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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1. Η Ποιότητα ως Απόλυτη Έννοια

Η ποιότητα στην καθημερινή συζήτηση χρησιμοποιείται με την απόλυτη

έννοια. Τα άτομα τη χρησιμοποιούν για να περιγράψουν ακριβά εστιατόρια και

πολυτελή αυτοκίνητα. Με την απόλυτη έννο ια, η ποιότητα συνδέεται με τη

φύση του καλού, της ομορφιάς και της αλήθειας. Στον απόλυτο ορισμό τα

πράγματα τα οποία έχουν ποιότητα παρουσιάζουν υψηλά πρότυπα, τα οποία

δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Τα προϊόντα ποιότητας διακρίνονται από την

τελειότητα, έχουν αξία και προσδίδουν κύρος σε αυτούς που τα κατέχουν. Η

σπανιότητα και η ακρίβεια είναι δύο από τα χαρακτηριστικά ποιότητας σε

αυτόν τον ορισμό. Η απόλυτη έννοια της υψηλής ποιότητας δεν έχει να κάνει

με τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας  (Μ. Ζαβλανός 2006).

1.2. Η Σχετική Έννοια της Ποιότητας

Ο όρος ποιότητα προκαλεί συχνά σύγχυση, διότι ερμηνεύεται µε

διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε τη σκοπιά από την οποία εξετάζεται.

Σύμφωνα µε τον Πλάτωνα, η ποιότητα ήταν συνδεδεμένη µε την αρετή, την

ηθική, πνευματική και φυσική υπεροχή του ανθρώπου. Σήμερα , ως ποιότητα

θεωρείται η αίσθηση της υπεροχής ( excellence) που προσδίδει η απόκτηση

ενός αγαθού, απόλυτα αναγνωρίσιμου, για τα εξαίρετα χαρακτηριστικά του.

Οι Abbot και Feigenbaum όρισαν την ποιότητα ως αξία (value-based criteria).

Η αξία αυτή καθορίζεται από την ποιότητα του παρεχόµενου προϊόντος ή της

υπηρεσίας και της τιμής που προσφέρεται, τα οποία αποτελούν κριτήριο

αποδοχής ή απόρριψης για τον πελάτη ( Βασταρδή 2005).

Σύμφωνα µε τον Gilmore, ποιότητα είναι η συμμόρφωση προς τις

προδιαγραφές. Αυτή η έννοια της ποιότητας αναφέρεται στο κατά πόσο

ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ενός προϊόντος, έτσι ώστε να

αποφύγουμε οποιαδήποτε απώλεια, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη

ποιότητα µε χαμηλότερο κόστος.

Καταλυτικό παράγοντα για τον πελατοκεντρικό ορισμό της ποιότητας

αποτέλεσαν πολλές δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες
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Πολιτείες, οι οποίες θεώρησαν την ποιότητα συνώνυμη µε την εκπλήρωση

των προσδοκιών των πελατών. Αντίστοιχα, ο Crosb y καθορίζει την ποιότητα

σύμφωνα µε το βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη, ενώ ο

Juran (2000) θεωρεί ότι η έννοια της ποιότητας είναι συνυφασμένη µε την

«καταλληλότητα για χρήση» (Βασταρδή 2005).

Τέλος, ο Deming θεωρεί την ποιότητα ως έναν ατελεί ωτο κύκλο συνεχούς

βελτίωσης. Σύμφωνα µε αυτή τη μέθοδο, πριν εφαρμοστεί µία διαδικασία ,

σχεδιάζεται, εκτελείται, μελετούνται τα αποτελέσματα και γίνονται ανάλογες

ενέργειες προς έναν νέο κύκλο βελτίωσης.

Σύμφωνα µε τον ορισμό που περιέχεται στο πρότυπο IS O 9000, ποιότητα

είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που

αναφέρεται στην ικανότητά του να ικανοποιεί τόσο τις δεδομένες όσο και τις

και τις αναμενόμενες ανάγκες  (Φάμελη 2005).

1.3. Διασφάλιση Ποιότητας

Με βάση τα διάφορα είδη προτύπων, η διασφάλιση ποιότητας είναι μια

τεχνική που περιλαμβάνει όλες τις σχεδιασμένες και συστηματικές ενέργειες

που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν στο άτομο την εμπιστοσύνη ότι το

προϊόν ή η παρεχόμενη υπηρεσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις ποιότητας ή ότι ο

οργανισμός είναι ικανός σε σταθερή βάση να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Ο

σκοπός της διασφάλισης ποιότητας είναι:

Να εξαλείφει λάθη ή ελαττωματικά προϊόντα. Σε οργανισμούς παροχής

υπηρεσιών τα λάθη αναφέρονται στα άτομα που πραγματοποιούν

εσφαλμένα ένα καθήκον ή μια υπηρεσία.

Να παρέχει τη διασφάλιση στον πελάτη ότι τα πρότυπα είναι στο

υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ότι όλα τα χαρακτηριστικά των

προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από το συγκεκριμένο

οργανισμό βρίσκονται κάτω από ένα σταθερό ελάχ ιστο επίπεδο

προδιαγραφών.

Να εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα αυτά είναι ομοιόμορφα μεταξύ των

διαφόρων τμημάτων του οργανισμού και ακόμη ότι παραμένουν σταθερά

παρά τις αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνονται στον οργανισμό.
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Επομένως, στη διασφάλιση ποιότητας γίνε ται μια συμφωνία για το επίπεδο

ποιότητας που επιθυμούμε, δεσμεύεται ο οργανισμός στη βασική αρχή ότι θα

προμηθεύει σταθερά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία το συμφωνημένο επίπεδο

ποιότητας, και δεσμεύεται ο πελάτης στη θεμελιώδη αρχή ότι θα δέχεται μόνο

την προσυμφωνημένη υπηρεσία ποιότητας ( Μ. Ζαβλανός 2006).

1.4. Ιστορική Αναδρομή

Ο Williams Edwards Deming γεννήθηκε το 1900 στις Η.Π.Α. Ο Deming ως

φοιτητής το καλοκαίρι του 1920 εργαζόταν στην εταιρεία Western Electric

Company του Σικάγου. Σε αυτή την εταιρεία  αργότερα ο Elton Mayo

πραγματοποίησε τα πειράματά του, για να διερευνήσει αν υπάρχει σχέση

μεταξύ του περιβάλλοντος εργασίας, της παρακίνησης των υπαλλήλων και

της παραγωγικότητας. Το πείραμά του έδειξε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας

είναι ο πλέον σπουδαίος στη λειτουργία του οργανισμού.

Το εργοστάσιο αυτό λειτουργούσε με τη φιλοσοφία διοίκησης του

επιστημονικού μάνατζμεντ του F. Taylor. Ο Taylor δίδασκε ότι οι εργάτες θα

έπρεπε να προσλαμβάνονται για να πραγματοποιούν ένα μικρό αριθμό

καθηκόντων κατά τρόπο μηχανιστικό και επαναληπτικό. Δεν είχαν, δηλαδή, τη

δυνατότητα να σκεφθούν για την εργασία που έκαναν, γιατί η σκέψη ήταν

δικαίωμα και υποχρέωση μόνο του μάνατζμεντ. Οι μάνατζερ θα έπρεπε να

κατευθύνουν τους εργάτες και οι εργάτες θα έπρεπε να εργάζονται

σκληρότερα. Τα λάθη ανιχνεύονταν στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας

και οι εργάτες πληρώνονταν ανάλογα με την ποσότητα που παρήγαγαν. Η

ποιότητα δεν λαμβανόταν υπόψη σε αυτή τη διαδικασία, αφού το κύριο

ενδιαφέρον ήταν η ποσότητα παραγωγ ής (Μ. Ζαβλανός 2006, Δερβιτσιώτης

1993).

Ο Deming κατάλαβε ότι η αυταρχική μέθοδος διοίκησης του Taylor

υποβάθμιζε τον ανθρώπινο νου και το ενδιαφέρον των υπαλλήλων. Από τότε

άρχισε να σκέπτεται μια νέα φιλοσοφία διοίκησης, τη Διοίκηση Ολικής

Ποιότητας (ΔΟΠ), η οποία αποτέλεσε επανάσταση στην Οργάνωση και

Διοίκηση των Οργανισμών και των Επιχειρήσεων. Έκτοτε, πλήθος

επιστημόνων συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτής της φιλοσοφίας, όπως οι W.

Shewhart, J. Juran, P. Crosby, Ishikawa κ.α. Στη συνέχεια αναλύεται στα

Διαγράφηκε: περισσότερο
σκληρά
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κύριά της σημεία η φιλοσοφία της ΔΟΠ του Deming, ο οποίος θεωρείται και ο

πατέρας της ΔΟΠ (Μ. Ζαβλανός 2006, Δερβιτσιώτης 1993).

1.5. Η Φιλοσοφία του Deming

Στα εργαστήρια Bell στο New Jersey, ο Deming συνάντησε τον Shewhart

(ειδικό στη στατιστική), ο οπο ίος ήταν υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας,

που προσπαθούσε να βελτιώσει την αξιοπιστία των τηλεφώνων. Την εργασία

του ο Shewhart συζήτησε με τον Deming, τον οποίο είχε υπό την προστασία

του. Ο Deming πίστευε ότι αν οι εργάτες εκπαιδευτούν κατάλληλα και

διαχειριστούν οι ίδιοι τις διαδικασίες της δικής τους εργασίας, η ποιότητα των

προϊόντων τους θα βελτιωθεί. Οι ανακαλύψεις του Shewhart αποτέλεσαν τη

βάση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ του Deming.

1.5.1. Το Ιαπωνικό Θαύμα

Οι προσπάθειες αυτές του Deming δεν εκτιμήθηκαν από τους Αμερικανούς

μάνατζερ, γιατί κατά την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω των

αυξημένων αναγκών, οι επιχειρήσεις έδιναν μεγαλύτερη σημασία στην

ποσότητα των προϊόντων παρά στην ποιότητα.

Αντιθέτως, οι Ιάπωνες μετά τον πόλεμο είχαν προ βλήματα. Τα προϊόντα τους

ήταν κακής ποιότητας και δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα προϊόντα της

Αμερικής και της Ευρώπης. Έτσι, το 1949 κάλεσαν στην Ιαπωνία τον Deming,

ο οποίος το 1950 άρχισε να δίνει διαλέξεις σχετικά με το στατιστικό έλεγχο και

την επεξεργασία των προϊόντων. Η φιλοσοφία του Deming έγινε δεκτή με

ενθουσιασμό από τους Ιάπωνες βιομηχάνους και τα στελέχη των

επιχειρήσεών τους. Δεν θα είναι υπερβολικό να πούμε ότι το βιομηχανικό

Ιαπωνικό θαύμα οφείλεται στη φιλοσοφία και στις τεχνικές που α νέπτυξε ο

Deming.

Προς τιμήν του, οι Ιάπωνες υιοθέτησαν ένα βραβείο ποιότητας, το βραβείο

Deming, το οποίο απονέμουν κάθε χρόνο στην εταιρεία η οποία παρουσιάζει

τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας των

προϊόντων της. Ο Deming έλαβε πολλά βραβεία και διακρίσεις και σήμερα

δικαίως θεωρείται ως ο πατέρας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
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Από την άλλη μεριά, στην Αμερική ευδοκιμούσε ο Taylor-ισμός και η

εγωιστική τάση της υπερδύναμης. Το 1970 οι Αμερικάνικες εταιρείες άρχισαν

να διαπιστώνουν την επιτυχία που είχαν στις διεθνείς αγορές τα Ιαπωνικά

προϊόντα. Μερικοί Αμερικανοί μάνατζερ πήγαν στην Ιαπωνία για να

ανακαλύψουν το μυστικό της επιτυχίας και διαπίστωσαν ότι οι εργάτες

δούλευαν ομαδικά και η ποιότητα αποτελούσε ευθύνη κ αι υποχρέωση του

κάθε ατόμου. Παράλληλα, άρχισε να μειώνεται στην Αμερική η

παραγωγικότητα και το ενδιαφέρον των ατόμων για την εργασία.

Έτσι, το 1980, με καθυστέρηση περίπου 30 ετών, η νέα αυτή φιλοσοφία και η

επιτυχία των Ιαπώνων προβλημάτισ ε τους Αμερικανούς επιχειρηματίες, οι

οποίοι ζήτησαν αμέσως τη βοήθεια του Deming. Στη δεκαετία αυτή πολλοί

οργανισμοί και επιχειρήσεις της Δύσης άρχισαν να μελετούν τη φιλοσοφία του

Deming και να την υιοθετούν στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησής

τους (Μ. Ζαβλανός 2006, Δερβιτσιώτης 1993).

1.5.2. Οι Βασικές Αρχές της Φιλοσοφίας του Deming

Ο Deming στη φιλοσοφία του δίνει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των

προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση της

αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας των διαδικασιών του σχεδιασμού και

της κατασκευής των προϊόντων. Κατά τον Deming, η μεταβολή αυτή αποτελεί

την κύρια αιτία της κακής ποιότητας των προϊόντων, ενώ υποστηρίζει ότι η

υψηλή ποιότητα αυξάνει την παραγωγικότητα -και αυτό βεβαίως μπορεί να

θεωρηθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις.

Ο Deming διατύπωσε και την «αλυσίδα αντίδρασης», η οποία συνδέει την

ποιότητα, την παραγωγικότητα, το μερίδιο αγοράς και την εργασία.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η βελτίωση της ποιότη τας οδηγεί στη μείωση του

κόστους και στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Αυτή με τη σειρά της οδηγεί

σε αύξηση του μεριδίου της αγοράς (καλύτερη ποιότητα και χαμηλή τιμή) και

επομένως στη διατήρηση της επιχείρησης στην αγορά και την αύξηση των

θέσεων εργασίας.

Ο Deming ισχυρίζεται επίσης ότι η κύρια υπευθυνότητα για τη βελτίωση της

ποιότητας των προϊόντων ανήκει στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας με

Διαγράφηκε: ismos

Διαγράφηκε: προβλημάτισε
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ποσοστό 85% για τη διοίκηση και μόνο 15% για τους υπαλλήλους ( Μ.

Ζαβλανός 2006, Δερβιτσιώτης 1999).

1.5.3. Τα 14 Σημεία του Deming για το Μάνατζμεντ

Το 1980, ο Deming διατύπωσε τα 14 σημεία για το μάνατζμεντ, τα οποία

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τον ηγέτη να μετασχηματίσει

τον οργανισμό του σε «οργανισμό ποιότητας». Αποτελούν, δηλαδή, τη βάση

του σύγχρονου τρόπου διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Για

να επιτύχει η εφαρμογή των σημείων αυτών πρέπει η διοίκηση της

επιχείρησης να κάνει ριζικές αλλαγές και γενικότερα να αλλάξει την κουλτούρα

του οργανισμού. Τα 14 σημεία του Deming είναι (Μ. Ζαβλανός 2006):

1. Συνέχεια και συνέπεια στη διατύπωση του σκοπού για διαρκή βελτίωση

της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Η διοίκηση δεν πρέπει

να ενδιαφέρεται για το γρήγορο κέρδος.

2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση και δέσμευση ότι

αποδέχεται τον νέο τρόπο σκέψης.

3. Ανεξαρτητοποίηση από την απλή επιθεώρηση του προϊόντος για την

επίτευξη της ποιότητας. Η ποιότητα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη

στην παραγωγή από την αρχή.

4. Ελαχιστοποίηση του κόστους και κατάργηση της πρακ τικής για την

επιλογή προμηθειών με κριτήριο μόνο την τιμή.

5. Συνεχής βελτίωση του συστήματος παραγωγής και των υπηρεσιών

6. Καθιέρωση της πρακτικής της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της

εργασίας.

7. Αποτελεσματική ηγεσία, προκειμένου να καθοδηγεί και να β οηθάει τους

εργαζομένους να πραγματοποιούν την εργασία καλύτερα και μικρότερη

προσπάθεια.

8. Αποβολή του φόβου των εργαζομένων, ο οποίος είναι ανασταλτικός

παράγοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας.

9. Κατάργηση των εμποδίων ανάμεσα στα τμήματα και ενθάρρ υνση της

ομαδικής προσέγγισης.

Διαγράφηκε: στο

Διαγράφηκε: της
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10. Κατάργηση των συνθημάτων, των αφισών και των προτροπών, τα

οποία ζητούν νέα επίπεδα παραγωγικότ ητας χωρίς να παρέχουν

καλύτερες μεθόδους.

11. Κατάργηση αυθαίρετων ποσοτικών στόχων παραγωγής, προτύπων

εργασίας και σκοπών που δυσχεραίνουν την επίτευξη της ποιότητας.

12. Επιβράβευση του εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε τα άτομα να

αισθάνονται υπερηφάνεια για την εργασία τους.

13. Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε

εργαζόμενο.

14. Δέσμευση της διοίκησης και συμμετοχή όλων των ατόμων για την

υλοποίηση των παραπάνω σημείων της νέας φιλοσοφίας.

1.5.4. Οι Πέντε Θανάσιμες Ασθένειες

Πέρα από τα 14 σημεία, ο Deming πρότεινε και τις πέντε θανάσιμες

ασθένειες, οι οποίες εμποδίζουν την εφαρμογή της ποιότητας και μ πορούν να

δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι

ασθένειες αυτές είναι οι εξής (Δερβιτσιώτης 1999):

1. Έλλειψη σταθερότητας σκοπού: η εταιρεία πρέπει να έχει

μακροπρόθεσμους σκοπούς και προγράμματα ποιότητας .

2. Έμφαση στα βραχυπρόθεσμα οφέλη: μια επιχείρηση η οποία

σκέπτεται βραχυπρόθεσμα δεν έχει μέλλον και προοπτική να

παραμείνει στην αγορά.

3. Αξιολόγηση της απόδοσης – επίδοσης: η μέτρηση της απόδοσης μιας

διαδικασίας στην περίπτωση που έχει προκαθορισθεί το επίπεδο της

απόδοσης αυτής μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες .

4. Μετακίνηση των μάνατζερ: η συχνή μετακίνηση των μάνατζερ

υποχρεώνει την επιχείρηση να αλλάζει τον τρόπο διοίκησης ανάλογα

με τις αρχές και πιστεύω του κάθε μάνα τζερ.

5. Διοίκηση της επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση ορατών μόνο αριθμών:

οι σπουδαιότεροι αριθμοί δεν είναι γνωστοί ή εύκολα ορατοί, όπως ο

βαθμός ικανοποίησης του πελάτη,  ο οποίος επηρεάζει σημαντικά την

επιχείρηση.
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1.5.5. Ο Κύκλος του Deming

Ο κύκλος του Deming είναι ένα απλό και αποτελεσματικό μέσο που

χρησιμοποιείται ως βάση για τη βελτίωση πολλών δραστηριοτήτων ποιότητας

και προγραμμάτων εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 1, τα

τέσσερα στάδια του κύκλου του Deming είναι τα εξής (Deming 1993, Μ.

Ζαβλανός 2006, Δερβιτσιώτης 1999)):

1. Προγραμματίζω (Plan): στο στάδιο αυτό διατυπώνεται το πλάνο

παραγωγής.

2. Πραγματοποιώ (Do): στο στάδιο αυτό υλοποιείται το πλάνο σε μια

μικρή κλίμακα.

3. Μελετώ (Study): εδώ μελετώνται τα αποτελέσματα για να δι απιστωθεί

αν υπάρχει συμμόρφωση με το αρχικό πλάνο .

4. Ενεργώ (Act): τα αποτελέσματα από αυτή τη μελέτη ενσωματώνονται

και χρησιμοποιούνται για να τροποποιήσουν την τρέχουσα διαδικασία

παραγωγής, έτσι ώστε με τα νέα δεδομένα να δημιουργήσουμε το

επόμενο βήμα, σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Σχήμα 1. Ο Κύκλος Ποιότητας του Deming
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Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. Η Έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

Η ΔΟΠ είναι ένας νέος τρόπος διοίκησης, δηλαδή μια νέα προσέγγιση για την

αποτελεσματική ανάπτυξη μίας επιχείρησης ή οργανισμού και την αύξηση της

ανταγωνιστικότητας. Ως βασικό προσανατολισμό η ΔΟΠ έχει την καλύτερη

δυνατή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Στο πλαίσιο της ΔΟΠ η

έννοια του πελάτη αποκτά νέα διάσταση, διότι είναι διευρυμένη, ώσ τε να

καλύπτει όχι μόνο τους εξωτερικούς αλλά και τους εσωτερικούς πελάτες της

επιχείρησης. Οι εξωτερικοί πελάτες είναι οι τελικοί καταναλωτές ή χρήστες

των προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι εσωτερικοί πελάτες είναι τα διοικητικά

στελέχη και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι συμβάλλουν στη  δημιουργία των

προϊόντων και επηρεάζουν την προσφερόμενη ποιότητα μέσα στην

επιχείρηση (Δερβιτσιώτης, 1993  & 1999).

Οι βασικότεροι λόγοι για την υιοθέτηση της ΔΟΠ για την σύγχρονη επιχείρηση

ή οργανισμό είναι οι εξής:

η ανάγκη επιβίωσης και ανάπτυξης της επιχείρησης σε μία έντονα

ανταγωνιστική και κορεσμένη διεθνή αγορά ,

h αδυναμία των γνωστών συμβατικών προσεγγίσεων για τη διασφάλιση και

βελτίωση της ποιότητας, και

η αναποτελεσματικότητα των «μηχανιστικών διαδικασιών», όπως π.χ. οι

χάρτες ελέγχου ποιότητας.

Σημειώνεται, πάντως, ότι χωρίς την εστίαση της συνολικής προσπάθειας στον

ανθρώπινο παράγοντα και στις διαδικασίες παραγωγής και υποστήριξης είναι

αδύνατο να επιτευχθούν σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη (Δερβιτσιώτης,

1993).

2.2. Γενικές Αρχές της ΔΟΠ

Οι γενικές αρχές της ΔΟΠ, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τους

σημαντικότερους ερευνητές (Deming, Yuran κτλ.) είναι οι εξής (Δερβιτσιώτης

1993, Yuran & Blanton 2000):

Πρώτη προτεραιότητα στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωσή της .
Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Όχι Πλάγια,
Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Σχόλιο [M1]: Το κείμενο ήταν
μακροσκελές οπότε μετέφερα
τμήμα του στα links
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Εστίαση στις απαιτήσεις του πελάτη .

Έμφαση στη πρόληψη κακής ποιότητας, δηλαδή στη ν πρόληψη
σφαλμάτων και ελαττωματικών προϊόντων .

Management στηριζόμενο σε αντικειμενικά στοιχεία .

Συνολική και συστηματική συμμετοχή εργαζομένων .

Management με μικτές λειτουργικές μονάδες.

2.3. Αντικειμενικοί Σκοποί της ΔΟΠ

Οι αντικειμενικοί σκοποί της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι 7 και

αναφέρονται στα ακόλουθα υποεδάφια.

2.3.1. Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον , η επιβίωση κάθε επιχείρησης

εξαρτάται από την ικανότητά της να αναπτύξει και να διατηρήσει ένα

σημαντικό μερίδιο αγοράς. Η ικανότητα να προσελκύσει και ιδιαίτερα να

διατηρήσει τους πελάτες της  εξαρτάται καθοριστικά από την ποιότητα τ ου

πακέτου «προϊόν – εξυπηρέτηση». Η ευχέρεια των πελατών να επιλέγουν για

συγκρίσιμη τιμή την καλύτερη ποιότητα  δημιουργεί έντονη πίεση στις

επιχειρήσεις για συνεχείς βελτιώσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν τις

συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών τ ους.

2.3.2. Συνεχής βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών

Για την καλύτερη ικανοποίηση των πελατών , η επιχείρηση θα πρέπει να

επιδιώκει συστηματικές βελτιώσεις όχι μόνο στα λειτουργικά χαρακτηριστικά

του προϊόντος, αλλά και στον τρόπο εξυπηρέτησής του μετ ά την πώληση.

Αυτό σημαίνει ότι ένα προϊόν με καλή ποιότητα στα χαρακτηριστικά που

αξιολογεί ο πελάτης δεν μπορεί να σταθεί για πολύ στην αγορά χωρίς υψηλής

ποιότητας εξυπηρέτηση σε ό ,τι αφορά στην εγκατάσταση, συντήρηση και

επισκευή του.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Όχι Πλάγια,
Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Όχι Πλάγια,
Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Όχι Πλάγια,
Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Όχι Πλάγια,
Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Όχι Πλάγια,
Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Όχι Πλάγια,
Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Μορφοποιήθηκε:
Επικεφαλίδα 4

Μορφοποιήθηκε:
Επικεφαλίδα 4

Σχόλιο [M2]: Το κείμενο ήταν
μακροσκελές και χωρίστηκε σε
υποεδάφια

Διαγράφηκε: για την
προσέλκυση

Διαγράφηκε: τη διατήρηση
πελατών
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2.3.3. Διασφάλιση μεγάλης αποτελεσματικότητας της επιχείρησης σε

σχέση με το κόστος λειτουργίας

Η διασφάλιση μεγάλης αποτελεσματικότητας της επιχείρησης σε σχέση με το

κόστος λειτουργίας μπορεί να επιτευχθεί:

με τη μείωση κάθε μορφής σπατάλης και

με τον περιορισμό κάθε είδους αποθέματος (πρώτες ύλες, προϊόντα κτλ.) .

2.3.4. Αύξηση της ικανότητας της επιχείρησης για καινοτομίες και της
ευελιξίας για αναγκαίες προσαρμογές

Η αύξηση της ικανότητας της επιχείρησης για καινοτομίες και της ευελιξίας για

αναγκαίες προσαρμογές αναφέρεται κυρίως:

σε αλλαγές προϊόντων και διαδικασιών  και

σε αλλαγές στις τάσεις της αγοράς .

2.3.5. Συμπίεση του χρόνου ικανοποιήσεως των παραγγελιών

Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των παραγγελιών δημιουργούν τα εξής

προβλήματα:

αναγκάζουν τον πελάτη να διατηρεί περισσότερα αποθέματα για την ομαλή

λειτουργία του, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση του κόστους ,

περιορίζου την ευελιξία του πελάτη να προσαρμοσθεί στις αλλαγές στη

ζήτηση της αγοράς, και

δημιουργούν ευκαιρίες για ζημίες από περιττές μετακινήσεις, αποθηκεύσεις

κτλ.

2.3.6. Βελτίωση της αξιοποιήσεως της αποτελεσματικότητας του
ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης

Μέχρι τώρα, η επικρατούσα αντίληψη της διοίκησης είναι ότι οι εργαζόμενοι

απασχολούνται για να εκτελούν τις προβλεπ όμενες για την κάθε θέση

δραστηριότητες με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες  για τις οποίες

επιλέχθηκαν. Δηλαδή, η διοίκηση σκέφτεται, προγραμματίζει, ελέγχει και

αξιολογεί, ενώ οι εργαζόμενοι εκτελούν.

Η νοοτροπία αυτή αφήνει αναξιοποίητη την μεγάλη πεί ρα, την κρίση και τη

δημιουργικότητα των εργαζομένων στην επίλυση των προβλημάτων που

Μορφοποιήθηκε:
Επικεφαλίδα 4

Μορφοποιήθηκε:
Επικεφαλίδα 4

Μορφοποιήθηκε:
Επικεφαλίδα 4

Μορφοποιήθηκε:
Επικεφαλίδα 4

Διαγράφηκε: Αυτό

Διαγράφηκε: Τα ανωτέρω
αναφέρονται,
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αντιμετωπίζει καθημερινά η επιχείρηση. Η αναγνώριση του ανθρώπινου

παράγοντα ως του πιο πολύτιμου συντελεστή στην παραγωγική διαδικασία

και η φροντίδα για την αναβάθμιση και ανάπτυξή του με την διερεύνηση του

ρόλου των εργαζομένων και τη συστηματική και συνεχή εκπαίδευση έχει

αποδειχθεί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος.

2.3.7. Αύξηση του βαθμού αξιοποιήσεως νέας τεχνολογίας (νέου

εξοπλισμού και λογισμικού)

Ξεκινώντας με την ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα γίνονται πιο

αποτελεσματικές οι μέθοδοι οργάνωσης για την απασχόλησ η της νέας

τεχνολογίας, του νέου εξοπλισμού και λογισμικού . (Δερβιτσιώτης 1993, Yuran

& Blanton 2000).

2.4. Οι Νέες Παραδοχές για την Ποιότητα & την Βελτίωσή της

Ο νέος τρόπος management που εκφράζει η ΔΟΠ επιδιώκει να βελτιώσει τις

αποφάσεις για την ποιότητα , όχι μόνο στη φάση της παραγωγής, αλλά και

στις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό

ενός κατάλληλου συστήματος ποιότητας που συσχετίζει όλες τις κρίσιμες

αποφάσεις, αρχίζοντας από την σχεδίαση του προϊόντος για την καλύτερη

δυνατή ικανοποίηση του πελάτη, τη σχεδίαση της παραγωγικής διαδικασίας

που θα το κατασκευάσει,  του μάρκετινγκ που θα φροντίσει για την καλύτερη

δυνατή ενημέρωση του πελάτη για τα ποιοτικά πλεονεκτήματα του προϊόντος

και του καλύτερου τρόπου χρήσης του, καθώς επίσης και για την καλύτερη

εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση.

Για την αποτελεσματική υλοποίησή του, για την εφαρμογή της ΔΟΠ, ένα

ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιορίζει:

τον τρόπο οργάνωσης της συνολικής προσπάθειας ,

την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και του

σημαντικού ρόλου του στην ποιότητα ,

τη συστηματική μέτρηση όλων των βασικών για τον πελάτη δεικτών

ποιότητας, και

Μορφοποιήθηκε:
Επικεφαλίδα 4

Διαγράφηκε: ,

Διαγράφηκε: δηλαδή
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τον εντοπισμό και τη συστηματική προσπάθεια μέσα από ομάδες

εργαζομένων και διοικητικών στελεχών για τη συνεχή βελτίωση της

ποιότητας.

2.5. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Αποτελεσματική Επικοινων ία

Η ΔΟΠ πρέπει να αναπτυχθεί προσεκτικά και να εφαρμοστεί , προκειμένου να

επιφέρει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα. Παρόλα

αυτά, ένας οργανισμός είναι απαραίτητο να γνωρίζει καλά τα προβλήματα και

τις αντιξοότητες που μπορεί να προκύψου ν και να δυσκολέψουν την

εφαρμογή της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας. Το πιο κρίσιμο συστατικό

για την επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ είναι η αποτελεσματική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τον Nuabueze (2001), για να ισχύει κάτι τέτοιο η επικοινωνία

πρέπει να λειτουργεί σε τρεις διαστάσεις.

Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, η ελεύθερη ροή της επικοινωνίας και των

πληροφοριών εξασφαλίζει πως όλοι μέσα στον οργανισμό γνωρίζουν και

κατανοούν την αποστολή, την προσπάθεια για βελτίωση, την ανάδραση, τις

απαιτήσεις των πελατών και  αρχίζει να γίνεται ξεκάθαρο ποιες είναι οι

ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν (Δερβιτσιώτης 1993, Yuran & Blanton

2000).

2.6. Ο Παράγοντας «Πελάτης» και η Οργανωτική Απόδοση

Οι Crosby και Juran αναγνώρισαν τον παράγοντα «πελάτης» ως το θεμέλιο

των οργανωσιακών στρατηγικών για τη διαχείριση των υπηρεσιών, της

ποιότητας και της αξιοπιστίας. Η εστίαση και παραμονή κοντά στους πελάτες,

η εκμάθηση των προτιμήσεών τους και η τροφοδότηση των αναγκών τους

αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας που διαφοροπο ιούν τις

«άριστες» επιχειρήσεις (Rose et al., 2004).

Η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας και η ύπαρξη δυσαρεστημένων

πελατών είναι οι πρόγονοι διάφορων κρίσιμων συμπεριφορών. Σύμφωνα με

τη φιλοσοφία του Deming, τα πραγματικά κέρδη δεν προέρχονται ακριβώς

από τους ικανοποιημένους πελάτες, αλλά από τους πιστούς πελάτες ( Rose et

al., 2004). Συμπεράσματα που έχουν προκύψει από έρευνες έχουν δείξει ότι

οι επιχειρήσεις που κατόρθωσαν να διατηρήσουν ακριβώς 5 τοις εκατό (5%)
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περισσότερο, των πελατών τους, είχαν ένα  αυξανόμενο κέρδος σχεδόν 100%

(Gagliano & Hathcote, 1994). Επιπλέον, ένας δυσαρεστημένος πελάτης είναι

πιθανό να διαδώσει τη δυσαρέσκεια του δέκα φορές περισσότερο από ότι

ένας ικανοποιημένος πελάτης την ευχαρίστησή του. Όπως παρατίθεται από

τον Øvretveit (2000 & 2004), το κόστος των εκκρεμών καταγγελιών από τους

δυσαρεστημένους «πελάτες» - ασθενείς για ένα νοσοκομείο με 88.000

ασθενείς, οι οποίοι έχουν πάρει εξιτήριο, υπολογίζεται ετησίως να είναι 4

εκατομμύρια δολάρια. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γ εγονός ότι η

ικανοποίηση των «πελατών» αποτελεί προτεραιότητα για τις σύγχρονες

επιχειρήσεις.
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