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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

Οργανωτική δομή και σχεδιασμός 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ορισμός της οργάνωσης και της οργανωτικής δομής 
Αξιολόγηση του οργανωτικού σχεδιασμού 
Εξέταση διαφόρων μεθόδων σχεδιασμού θέσεων εργασίας 
Σύγκριση και αντιπαράθεση συγκεντρωτισμού και αποκέντρωσης 
Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

7.1 Οργάνωση 
7.2 Οργανωτική δομή 
7.3 Οργανωτικός σχεδιασμός  
7.4 Σχεδιασμός θέσεων εργασίας 

7.4.1 Μέθοδοι σχεδιασμού θέσεων εργασίας 
7.5 Συγκεντρωτισμός και αποκέντρωση 
7.6 Επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού 
7.7 Ανασκόπηση του κεφαλαίου 
7.8 Ερωτήσεις του κεφαλαίου 

7.1 Οργάνωση 

Αποτελεσματική οργάνωση σημαίνει την ανάπτυξη διαρθρωτικών καθηκόντων, 
διεργασιών και πόρων έτσι ώστε να ικανοποιούνται πραγματικά οι στόχοι του ορ-
γανισμού. Οργάνωση για την ποιότητα σημαίνει να εξασφαλίζεται ότι ο οργανι-
σμός ικανοποιεί τους στόχους ποιότητας που έχει θέσει. Σημαίνει επίσης να υπάρ-
χει ευελιξία δράσης και οπτικής, για την ανταπόκριση στο μεταβαλλόμενο εσωτε-
ρικό και εξωτερικό περιβάλλον. Στο εσωτερικό, σημαίνει την εφαρμογή μιας ευέ-
λικτης και πιο δεκτικής προσέγγισης στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και 
της τεχνολογίας και των διεργασιών που χρησιμοποιούν. Στο εξωτερικό, σημαίνει 
την εφαρμογή μιας ευέλικτης και πιο δεκτικής προσέγγισης στη διαχείριση των 
αναγκών και επιθυμιών των πελατών, και την αντιμετώπιση των συνεχών πιέσεων 
του ανταγωνισμού. Αυτό αναμφιβόλως σημαίνει την αναδιάρθρωση ενός οργανι-
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σμού ώστε να καθίσταται δυνατό κάτι τέτοιο. Η δομή μπορεί να παρεμποδίζει ή να 
ενισχύει την ευελιξία και να επηρεάζει το πώς οι άνθρωποι είναι σε θέση να χρη-
σιμοποιούν τη διαθέσιμη τεχνολογία. Ο τρόπος με τον οποίο διαρθρώνεται ένας 
οργανισμός έχει θεαματικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την 
ποιότητα. 

7.2 Οργανωτική δομή 

Δομή ή διάρθρωση είναι η ανάπτυξη ενός σαφούς πλαισίου καθηκόντων και ευθυ-
νών που συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην αποδοτική λειτουργία ενός οργανι-
σμού, κατευθύνοντας τη συμπεριφορά ατόμων, ομάδων και τμημάτων του οργανι-
σμού προς την εκπλήρωση στόχων που έχει θέσει ο οργανισμός. Δομή υπάρχει σε 
κάθε οργανισμό, και μπορεί να συμπίπτει με την ιεραρχία

.
 όμως, μερικές δομές 

είναι λιγότερο αποτελεσματικές από άλλες σε δεδομένες καταστάσεις. 
 Σήμερα, οι φαινομενικά επίπεδες δομές προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και 
ταχύτητα απόκρισης από τις "υψηλότερες" ιεραρχικές δομές, οι οποίες αντιδρούν 
και αλλάζουν βραδύτερα. Η ικανοποίηση των πελατών μπορεί να επιτευχθεί και με 
τους δύο τύπους, τι συμβαίνει όμως όταν το εξωτερικό περιβάλλον εξαναγκάζει σε 
αλλαγές που επηρεάζουν τις προσδοκίες του πελάτη ως προς τον τύπο των προϊό-
ντων ή υπηρεσιών ποιότητας; Όταν αλλάζουν οι πελάτες, πρέπει να αλλάξει και η 
απόκριση του οργανισμού – και εδώ παρεμβαίνουν η ευελιξία και η δυνατότητα 
εκμάθησης του οργανισμού. Ευελιξία όμως σημαίνει να υπάρχει μια λιγότερο α-
νασχετική δομή, λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερος έλεγχος. Πώς τότε μπορεί 
ένας οργανισμός να αποδείξει τη δέσμευσή του προς τον πελάτη μέσω της ποιότη-
τας αν το σύστημα ποιότητας δεν υπάρχει; Αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά θα υ-
πάρχει κάποια μορφή δομής, κάποιο στοιχείο γραφειοκρατίας, κάποια άσκηση ε-
λέγχου. Το ζητούμενο είναι να εξισορροπηθεί η ανάγκη για έλεγχο με την ανάγκη 
για ευελιξία. 
 Η δομή του οργανισμού αντανακλά προηγούμενες αποφάσεις της διεύθυνσης. 
Αντανακλά επίσης την απόκριση της διεύθυνσης ως προς το ποιος θα κάνει τι, και 
πώς (με την έννοια της κατεύθυνσης των ευθυνών, όχι των όντως εφαρμοζόμενων 
μεθόδων). Η δομή πρέπει επίσης να αντιπροσωπεύει τη στρατηγική ποιότητας που 
ακολουθεί ο οργανισμός. Οι ιεραρχικές δομές πρέπει να γίνουν επίπεδες ώστε να 
υπάρξει μια ορατή σκιαγράφηση των προθέσεων της διεύθυνσης σχετικά με την 
ποιότητα. Η αδράνεια και η αντίσταση των οργανισμών στις αλλαγές οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στη δομή τους, και η δομή είναι που δημιουργεί τα προβλήματα 
όταν η διεύθυνση αλλάζει τις στρατηγικές ποιότητας. Πρώτα πρέπει να διαμορφω-
θεί η δομή και να γίνει κατάλληλη, και μετά να επιχειρηθεί η αλλαγή της νοοτρο-
πίας του οργανισμού. Επομένως, η αλλαγή της δομής ενός οργανισμού έχει ριζική 
επίδραση στο πώς μπορεί να αλλάξει ένας οργανισμός και να αποκτήσει προσανα-
τολισμό στην ποιότητα. Δηλαδή, η δομή δίνει τα οστά που πάνω τους στηρίζεται η 
σάρκα της ποιότητας. 
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 Μια δομή που είναι αποτελεσματική για έναν οργανισμό μπορεί να μην εφαρ-
μοστεί αποτελεσματικά σε έναν άλλο. Ο κάθε οργανισμός είναι μοναδικός έχει ένα 
μοναδικό σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών δυνατοτήτων και περιορισμών. 
Πολλά προβλήματα σχετικά με τους εργαζόμενους μπορούν να καταλογιστούν στη 
λανθασμένη δομή. Επομένως, το ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί ότι ο οργανι-
σμός έχει εφαρμόσει την καταλληλότερη δομή και εργάζεται για να αντεπεξέλθει 
στις παραπάνω εσωτερικές και εξωτερικές δυνατότητες και περιορισμούς. 
 Προβλήματα δομής είναι μεταξύ άλλων: 

1 Οι υπομονάδες (τμήματα ή ομάδες) του οργανισμού γίνονται ανεξάρτητες, 
αναπτύσσουν τις δικές τους μεθόδους λειτουργίας και τους δικούς τους αντι-
κειμενικούς στόχους ποιότητας προς επίτευξη. Αυτό επηρεάζει τη συνεκτικό-
τητα διοίκησης ενός οργανισμού, καθώς αφθονούν οι συγκρούσεις και βασικό 
εργαλείο του μάνατζμεντ γίνεται η μικροπολιτική, και όχι η καλή διευθυντική 
πρακτική. 

2 Η δομή καθορίζει τη στρατηγική αντί να συμβαίνει το αντίστροφο. Τα διευ-
θυντικά στελέχη δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουν στη δομή του οργανισμού 
να υπαγορεύει τις συνολικές ή ειδικές στρατηγικές τους για την ποιότητα. Αυ-
τή είναι μια συνταγή για αποτυχία, διότι οι στρατηγικές που μπορούν να ε-
φαρμοστούν αναφέρονται στον παλαιό τρόπο λειτουργίας (που θεωρείται ως 
διαρθρωμένη αδράνεια) και περιορίζουν την ικανότητα του οργανισμού να 
προβαίνει σε αποτελεσματικές αλλαγές στο φως των περιστάσεων με τις οποί-
ες βρίσκεται αντιμέτωπος. 

3 Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των ατόμων γίνονται ασαφή. Αυτό δημιουργεί 
δυσκολίες ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, την εφαρμογή του κατάλ-
ληλου συστήματος ανταμοιβής, την αξιολόγηση των επιδόσεων και τη βελτι-
στοποίηση του χρόνου των διεργασιών. 

7.3 Οργανωτικός σχεδιασμός 

Εφαρμογή του οργανωτικού σχεδιασμού είναι ο καθορισμός των λειτουργικών 
σχέσεων ανάμεσα στην ποσότητα εξειδίκευσης μιας θέσης εργασίας, στην ποσότη-
τα εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εξουσίας που χορηγείται στους κατόχους μιας 
δεδομένης θέσης εργασίας και στην έκταση ελέγχου μέσα στην οποία πρέπει να 
λειτουργούν τα άτομα αυτά. Οι μάνατζερ που πραγματοποιούν επιλογές σχετικά με 
το βαθμό εφαρμογής αυτών των παραγόντων πρέπει να έχουν κατά νου ότι ένας 
προσανατολισμένος στην ποιότητα οργανισμός τείνει προς μεγαλύτερο βαθμό εκ-
χώρησης αρμοδιοτήτων, εξουσίας και έκτασης ελέγχου, σε συνδυασμό με μειωμέ-
νη εξειδίκευση. Ο Chlid (1977) αναφέρει ότι η ανάπτυξη της οργανωτικής δομής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες: 

1 Την ανάθεση καθηκόντων και ευθυνών ώστε να ορίζονται και προδιαγράφο-
νται σαφώς οι εργασιακοί ρόλοι. 
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2 Τη συνειδητή ανάπτυξη της κατάτμησης του οργανισμού σε συγκεκριμένες 
μονάδες οι οποίες αυτενεργοποιούνται. 

3 Την ανάπτυξη ιεραρχικών απαιτήσεων για τη διεκπεραίωση λειτουργιών επι-
κοινωνίας, εντολών και αποφάσεων, για ενέργειες εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
και συντονισμού. 

 Το οργανόγραμμα είναι το ορατό αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης. Προβάλλει, 
προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό, τις σχέσεις που περιγράφηκαν πα-
ραπάνω. Δηλώνει επίσης τα γραμμικά (διαταγές) και επιτελικά (υποστήριξη) στοι-
χεία οργάνωσης που προσφέρουν τον ιστό για τη συνειδητή και ασυνείδητη λει-
τουργία του οργανισμού. Το οργανόγραμμα δείχνει επίσης την αλυσίδα εντολών – 
την βαθμωτή αλυσίδα – βάσει της οποίας τα άτομα γνωρίζουν τη σαφή γραμμή 
εξουσίας. Η αρχή αυτή φαίνεται σε πολλούς κύκλους ποιότητας, όπου οι συμμετέ-
χοντες θεωρούν δεδομένο ότι η θέση του επικεφαλής θα καταληφθεί από διαφορε-
τικό άνθρωπο κάθε φορά – ο ρόλος και οι ευθύνες που απορρέουν από το οργανό-
γραμμα δεν αλλάζουν. Το οργανόγραμμα έχει και τους περιορισμούς του, όχι ως 
προς αυτά που μπορεί να παρουσιάσει, αλλά ως προς το τι συμβαίνει στην πράξη 
σε έναν οργανισμό. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν: 

1 Το οργανόγραμμα απεικονίζει το τι πρέπει να γίνει, άρα είναι καθοδηγητικό 
και περιοριστικό. 

2 Το οργανόγραμμα δεν απεικονίζει πώς αναλύονται οι θέσεις εργασίας, ή το 
ποιες μέθοδοι, διαδικασίες ή διεργασίες χρησιμοποιούνται. 

3 Το οργανόγραμμα δεν αναφέρει την πραγματική επάρκεια των ατόμων που 
κατέχουν τις απεικονιζόμενες θέσεις εργασίας. 

4 Το οργανόγραμμα δεν αναφέρει αλλαγές στην ιεραρχία ή αλλαγές στα οριζό-
ντια τμήματα του οργανισμού. 

5 Το οργανόγραμμα δε δείχνει πώς επικοινωνούν, τόσο κατακόρυφα όσο και 
οριζόντια, οι άνθρωποι. 

Οι μέθοδοι οργανωτικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν: 

1 Μηχανοκρατικό σχεδιασμό – Οι άκαμπτες δομές που χρησιμοποιούν μεθόδους 
για να επιτύχουν αποδοτικότητα, με τη συγκέντρωση εξειδικευμένων λει-
τουργιών σε ομάδες και με την εφαρμογή αυστηρών κατευθυντηρίων γραμ-
μών, όπως κανόνες και διαδικασίες, αναπτύσσουν έναν συγκεντρωτικό προ-
σανατολισμό. Αποτελούν τυπικό παράδειγμα της γραφειοκρατίας κατά τον 
Weber, όπου η εξουσία συνοδεύει τη θέση στον οργανισμό. Η επικοινωνία έ-
χει κατ' εξοχήν κατακόρυφο προσανατολισμό. 

2 Οργανοκρατικό σχεδιασμό – Ευέλικτες δομές που είναι εγγενώς καινοτόμες, 
με πολύ λιγότερες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, που δίνουν μεγαλύτερη έμ-
φαση στην εξατομίκευση και στην επικοινωνία τόσο οριζόντια όσο και κατα-
κόρυφη. Έχουν πολύ πιο ανθρωπιστικό προσανατολισμό από τις μηχανιστικές 
δομές. 
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Οι Burns και Stalker (1961) ερεύνησαν αυτούς τους τύπους οργανωτικού σχεδια-
σμού. Πολλοί από τους οργανισμούς σήμερα – συμπεριλαμβανομένων δημοσίων 
φορέων – κινούνται προς την οργανοκρατική διάρθρωση. Μια νέα εξέλιξη είναι 
ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εμφανιστεί οργανισμοί με οργάνωση μήτρας – με 
προσανατολισμό στο έργο. Οι δομές αυτές θεωρούνται βραχυπρόθεσμες και προ-
σωρινές, και εκτελούν επίπεδες διαλειτουργικές οργανωτικές δραστηριότητες 
(Ford and Randolph, 1992). Αυτό που έχει σημασία στους οργανισμούς είναι η 
κυρίαρχη μορφή να αντιμετωπίζεται ως η ολότητα του λειτουργικού προσανατολι-
σμού τους. 
 Οι περισσότεροι οργανισμοί παρουσιάζουν τα τρία παραπάνω μοντέλα τη μια 
ή την άλλη στιγμή. Ωστόσο, η κυρίαρχη μορφή είναι αυτή που παραμένει και ανα-
πόφευκτα κατευθύνει την επιβίωση του οργανισμού. Στην επανάσταση της ποιότη-
τας, αναμένεται ότι η οργανοκρατική μορφή θα εξαπλωθεί και θα καταστεί κυρί-
αρχη. 
 Μια άλλη δομή που αναπτύσσεται χάρη στην αυξανόμενη χρήση της τεχνο-
λογίας των υπολογιστών είναι η δομή σύμβασης ή δομή δικτύου, όπου ένας συ-
γκεντρωτικός οργανισμός (σχεδόν πάντα μικρού μεγέθους) κατευθύνει τις απαιτή-
σεις του με την ανάθεση εργασιών σε άλλους οργανισμούς, οι οποίοι εκτελούν την 
παραγωγή, το μάρκετινγκ ή άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες. Στο παρελθόν, η 
μορφή αυτή εφαρμοζόταν σε μεγάλο βαθμό από ειδικούς στο μάρκετινγκ ή την 
παραγωγή οι οποίοι δούλευαν πάνω σε ένα μικρό τμήμα της ροής εργασίας ενός 
οργανισμού το οποίο δεν μπορούσε να αναλάβει ο ίδιος ο οργανισμός γιατί θα του 
κόστιζε υπερβολικά λόγω της ανάγκης ταχύτητας στην αγορά, της δυσκολίας εκ-
μάθησης ή της καθυστέρησης στα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτή η δομή στη-
ρίζεται έντονα σε αποτελεσματικές σχέσεις ποιότητας με τους ανεξάρτητους προ-
μηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών. Παρατηρείται επίσης αύξηση στη διεθνοποίηση 
παρόμοιων λειτουργιών, όπου η ανάπτυξη του προϊόντος γίνεται στη Μεγάλη Βρε-
τανία, η παραγωγή στην Κίνα και το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Η απαίτηση για εμπιστοσύνη και αμοιβαία ανάπτυξη αυξάνεται, το δε 
αποτελεσματικό μάνατζμεντ αυτών των επιχειρήσεων στηρίζεται όχι μόνο στην 
αξιοπιστία προσφοράς, αλλά και στη συνεπή παράδοση προϊόντων ή παροχή υπη-
ρεσιών στους πελάτες. 

7.4 Σχεδιασμός θέσεων εργασίας 

Ο σχεδιασμός θέσεων εργασίας ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στην οργανωτική 
δομή. Όσο μεγαλύτερος είναι ένας οργανισμός, τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα 
εξειδίκευσης. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει ένα όριο στην ποσότητα εργασίας – 
πνευματικής ή χειρωνακτικής – που μπορεί να εκτελέσει ένας άνθρωπος. Κατά 
συνέπεια, όσο μεγαλώνει ένας οργανισμός τόσο αυξάνεται η ανάγκη και οι πιέσεις 
για εξειδίκευση. Ο Taylor (1915) χρησιμοποίησε την εξειδίκευση ως βάση για τις 
μεθόδους εργασίας του. Έτσι, η διαφορετική εργασία απαιτεί διαφορετικές δεξιό-
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τητες, κλίσεις και νοοτροπίες. Κατά συνέπεια, η εξειδίκευση επιτρέπει στα άτομα 
να αναπτύσσουν πιο εστιασμένες δεξιότητες και προσόντα προκειμένου να εκτε-
λέσουν τα καθήκοντα και να αντεπεξέλθουν στις ευθύνες της θέσης εργασίας τους. 
Ο σχεδιασμός θέσεων εργασίας επιτρέπει να τοποθετηθεί σχεδιασμένα ο κάθε ερ-
γαζόμενος σε μια θέση εργασίας που αντιστοιχεί καλύτερα στις ικανότητές του. 
Αυτή η σχεδιασμένη τοποθέτηση εξασφαλίζει ότι, εάν υπάρξει αλλαγή των λει-
τουργιών του οργανισμού σε ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, θα συνε-
χίσουν να παράγονται αποτελεσματικά και αποδοτικά προϊόντα/υπηρεσίες ποιότη-
τας. Επομένως, ο σχεδιασμός θέσεων εργασίας έχει πολύ μεγάλη σημασία για έναν 
προσανατολισμένο στην ποιότητα οργανισμό. Δεν αρκεί να δίνονται στους εργα-
ζόμενους επεκτεταμένες προδιαγραφές εργασίας – πρέπει να τους δοθεί και η κα-
τάλληλη εκπαίδευση ή επιμόρφωση, καθώς και η παρακίνηση ώστε να μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα της θέσης τους. 

7.4.1 Μέθοδοι σχεδιασμού θέσεων εργασίας 

Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι σχεδιασμού θέσεων εργασίας, που φαίνονται στην 
Εικόνα 7.1. Πρόκειται για: 

1 Απλούστευση θέσης εργασίας – η διαδικασία της αύξησης της εξειδίκευσης 
μιας θέσης εργασίας, έτσι ώστε ο κάτοχός της να έχει να εκτελέσει λιγότερες 
δραστηριότητες. Πρόκειται για τον τεϊλορισμό. Η έμφαση εδώ δίνεται στην 
αποδοτικότητα. Εγκυμονεί τον κίνδυνο για πλήξη, απώλεια ζήλου, μείωση 
των πνευματικών ερεθισμάτων, και ελάχιστα περιθώρια καινοτομίας για τον 
εργαζόμενο. 

2 Διεύρυνση θέσης εργασίας – η ανάπτυξη προδιαγραφών θέσης εργασίας που 
αυξάνουν την ποικιλία δραστηριοτήτων που εκτελεί ο εργαζόμενος. Είναι πιο 
ενδιαφέρουσα και αφήνει περιθώριο για αυξημένη πνευματική τόνωση μέσω 
της αύξησης της καινοτομίας και της διακινδύνευσης. Επίσης αυξάνει τις δε-
ξιότητες και τα προσόντα του εργαζομένου μέσω της άσκησης νέων δραστη-
ριοτήτων, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Ιδιαίτερα προβλήματα δημιουρ-
γούνται με την προσέγγιση αυτή σε σχέση με τα εργατικά συνδικάτα, τα ο-
ποία προβάλλουν αντίσταση σε αυτόν τον τύπο αλλαγής. Κάτι τέτοιο παρου-
σιάστηκε έντονα στο Ηνωμένο Βασίλειο με την εισαγωγή των κύκλων ποιό-
τητας. Η λεγόμενη "ιαπωνοποίηση" επηρέασε τις διαχωριστικές γραμμές με-
ταξύ των επιμέρους θέσεων εργασίας και είχε αποτέλεσμα να μειωθεί η ισχύς 
των συνδικάτων. Ωστόσο, η απλή αύξηση στον αριθμό παρόμοιων εργασια-
κών δραστηριοτήτων απλώς επιβαρύνει εργαζόμενους που ήδη πλήττουν και 
νοιώθουν δυσφορία. Το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει το εύρος της θέσης 
εργασίας, όχι το βάθος της. 
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          Αύξηση δεξιοτήτων 

Εικόνα 7.1     Σχεδιασμός θέσης εργασίας 

3 Περιτροπή θέσης εργασίας – οι εργαζόμενοι περνούν από διάφορους τύπους 
θέσεων εργασίας με βάση μια προγραμματισμένη σειρά. Η περιτροπή αυξάνει 
τις δεξιότητες και απαλλάσσει τους εργαζόμενους από την πλήξη που συνο-
δεύει την απλούστευση και τη διεύρυνση της θέσης εργασίας. Προσφέρει ευ-
ελιξία στη διαχείριση του εργατικού δυναμικού και στην κάλυψη των θέσεων 
εργασίας. Επίσης, αυξάνει το ζήλο των εργαζομένων στην περίπτωση που, 
χάρη στην περιτροπή, ο εργαζόμενος μετακινείται σε διαφορετικούς τόπους 
εργασίας και έρχεται σε δημιουργική επαφή με διαφορετικούς κάθε φορά ερ-
γαζόμενους. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε εργαζόμενους ή σε 
διευθυντικά στελέχη με ισοδύναμα αποτελέσματα. Ενδεχόμενα προβλήματα 
περιλαμβάνουν το να αντιμετωπίζεται ο εργαζόμενος της περιτροπής ως επι-
πλέον ενίσχυση και να του ανατίθενται μόνο στοιχειώδη καθήκοντα, καθώς 
και το ότι μπορεί να είναι δύσκολη η ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν σε 
ένα τμήμα ή σε μια ομάδα. 

4 Εμπλουτισμός θέσης εργασίας – η διαδικασία ανάπτυξης του περιεχομένου της 
θέσης εργασίας που αυξάνει τις δεξιότητες και το δυναμικό για ατομική ανά-
πτυξη μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Πρώτος την περιέγραψε ο 
Hertzberg (1966) και αντιστοιχεί στα υψηλότερα επίπεδα παρακίνησης του 
Hertzberg. Κατά βάση, προσφέρει στον εργαζόμενο έλεγχο πάνω σε στοιχεία 
της θέσης εργασίας του τα οποία δεν έλεγχε προηγουμένως. Ωστόσο, οι εργα-
ζόμενοι σε περιβάλλον ποιότητας όπου ακολουθούνται οι κανόνες του μάνα-
τζμεντ ποιότητας ενδέχεται στην πραγματικότητα να εργάζονται σε κατεύ-
θυνση αντίθετη από αυτή την προσέγγιση. Οι Hackman και Oldham (1980) 
ανέπτυξαν ένα μοντέλο χαρακτηριστικών θέσης εργασίας που περιλάμβανε 
τρία βασικά στοιχεία: τα χαρακτηριστικά πυρήνα (ποικιλία δεξιοτήτων, ταυ-
τότητα θέσης, σημασία θέσης, αυτονομία και ανατροφοδότηση επιδόσεων), 
ψυχολογικούς παράγοντες (το να θεωρείται ότι η εργασία έχει νόημα) και α-
ποτελέσματα της εργασίας (ευθύνη για τα πρακτικά αποτελέσματα και αύξη-
ση της ικανοποίησης μέσω της εργασίας). 
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Κατά την αναδιάρθρωση των θέσεων εργασίας, ο εμπλουτισμός θέσης εργασίας 
θεωρείται το ανώτατο επίπεδο – από την άποψη των δεξιοτήτων και της αίσθησης 
επιτεύγματος που προσφέρεται στο προσωπικό – που μπορεί να επιτευχθεί. Ωστό-
σο, είναι και το δυσκολότερο να πραγματωθεί, διότι οι άνθρωποι μαθαίνουν μεν 
και αναπτύσσονται, αλλά με τον καιρό αυτό που πριν τους παρακινούσε γίνεται 
ρουτίνα. Αυτό θέτει σημαντικά προβλήματα για τους ειδικούς των αναδιαρθρώσε-
ων στους οργανισμούς του σήμερα – ακόμα και σε οργανισμούς που επιχειρούν να 
προσανατολιστούν στην ποιότητα. 
 Μια άλλη προσέγγιση πέρα από τις παραπάνω είναι η διαδικασία της εκτίμη-
σης διαρθρωτικών εναλλακτικών λύσεων. Δηλαδή, αντί να αλλάζει το περιεχόμενο 
των θέσεων εργασίας, μεταβάλλεται το χρονοδιάγραμμα της εργασίας με την προ-
σφορά εναλλακτικών προγραμμάτων εργασίας. Η τακτική αυτή βασίζεται στην 
παραδοχή ότι η εργασία και η κοινωνική ζωή είναι δύο σφαίρες που αλληλεμπλέ-
κονται και ότι είναι λογικό να υπάρχει ένας μηχανισμός που να εξισορροπεί τις 
ανταγωνιζόμενες ανάγκες της κάθε μίας. Αυτό γίνεται με διάφορα προγράμματα 
όπως το ελαστικό ωράριο, ένα πρόγραμμα που προσδιορίζει έναν κορμό ωρών κα-
τά τις οποίες η παρουσία είναι υποχρεωτική, εκτός δε του κορμού οι ώρες προσέ-
λευσης και αποχώρησης είναι ελαστικές, μέσα σε κάποια όρια. Το ελαστικό ωρά-
ριο μειώνει τις απουσίες, αυξάνει το ηθικό των εργαζομένων και αποτελεί ένδειξη 
της ευαισθησίας της διεύθυνσης στα προβλήματα του χώρου εργασίας. Μια άλλη 
μέθοδος είναι ο μερισμός θέσεων εργασίας, όπου δύο ή περισσότερα άτομα μοιρά-
ζονται μία θέση εργασίας πλήρους ωραρίου. Προσφέρεται ιδιαίτερα για εργαζόμε-
νους που θέλουν να εργαστούν με μερική απασχόληση. 
 Όσο ένας οργανισμός προχωρεί στο δρόμο της ποιότητας, οι απαιτήσεις συ-
ντονισμού αυξάνονται. Επηρεάζουν τις ανάγκες επικοινωνίας και την ικανότητα 
του προσωπικού να αντεπεξέρχεται στην εντεινόμενη ανάγκη ευελιξίας στο αποτέ-
λεσμα της εργασίας και στις επιχειρησιακές λειτουργίες. Παράγοντες που επηρεά-
ζουν το βαθμό συντονισμού σε έναν οργανισμό είναι μεταξύ άλλων: 

1 Ο βαθμός επισημότητας – Το βάθος των γραπτών πολιτικών ποιότητας, διαδι-
κασιών ποιότητας και των άλλων εγγράφων που καθορίζουν πώς πρέπει να 
συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι ως προς τις απαιτήσεις και τις λειτουργίες 
της θέσης εργασίας τους. Σε οργανισμούς που ακολουθούν ένα επίσημο σύ-
στημα μάνατζμεντ ποιότητας, η επισημότητα είναι έντονη – αλλά και ο βαθ-
μός επισημότητας αυξάνει όσο κινούμαστε προς τα χαμηλότερα ιεραρχικά ε-
πίπεδα. Τούτο μαρτυρεί έλλειψη ισορροπίας και δείχνει ότι στους οργανι-
σμούς αυτούς οι άνθρωποι πράττουν μάλλον παρά δημιουργούν. Αλλά η επι-
σημότητα επηρεάζεται και από το μέγεθος. Όσο μικρότερος ο οργανισμός, 
τόσο λιγότερο πιθανό είναι να λειτουργεί με έναν άκρως επισημοποιημένο 
τρόπο – έτσι, έχει μικρότερη γραφειοκρατία αλλά και λιγότερη καθοδήγηση 
προς τους εργαζόμενους. 
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2 Έκταση ελέγχου – Αυτή ορίζεται ως ο αριθμός των εργαζομένων τους οποίους 
ένα στέλεχος ελέγχει στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας του. Αν έχει πο-
λύ λίγους υπό τον έλεγχό του, μπορεί να παρασυρθεί σε υπερβολική εποπτεία, 
που θα είναι αδικαιολόγητη, και οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται υπό παρακο-
λούθηση. Αν ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, μπορεί να υπάρξει υπερβολικός 
φόρτος εργασίας για το μάνατζερ και αδυναμίες που να οδηγήσουν σε αναπο-
τελεσματικό μάνατζμεντ (Child, 1977). Ο Barkdull (1963) υποστηρίζει ότι η 
έκταση ελέγχου μπορεί να αυξηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

(α) Χαμηλή συχνότητα προβλημάτων – με μικρότερη ανάγκη για παρέμβαση 
του στελέχους. 

(β) Αυξημένα διευθυντικά προσόντα του στελέχους – το οποίο μπορεί έτσι 
να ελέγχει περισσότερους υφιστάμενους ανά πάσα στιγμή. 

(γ) Παρακινητικός χαρακτήρας της εργασίας – εάν δίνονται ευκαιρίες για 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και πρωτοβουλία των υφισταμένων, ο μάνα-
τζερ θα επεμβαίνει λιγότερο. 

(δ) Συμπληρωματική υποστήριξη – με αποτέλεσμα την αύξηση της διευθυ-
ντικής προσοχής στα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υφι-
στάμενοι εργαζόμενοι. 

3 Εξουσία – Το δικαίωμα λήψης αποφάσεων, ελέγχου του αποτελέσματος της 
εργασίας άλλων ατόμων και κατεύθυνσης της εργασιακής διαδικασίας σε 
σχέση με τα καθήκοντα, τους στόχους και τις απαιτήσεις που έχει καθορίσει ο 
οργανισμός για μια δεδομένη θέση εργασίας. Σε έναν προσανατολισμένο στην 
ποιότητα οργανισμό, η εξουσία την οποία είχαν τα διευθυντικά στελέχη σε 
σχέση με τη λήψη αποφάσεων μπορεί να χορηγείται στους εργαζόμενους της 
βάσης, π.χ. της παραγωγής. Για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, μέ-
χρι πριν από λίγα χρόνια, το σταμάτημα της γραμμής παραγωγής σε περίπτω-
ση προβλήματος ποιότητας εθεωρείτο αρμοδιότητα αποκλειστικά του μάνα-
τζερ. Σήμερα, σε πολλά εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων αυτό θεωρείται 
δικαίωμα των εργαζομένων της γραμμής παραγωγής. 

4 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Πρόκειται για την ανάθεση μέρους της εργασίας 
ενός στελέχους σε έναν υφιστάμενο. Για να μπορεί ένας προσανατολισμένος 
στην ποιότητα οργανισμός να λειτουργεί αποτελεσματικά, οι μάνατζερ πρέπει 
να είναι ικανοί να εκχωρούν αρμοδιότητες. Στην υλοποίηση της αρχής αυτής, 
παρουσιάζονται προβλήματα. Πόσες αρμοδιότητες θα εκχωρηθούν; Και πότε; 
Συνηθισμένα προβλήματα είναι η αντίσταση στην εκχώρηση, τόσο από τους 
μάνατζερ όσο και από τους εργαζόμενους, λόγω του φόβου για απόδοση ευ-
θυνών σε περίπτωση αποτυχίας, έλλειψης χρόνου, έλλειψης δέσμευσης στην 
εκπαίδευση και επιμόρφωση, ή και λόγω σκέτης τεμπελιάς εκ μέρους του μά-
νατζερ. 
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 Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων μπορεί γενικά να οριστεί με τους εξής τρόπους: 
(α) Εκχώρηση είναι το κατέβασμα εξουσίας από τον ανώτερο προς τον υφιστάμε-

νο (Dessler, 1985). 
(β) Εκχώρηση είναι η διαδικασία με την οποία οι μάνατζερ αναθέτουν σε άλλους 

καθήκοντα, καθώς και την εξουσία και την ευθύνη της εκτέλεσής τους (Mu-
khi et al., 1988). 

7.5 Συγκεντρωτισμός και αποκέντρωση 

Ο συγκεντρωτισμός αναφέρεται στο βαθμό διασποράς της εξουσίας σε έναν οργα-
νισμό. Σήμερα, η τάση είναι προς την αποκέντρωση, προκειμένου να δίνεται στα 
κατώτερα στελέχη και τους εργαζόμενους πιο άμεσος έλεγχος πάνω στο περιβάλ-
λον μέσα στο οποίο δρουν. Σημαίνει τη χρήση λιγότερο ιεραρχικού μάνατζμεντ, 
και γι' αυτό χρειάζονται λιγότερα μεσαία στελέχη, κάτι που δημιουργεί μεγάλες 
αντιστάσεις στην εφαρμογή παρόμοιων μέτρων. Ο προσανατολισμένος στην ποιό-
τητα οργανισμός είναι επομένως πιο επίπεδος, με λιγότερα μεσαία στελέχη και 
περισσότερο αποκεντρωμένο χαρακτήρα. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί έχουν 
ταχύτερες αντιδράσεις σε πιέσεις του ανταγωνισμού και στις μεταβαλλόμενες ανά-
γκες και επιθυμίες των πελατών, αναπτύσσουν περισσότερο τις διευθυντικές δεξιό-
τητες στη λήψη αποφάσεων και εφαρμόζουν μέτρα που στηρίζονται έντονα στην 
υπεύθυνη αυτονομία. 

7.6 Επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα  
του οργανισμού 

Ο οργανωτικός σχεδιασμός έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις για την ευελιξία, την 
καινοτομία και την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος. Από την άποψη αυτή, η 
δομή του οργανισμού δηλώνει βραχυπρόθεσμα το τι και το πώς της αντίδρασης 
του οργανισμού στις πιέσεις του ανταγωνισμού – εσωτερικές και εξωτερικές. Μια 
άλλη σημαντική πτυχή είναι η επίπτωση της φάσης του κύκλου ζωής του οργανι-
σμού. Κάθε φάση του κύκλου ζωής δηλώνει σαφώς τι μπορεί να επιτευχθεί βραχυ-
πρόθεσμα. 
 Όταν αξιολογείται η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, εξετάζουμε την 
αξία των αντιδράσεών του στις οργανωτικές εξελίξεις, καθώς και το δυναμικό του, 
τις κατακτήσεις σε μερίδιο αγοράς, την προστιθέμενη αξία, την προσοχή στις ανά-
γκες των πελατών, των προμηθευτών και των μετόχων. Πολλές από τις κατακτή-
σεις ενός οργανισμού οφείλονται στην εξέλιξη και τον προσανατολισμό της δομής 
του. Κατά συνέπεια, η δομή επεκτείνει ή περιορίζει αυτά που ένας οργανισμός 
μπορεί να κάνει σήμερα, αλλά δεν περιορίζει αυτά που μπορεί να κάνει στο 
μέλλον. Βεβαίως, σε περίπτωση που η κουλτούρα του οργανισμού εμποδίζει να 
γίνουν αλλαγές στη δομή του οργανισμού, αυτό από μόνο του μπορεί να περιορί-
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σει δραστικά το μελλοντικό προσανατολισμό του οργανισμού. Ο προσανατολισμέ-
νος στην ποιότητα οργανισμός έχει στόχο να είναι ευέλικτος τόσο στη σημερινή 
εφαρμογή όσο και στο μέλλον. Ωστόσο, αυτό έχει ένα τίμημα: την ανάγκη 
ελέγχου, η οποία εν μέρει αντισταθμίζεται από τον ίδιο το χαρακτήρα των μεθόδων 
του μάνατζμεντ ποιότητας – από το ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο σημείο ε-
λέγχου. 

7.7 Ανασκόπηση του κεφαλαίου 

Ως οργάνωση ορίζεται η ανάπτυξη διαρθρωτικών καθηκόντων, διεργασιών 

και πόρων έτσι ώστε να ικανοποιούνται πραγματικά οι στόχοι του 

οργανισμού. Οργάνωση για την ποιότητα σημαίνει να εξασφαλίζεται ότι ο 

οργανισμός ικανοποιεί τους στόχους ποιότητας που έχει θέσει. Ο τρόπος με 

τον οποίο διαρθρώνεται ένας οργανισμός έχει θεαματικές επιπτώσεις στον 

τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ποιότητα. 

Η οργανωτική δομή ορίζεται ως η ανάπτυξη ενός σαφούς πλαισίου 

καθηκόντων και ευθυνών που συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην αποδοτική 

λειτουργία ενός οργανισμού, κατευθύνοντας τη συμπεριφορά ατόμων, 

ομάδων και τμημάτων του οργανισμού προς την εκπλήρωση στόχων που έχει 

θέσει ο οργανισμός. Η δομή δε συμπίπτει πάντοτε με την ιεραρχία, αλλά 

φαίνεται να υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των χαμηλών επιπέδων 

ιεραρχίας και των προσανατολισμένων στην ποιότητα οργανισμών. 

Επομένως, η δομή αντιπροσωπεύει απευθείας τη στρατηγική ποιότητας που 

έχει υιοθετήσει η διεύθυνση του οργανισμού. Τα προβλήματα δομής 

περιλαμβάνουν τη δίκαιη εξισορρόπηση μεταξύ της εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης λειτουργίας των υπομονάδων και τμημάτων του οργανισμού, το 

ενδεχόμενο η δομή να υπαγορεύει τη στρατηγική αντί για το αντίστροφο 

(διαρθρωτική αδράνεια), και το να γίνονται ασαφή τα καθήκοντα και οι 

ευθύνες των ατόμων σε συνθήκες έντονων αλλαγών. 

Εφαρμογή του οργανωτικού σχεδιασμού είναι ο καθορισμός των 

λειτουργικών σχέσεων ανάμεσα στην ποσότητα εξειδίκευσης μιας θέσης 

εργασίας, στην ποσότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εξουσίας που 

χορηγείται στους κατόχους μιας δεδομένης θέσης εργασίας και στην έκταση 

ελέγχου μέσα στην οποία πρέπει να λειτουργούν τα άτομα αυτά. 

Ο σχεδιασμός θέσεων εργασίας ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στην 

οργανωτική δομή, άρα και στην αποτελεσματικότητα. Τέσσερις μέθοδοι 

σχεδιασμού είναι: 
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1 Απλούστευση θέσης εργασίας – Η διαδικασία της αύξησης της εξειδίκευσης 

μιας θέσης εργασίας, έτσι ώστε ο κάτοχός της να έχει να εκτελέσει 

λιγότερες δραστηριότητες – απώλεια δεξιοτήτων. 

2 Διεύρυνση θέσης εργασίας – Η ανάπτυξη προδιαγραφών θέσης εργασίας 

που αυξάνουν την ποικιλία δραστηριοτήτων που εκτελεί ο εργαζόμενος. 

3 Περιτροπή θέσης εργασίας – Οι εργαζόμενοι περνούν από διάφορους 

τύπους θέσεων εργασίας με βάση μια προγραμματισμένη σειρά. 

4 Εμπλουτισμός θέσης εργασίας – Η διαδικασία ανάπτυξης του περιεχομένου 

της θέσης εργασίας που αυξάνει τις δεξιότητες και το δυναμικό για 

ατομική ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, των 

επιτευγμάτων, της αναγνώρισης και της ευθύνης. 

Ζητήματα αντιπαράθεσης του συγκεντρωτισμού στην αποκέντρωση 

ανακύπτουν από την ανάγκη ισορροπίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ένας 

αποτελεσματικός και αποδοτικός οργανωτικός σχεδιασμός. Επηρεάζουν 

ομάδες και υπηρεσίες, αλλά και την ταχύτητα αντίδρασης σε πιέσεις των 

ανταγωνιστών ή των καταναλωτών, τον αριθμό των ιεραρχικών 

προϊσταμένων που χρειάζονται, και το βαθμό υπεύθυνης αυτονομίας που 

επιτρέπεται στον οργανισμό. 

7.8 Ερωτήσεις του κεφαλαίου 

1 Να οριστεί η οργάνωση και η οργανωτική δομή. 
2 Να εκτιμηθεί ο οργανωτικός σχεδιασμός σε περιβάλλον μάνατζμεντ  

ποιότητας. 
3 Να συζητηθούν οι διάφορες μέθοδοι σχεδιασμού θέσεων εργασίας. 
4 Να γίνει σύγκριση και αντιπαράθεση συγκεντρωτισμού και αποκέντρωσης. 
5 Να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις για την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 
 

 


