «Διασφάλιση Ποιότητοο>. Αυτό μεταφράζεται
σε καθορισμό των προτύπων, κατάλληλων μεθόδων και απαιτήσεων από ένα
σώμα ειδικών, παράλληλα με τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου

και

αξιολόγησης, η οποία θα εξετάζει αν στην πράξη εφαρμόζονται και σε τι έκταση,
αυτά που ορίζουν τα πρότυπα.
Γίνεται φανερό λοιπόν,
μ'αυτούς που

ότι κανόνες διασφάλισης της ποιότητας,

καθορίζει το ISO 9000, θα είναι πολύ σύντομα

παρόμοιοι
'απαίτηση'

τουλάχιστον από τα ανώτερα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο προσανατολισμός
με βάση το ISO 9000 έχει την έννοια του ότι θα δίνεται έμφαση στη συμμόρφωση
με κατευθύνσεις, που τα ίδια τα ιδρύματα θα καθορίζουν και θα διαμορφώνουν,
παρά με αυστηρά πρότυπα εκ των προτέρων καθορισθέντα, τα οποία θα είναι
κοινά για όλα τα ιδρύματα.
Το δεύτερο πεδίο αναφοράς είναι ο όρος «Συμμόρφωση με το Συμβόλαιο». Στον
κόσμο των επιχειρήσεων αυτό σημαίνει συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα
ποιότητας που έχουν καθορισθεί και συμφωνηθεί μέσω διαπραγματεύσεων, κατά
τη διαμόρφωση ενός συμβολαίου. Στην ακαδημαϊκή πραγματικότητα αυτό θα
μπορούσε να μεταφρασθεί σε συμμόρφωση διδάσκοντος και διδασκομένου σε
συγκεκριμένες καταγεγραμμένες υποχρεώσεις και των δύο. Η σπουδαιότητα του
'συμβολαίου' στην αίθουσα διδασκαλίας έχει τονισθεί και από τον Christensen
(1991) στο Μοντέλο που αυτός προτείνει και στο οποίο περιλαμβάνονται ισότιμα
σε σπουδαιότητα, τόσο το περιεχόμενο της διδασκαλίας, όσο και ο τρόπος που
αυτή γίνεται.

Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησι/ς
ως Αποτέλεσμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

68

Νικόλαος Β. Λιάμης

Το τρίτο πεδίο αναφοράς είναι ο όρος «ποιότητα προσδιοριζόμενη από τον
πελάτη». Αυτός που δέχεται το προϊόν καθορίζει και την έννοια της ποιότητάς του,
κάτω απ 'το πρίσμα του αν αυτό ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Μιά
πρώτη προσέγγιση της αναγωγής του όρου στην εκπαίδευση μας προσδιορίζει ότι
ο διδασκόμενος είναι κυρίως αυτός που καθορίζει τα standards της ποιότητας στην
εκπαίδευσή του. Η άποψη αυτή έχει όμως δεχτεί έντονη κριτική, λόγω του ότι οι
εκπαιδευόμενοι δεν θεωρούνται απόλυτα ή έστω επαρκώς ικανοί να καθορίσουν
τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες μόνοι τους.
Όμως μια πιό επισταμένη μελέτη του όρου customer-driver quality, συνδυάζοντας
τους όρους 'πελάτης' και 'ανάγκη', οδηγούμεθα σε συνδυασμό αρχών της ΔΟΠ
και των Ακαδημαϊκών δεδομένων. Στην έννοια 'πελάτης' στην εκπαίδευση δεν
περιλαμβάνονται μόνο οι εκπαιδευόμενοι, διότι δεν είναι και οι μόνοι που
απολαμβάνουν τα οφέλη της ποιότητας. Μέρος της είναι οι εργοδότες, οι οποίοι
περιμένουν

υποψηφίους

με

συγκεκριμένα

προσόντα,

οι

γονείς,

οι

οποίοι

χρηματοδοτούν την εκπαίδευση των παιδιών τους, αλλά και η ίδια η Πολιτεία, η
οποία χρηματοδοτεί την δημόσια εκπαίδευση.
Όλοι λοιπόν αυτοί που περιλαμβάνονται στην έννοια 'πελάτης', έχουν δικαίωμα να
καθορίσουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και τα μετρήσιμα αποτελέσματά
της. Επιπρόσθετα στον όρο 'ανάγκες' και για όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους,
περιλαμβάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα σε επί μέρους τομείς εκπαίδευσης, οι
οποίοι συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των μελλοντικών εργοδοτών του
χώρου. Ο τελευταίος χώρος για τον οποίο έχουν εκφρασθεί επιφυλάξεις μέχρι και
αντιρρήσεις για το άν μπορεί να έχει εφαρμογή το 'customer-driver quality' στην
εκπαίδευση, είναι ο χώρος των Καλών Τεχνών.
Το τελευταίο πεδίο αναφοράς για την εφαρμογή της ΔΟΠ στον χώρο της
ανώτερης παιδείας στις ΗΠΑ, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα τρία
προηγούμενα, είναι η έννοια του ότι η ποιότητα των αποτελεσμάτων είναι ανάλογα

συνδεδεμένη με την ποιότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται και επίσης με
την ποιότητα του υλικού που εισέρχεται και τυγχάνει της επεξεργασίας.
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6.2.

PDCA στην αίθουσα διδασκαλίας.

Ένα παράδειγμα δυνατότητας εφαρμογής της ΔΟΠ στις ακαδημαϊκές διαδικασίες
είναι το μοντέλο PDCA , το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο ενθαρρύνονται οι
προσπάθειες για συνεχή βελτίωση. Το μοντέλο αυτό μπορεί να περιγράφει σαν μια
συστηματική προσέγγιση της διαδικασίας μάθησης, με στόχο τη βελτιστοποίησή
της, με βάση μιά μέθοδο που βασίζεται πάνω σ' αυτά και η πείρα έχει διδάξει ότι
πρέπει να γίνονται ή δεν πρέπει να γίνονται. Αυτή η κοινή λογική πρέπει να
κατευθύνει 'ποιοτικά' την εκπαίδευση.
> Ρ: Planning .
Η έννοια του 'σχεδιασμού' και η εφαρμογή του στην ΔΟΠ περιλαμβάνει δύο επί
μέρους κεντρικές έννοιες, οι οποίες παρατίθενται επιγραμματικά στη συνέχεια:
■

Η εμπειρία του παρελθόντος επηρεάζει κάθε νέο σχεδίασμά (Previous
learning and experiences should influence the new plans).
Στο θέμα της προτεινόμενης βιβλιογραφίας, το γεγονός αυτό στην πράξη
σήμερα είναι μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας, εκτός και αν για σειρά
πολλών περιόδων ο ίδιος καθηγητής διδάσκει το ίδιο μάθημα κάπου
συγκεκριμένα.

■

Ολοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συμμετέχουν έμμεσα ή άμεσα στη
φάση του σχεδιασμού (All relevant constituencies should participate
directly or indirectly in the planning phase).
Αυτό που στην πράξη συμβαίνει σήμερα είναι το ότι αποκλειστικά και μόνο ο
διδάσκων είναι υπεύθυνος του σχεδιασμού του τρόπου διδασκαλίας του
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, ο οποίος μπορεί να πειθαρχεί
σε συγκεκριμένες πολύ γενικές οδηγίες ή μπορεί και όχι. Η ομοιομορφία και
η προτυποποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας είναι βασικά μία
λειτουργία

προτυποποίησης

χρησιμοποιούνται

του

στην ανώτερη

περιεχομένου

εκπαίδευση,

η

των
οποία

βιβλίων
όμως για

που
να

εκτελεσθεί επιτυχώς απαιτεί ευρύτερη συναίνεση.
Η πράξη σήμερα παραβιάζει μιά βασική αρχή της ΔΟΠ που αναφέρεται στην
συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Είναι προφανές ότι ο διδάσκων πρίν την έναρξη
του

εξαμήνου

θα έπρεπε να λαμβάνει

και

τις γνώμες όλων των άλλων
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ενδιαφερομένων και να συναποφασίζουν, τουλάχιστον μέχρι κάποιου βαθμού, για
μια σειρά θεμάτων όπως, η προτεινόμενη βιβλιογραφία, ο πιό ενδεδειγμένος
τρόπος διδασκαλίας, ο τύπος και οι
Έναντι

αυτών

υπάρχει

ημερομηνίες παράδοσης εργασιών κλπ.

ένας μεγάλος βαθμός ανελαστικότητος

και

η

κάθε

διαδικασία είναι περισσότερο προσανατολισμένη αυστηρά και μόνο στο θέμα που
θα διδαχθεί, παρά στο πως ο καθηγητής εκτιμά ότι θα ήταν αποτελεσματικότερη η
διδασκαλία του συγκεκριμένου θέματος.
Οι κατευθύνσεις οι οποίες δίδονται στο PDCA Quality system είναι:
■

Συχνή αναθεώρηση της προτεινόμενης βιβλιογραφίας και γραπτό feedback ,
καθώς και επισταμένη εξέταση κάθε άλλου στοιχείου στην περίπτωση που
το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει προσφερθεί πριν.

■

Αναθεώρηση της ποικιλίας των ήδη προσφερομένων μαθημάτων και
προδιαγραφή του περιεχομένου των υπό διδασκαλία μαθημάτων με βάση
στον κατάλογο των διαθεσίμων στη σχολή.

■

Καθορισμός των επί μέρους αντικειμένων διδασκαλίας που ο διδάσκων
θεωρεί

χρήσιμα

να

περιλαμβάνονται

σε

συγκεκριμένο

πρόγραμμα

σπουδών.
■

Συζήτηση για τους επιδιωκόμενους σκοπούς του κάθε προγράμματος
σπουδών, καταγραφή τους στον κατάλογο και έγκρισή τους από την
curriculum committee, καθώς και καθορισμός των διδασκόντων.

Η εκτέλεση του κάθε προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας
και εκπαιδευτικού υλικού και παιδαγωγικής τακτικής θα πρέπει να είναι
αποτέλεσμα αρμονικής λειτουργίας τριών επί μέρους παραγόντων: επίσημου
προγράμματος μαθημάτων, καθηγητού και συμμετεχόντων.

> D: Doing.
Η φάση της εκτέλεσης του συγκεκριμένου course πρέπει να είναι η εκτέλεση όλων
των επί μέρους λειτουργιών του προγράμματος. Ο διδάσκων και οι διδασκόμενοι
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια ποικιλία δυνητικών προσεγγίσεων ή
παιδαγωγικών μεθόδων, έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικά επιτυχώς η διδασκαλία των
επιδιωκομένων αντικειμένων.
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Προτεινόμενες κατευθύνσεις του συστήματος PDCA :
■

Καθορισμός εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και εκπαιδευτικού
υλικού (ομιλίες, videos, μελέτη case studies, παρουσιάσεις φοιτητών, group
projects κλπ).

■

Μελέτη

όλων

των

learning

styles

για

τον

τελικό

καθορισμό

των

εκπαιδευτικών μεθόδων.
■

Ενθάρρυνση του teamwork .

> C: Checking
Τα αποτελέσματα της υλοποίησης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει
να αξιολογούνται. Αυτό άλλωστε είναι βασικό εργαλείο της ΔΟΠ. Η αξιολόγηση
επικεντρώνεται σε ξεκάθαρα σημάδια τα οποία μετρούν την απόδοση του
προγράμματος σε σχέση με τα καθορισμένα πρότυπα.
Υπάρχουν όμως δύο σημεία στα οποία τα μοντέλα που ελέγχουν και μετρούν
απόδοση παρουσιάζουν αδυναμίες και ένεκα αυτών παρεμποδίζονται. Αυτά είναι
πρώτον η

φαινομενική αντίθεση μεταξύ αποτίμησης τελικού αποτελέσματος και

αξιολόγησης με την έννοια που αυτή γίνεται κατανοητή, δηλαδή σαν μια σύγκριση
με προκαθορισμένα standards. Η μιά προσέγγιση όμως δεν αποκλείει την άλλη. Το
δεύτερο σημείο αδυναμίας είναι η έλλειψη θέλησης για διάθεση ικανοποιητικής
υποστήριξης για συστηματική αξιολόγηση και αποτίμηση αποτελέσματος. Αυτό
είναι δυνατόν να αλλάξει μόνον αν μια διαρθρωτική προσέγγιση βελτίωσης
υιοθετηθεί, τέτοια σαν αυτή που το PDCA μοντέλο προτείνει για τα προγράμματα
εκπαίδευσης σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας ή Πανεπιστημίου.

> A: Adjusting.
Το τελευταίο βήμα του PDCA είναι αυτό που πολύ συχνά λείπει από την
Ακαδημαϊκή προσέγγιση των διαδικασιών στην ανώτερη εκπαίδευση στις ΗΠΑ.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα τρία προηγούμενα στάδια δεν
χρησιμοποιούνται σαν εργαλείο για συνεχή βελτίωση για τους κάτωθι λόγους:
■

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών έχει γίνει μιά αρχική φορά και
δεν έχει αλλάξει από τότε ποτέ. Η μόνη περίπτωση τροποποίησης είναι σε
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περίπτωση που αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένα κάποιον ή κάποιους και που
αυτός ή αυτοί έχουν φροντίσει γι αυτό.
■

Τα

εργαλεία

αποτίμησης

της

απόδοσης

ή

της

αξιολόγησης

χρησιμοποιούνται είτε μόνο για την αξιολόγηση σπουδαστών είτε διότι είναι
απλώς υποχρεωτικά από τον νόμο. Η πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει τον
εκπαιδευτή και αυτό δεν θεωρείται σαν απαραίτητο εργαλείο στην συνολική
βελτίωση του teaching and learning.
■

Ο τρόπος της διδασκαλίας παραμένει σε χαμηλή προτεραιότητα στην όλη
διαδικασία.

Τελικά Σχόλια
Οι περισσότερες των συζητήσεων και των προσπαθειών για βελτίωση των
ακαδημαϊκών
δασκάλους,

διαδικασιών

περιορίζονται

σε

προσπάθεια

για

καλύτερους φοιτητές και περισσότερη παιδαγωγική

καλύτερους
βοήθεια.

Ο

συνδετικός κρίκος που λείπει είναι το να μαθαίνουμε συστηματικά από την εμπειρία
του κάθε δασκάλου, την οποία και θα μεταφράζουμε σε διαδικασίες βελτίωσης της
εκπαίδευσης.
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