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Περίληψη 
 
Η επίδραση του Ανθρώπινου ∆υναµικού (HR) στην απόδοση της επιχείρησης και 

στην ανάπτυξη των στρατηγικών γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική. Η ∆ιοίκηση 

Προσωπικού (personnel management) αποτελεί το βασικό συστατικό της 

διοικητικής λειτουργίας ενός οργανισµού ή επιχείρησης. Από την άλλη, η Συστηµική 

θεωρία είναι η διεπιστηµονική µελέτη των συστηµάτων, µε στόχο την ανακάλυψη 

προτύπων και αποσαφήνιση των αρχών που µπορούν να διακριθούν και 

εφαρµόζονται για όλους τους τύπους των συστηµάτων σε όλους τους τοµείς της 

έρευνας. Η εργασία αυτή εστιάζει στην παρουσίαση των συστηµικών εργαλείων, µε 

έµφαση στην Balanced Scorecard (BSC) και στην παρουσίαση σχετικής µελέτης 

περίπτωσης. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιοίκηση Προσωπικού, ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

Συστηµική θεωρία, Συστηµική δυναµική, Συστηµικά εργαλεία, BSC 

 

 
Abstract 
 
The impact of the Human Resource (HR) capability on the firm’s performance and 

its involvement in developing business strategies are becoming increasingly 

important. The Personnel Management is the main component of operating an 

organization or business. On the other hand, the Systems theory or systems science is 

the interdisciplinary study of systems in general, with the goal of 

discovering patterns and elucidating principles that can be discerned from and 

applied to all types of systems at all nesting levels in all fields of research. This 

Thesis focuses on the presentation of systemic tools, with emphasis on BSC and 

presenting relevant case study. 

KEYWORDS: Personnel Management, Human Resource Management, systemic 

science, systemic dynamics, systemic tools, BSC 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Η Συστηµική Προσέγγιση δεν αποτελεί ουσιαστικά µια νέα θεωρία.  Είναι ένας 

εναλλακτικός τρόπος θεώρησης των πραγµάτων, ο οποίος αν και αποτελεί κίνηµα 

της σύγχρονης µεταβιοµηχανικής περιόδου, εντοπίζουµε τα σπέρµατά του ήδη από 

την κλασική αρχαιότητα και τον Αριστοτέλη, ο οποίος διατυπώνει στα «Μετά τα 

Φυσικά» ότι «το όλον είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των µερών», ορίζει το 

σύστηµα ως ενιαίο σύνολο στοιχείων που αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται και 

επικεντρώνει τη µελέτη του περισσότερο στο «πώς λειτουργεί» και λιγότερο στο  «τί 

κάνει» το σύστηµα. 

Πράγµατι, όπως η Αριστοτέλεια, έτσι και η σύγχρονη µεταβιοµηχανική Συστηµική 

Σκέψη (System Thinking) καταγίνεται µε την επεξεργασία των συνδέσεων των 

υπερσυστηµάτων του ευρύτερου συστήµατος και τον τρόπο που αυτές οι επιµέρους 

οντότητες αλληλεπιδρούν, ώστε να δηµιουργήσουν συστήµατα µε νέες ιδιότητες και 

λειτουργίες.  Συνοπτικά, θα λέγαµε πως η Συστηµική Προσέγγιση, Θεωρία ή Σκέψη 

ή ∆υναµική είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουµε και να κατανοούµε το «όλον», 

µέσα από πολύπλοκα µη γραµµικά µοντέλα σκέψης. 

Η εξέλιξη της συστηµικής είναι µακραίωνη. σε πρώτη φάση ξεκινά από την 

αρχαιότητα µε προδρόµους τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στη Φιλοσοφία και 

πολύ αργότερα µε τους F. de Saussure στη Γλωσσολογία, του H. Poincare στα 

Μαθηµατικά, του L. von Bertalanffy στη Βιολογία κ.ά.  Η δεύτερη φάση ξεκινά από 

τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο ως τη δεκαετία του ΄50 και  εντοπίζεται στην 

επιχειρησιακή έρευνα και στη λήψη αποφάσεων, δίνεται δηλαδή έµφαση 

περισσότερο στις πρακτικές εφαρµογές. Στις δεκαετίες ΄50 και ΄60, η συστηµική 

αναπτύσσει τα «σκληρά» (hard) συστήµατα (Μαθηµατική θεωρία της επικοινωνίας, 

Κυβερνητική πρώτης τάξης, Θεωρία ∆ικτύων και Γραµµικών Συστηµάτων κ.ά.)˙ 

στις επόµενες δύο δεκαετίες του ΄70 και του ΄80, αναπτύσσονται τα «µαλακά» (soft) 

συστήµατα (Ποιοτικά - µη γραµµικά µοντέλα, ∆ιοίκηση συστηµάτων, Παγκόσµια 

∆ίκτυα, Οικολογικά µοντέλα κ.α.).  Στην πέµπτη και τελευταία φάση, από τη 

δεκαετία του ΄90 έως σήµερα, η συστηµική «παντρεύεται» µε την κυβερνητική και 

«γεννούν» τη Θεωρία του Χάους, τη Λογική της Ασάφειας (Fuzzy Logic), την 
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Τεχνητή Νοηµοσύνη, ενώ επεκτείνονται οι Κυβερνο-συστηµικές προσεγγίσεις στη 

διαχείριση κοινωνικών συστηµάτων (Κεκές 2007). 

Μέσα από την ιστορική της εξέλιξη παρατηρούµε ότι, η Θεωρία των Συστηµάτων 

κατέχει πολυδιάστατο ρόλο, συνδέει θεωρητικά αντικείµενα και αρχές από 

ετερόκλητες επιστήµες, όπως η φιλοσοφία και η γλωσσολογία, η οντολογία, η 

φυσική, η βιολογία, η µηχανική κ.ά.  Κατ’ επέκταση, οι εφαρµογές της καλύπτουν 

ένα µεγάλο αριθµό πεδίων, όπως η γεωγραφία, η πληροφορική, η κοινωνιολογία, οι 

πολιτικές επιστήµες, η ψυχοθεραπεία, η κυβερνητική, τα οικονοµικά. 

Στόχος της Συστηµικής είναι η διαχείριση των πολύπλοκων ζητηµάτων, που 

εντοπίζονται στην επιστήµη ή και την κοινωνία. Μέληµά της, λοιπόν, είναι η 

ανάπτυξη τεχνικών και λειτουργικών µη γραµµικών µοντέλων. 

Τα πιο διαδεδοµένα συστηµικά εργαλεία για τη διαχείριση ζητηµάτων 

πολυπλοκότητας είναι η «∆ιαχείριση Πολικότητας» (Polarity Management), η 

«Θεωρία των Περιορισµών» (Theory of Constraints), η Balanced Scorecard και τα 

∆ιαγράµµατα SIPOC. 

Η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στα εξής: 

� στην παρουσίαση του πεδίου της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων σε 

επιχειρήσεις και οργανισµούς και τη σύνδεσή της µε τη συστηµική θεωρία. 

� στην παρουσίαση της συστηµικής θεωρίας και µεθοδολογίας. 

� στην παρουσίαση των συστηµικών εργαλείων, µε έµφαση στην BSC και την 

παρουσίαση σχετικής µελέτης περίπτωσης. 

Η τελική στόχευση της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της συστηµικής 

θεώρησης ως ενός εναλλακτικού τρόπου σκέψης και µελέτης θεµάτων διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναµικού στην σύγχρονη οικονοµία της αγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 

1.1 . ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού στη λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισµών 

είχε διαχρονικά σηµαντική αξία. Ωστόσο, υπήρξε διαφορετική προσέγγιση ιστορικά 

όσον αφορά στο µάνατζµεντ και στη διαχείρισή του. Από τις αρχές του 20ου αιώνα 

άρχισε να δηµιουργείται ένα κλίµα για ορθολογικότερη διαχείριση των 

εργαζοµένων, έτσι ώστε να υποστηρίζουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

επιτυχία των επιχειρήσεων ή οργανισµών. Έτσι, στις πρώτες δεκαετίες του 

προηγούµενου αιώνα εµφανίζονται τα πρώτα στελέχη επιχειρήσεων (στελέχη 

πρόνοιας, welfare officers), που σκοπό είχαν να βοηθούν τους εργαζόµενους (κυρίως 

βιοµηχανικούς εργάτες) σε προβλήµατα που συναντούσαν στην εργασία τους. Στη 

συνέχεια, η γραφειοκρατική οργάνωση της εργασίας που παρουσιάστηκε στο 

µεσοπόλεµο (1920-40), ανέδειξε ένα νέο ρόλο στελέχους, αυτού του γραφειοκράτη-

ανθρωπιστή, που είχε την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης και τοποθέτησης κάθε 

εργαζόµενου που προσλαµβάνονταν, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψιν σχετικές 

έρευνες περί εργασιακής υποκίνησης & ικανοποίησης (κυρίως µελέτες της δεκαετίας 

του ’30), µε στόχο την αύξηση της εργασιακής απόδοσής τους. Μετά τον Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, στη Β. Αµερική και στη ∆. Ευρώπη εµφανίζεται, µε πιο 

«τεχνοκρατική» µορφή, η «∆ιοίκηση/∆ιαχείριση Προσωπικού (∆Π)», που την 

υπηρετούν εξειδικευµένα στελέχη µε σχετικές σπουδές. Επιπλέον, τα στελέχη αυτά, 

λόγω της ανόδου του συνδικαλιστικού-εργατικού κινήµατος, αναλαµβάνουν και το 

ρόλο του διαπραγµατευτή-µεσολαβητή. Ακολουθεί η ανάπτυξη της συστηµικής 

θεωρίας (δεκαετία ’60) στο πεδίο του µάνατζµεντ, µε την ανάδυση ενός νέου 

πλαισίου, όπου η επιχείρηση αντιµετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο µε αλληλένδετα 

µέρη. Μετά το 1980, η «∆ιοίκηση/∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού/Πόρων 

(∆Α∆/Π)» παίρνει την θέση της ∆Π και αντιλαµβάνεται το προσωπικό ως 

«κεφάλαιο» της επιχείρησης, όπου πρέπει η ιδιοκτησία να επενδύσει και να 

αξιοποιήσει κατάλληλα. Την περίοδο εκείνη κάνει για πρώτη φορά την εµφάνισή 

του το στέλεχος αναλυτής-προγραµµατιστής ανθρώπινων πόρων, που έχει ως ρόλο 

τον καλύτερο προγραµµατισµό της ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρώπινου 
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δυναµικού σε µια επιχείρηση, όπως, επίσης, και την πιο διεξοδική ανάλυση της 

αγοράς εργασίας. Τέλος, στη δεκαετία του ΄90, αρχίζει σταδιακά η σύγκλιση της 

∆Α∆/Π µε την εταιρική στρατηγική, µε βασικό στόχο το µετασχηµατισµό του ρόλου 

της σε στρατηγικό-µεταρρυθµιστικό και, επίσης, υιοθετείται πλέον ο όρος 

«στρατηγική ανθρώπινων πόρων» (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2003; 

Ιορδάνογλου, 2008). 

Στους επόµενους πίνακες, συνοψίζονται οι ιστορικές εξελίξεις ανά περιόδους, 

σηµειώνοντας παράλληλα γεγονότα που επηρέασαν σηµαντικά την πορεία της 

∆ιαχείρισης του Ανθρώπινου ∆υναµικού/Πόρων (Πιν.1.1, Πιν.1.2) (PooleandWarner 

1998, Pieper 1990, Βακόλα και Νικολάου 2012, Ιορδάνογλου 2009, Ζαβλανός 1998, 

Χυτήρης 2001, Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς 2003):  

 

Πίνακας 1.1: Ιστορική Εξέλιξη της ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. 

Π
ερ

ίο
δ
ο
ς 

Υ
π
εύ

θ
υ
νο

ς 
∆
ιο
ίκ

η
σ
η
ς 

Α
νθ

ρ
ώ
π
ιν
ω
ν 

Π
ό
ρ
ω
ν 

Σ
χ
εδ

ια
σ
µ
ό
ς 

Τ
ο
µ
έα

ς 
- 

Σ
τ
ό
χ
ο
ς 

Π
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1900-20 
Στέλεχος 
Πρόνοιας 

Εκµηχάνιση 
εργασίας 

Ωροµίσθιοι 
εργαζόµενοι 

Επίσηµη ανάλυση 
θέσεων εργασίας 

Πίνακες φόρτου 
εργασίας 

1920-40 
Γραφειοκράτη

ς-ανθρωπιστής 
Εκµηχάνιση 
εργασίας 

Ωροµίσθιοι 
εργαζόµενοι 

Προϋπολογισµός και 
έλεγχος µισθοδοσίας 

1940-60 

(µετά το Β΄ 
Παγκόσµιο 
Πόλεµο) 

∆ιαπραγµα-
τευτής-

Μεσολαβητής 

Συνοχή 
στελέχωσης 

Ωροµίσθιοι 
εργαζόµενοι & 

στελέχη 

Οργανωτικά 
διαγράµµατα 

σχεδιασµός 
αντικαταστάσεων 

πρόβλεψη φόρτου 
εργασίας (αναλογίες, 
οπισθοδρόµηση) 
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∆εκαετία 
΄60 – ‘70 

Οργανωτικός-
τεχνοκράτης 

Σταθερο-
ποίηση 

υπαλλήλων 

Στελέχη, 
επαγγελµατίες και 

τεχνικοί 
υπάλληλοι 

Ανακάλυψη 
δεξιοτήτων 

τυποποιηµένες 
δραστηριότητες 
πρόβλεψης 

µαθηµατικο-ποιηµένα 
µοντέλα προβλέψεων 

µοντέλα καταφατικής 
δράσης 

Πληροφοριακά 
συστήµατα 
Ανθρωπίνων Πόρων 
σε υπολογιστές 

αναλύσεις κόστους-
οφέλους για το 
Ανθρώπινο ∆υναµικό 
(Α∆) 

τυποποιηµένες 
µονάδες σχεδιασµού 
Α∆ 

τυπικά συνδεδεµένη 
ανάλυση Α∆ στον 
επιχειρηµατικό 
σχεδιασµό και 
προϋπολογισµό 

∆εκαετία 
‘80 

Αναλυτής-
Προγραµµα-

τιστής 
Ανθρωπίνων 

Πόρων 

∆ιαχείριση 
καριέρας, 
αύξηση της 
συµβολής 

των 
Ανθρώπινων 
Πόρων στο 
κέρδος 

Όλοι οι 
εργαζόµενοι 

Σχεδιασµός 
σταδιοδροµίας και 
προγράµµατα 
ανάπτυξης 

αναλύσεις διαδικασίας 
ανασχεδιασµού 
θέσεων εργασίας και 
αναδιοργάνωσης 
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1990 και 
µετά 

Σύµβουλος 
Στρατηγικής-
Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Αποδοτική & 
έγκαιρη 

στελέχωση, 
το τακτικό 
προσωπικό 
γίνεται 

στρατηγικός 
πόρος, 

παγκοσµι-
οποίηση 

Όλοι οι 
εργαζόµενοι 

έλεγχος Ανθρωπίνων 
Πόρων ως µέρος της 
λογιστικής 
διαχείρισης 

συγκριτική 
προτυποποίηση 

(benchmarking) Α.∆., 
νοηµοσύνη 
ανταγωνιστών 

διεθνικές 
επαγγελµατικές 
δεξιότητες ως 
απαίτηση κατά το 
σχεδιασµό 
ανθρώπινου 
δυναµικού 

 

Πίνακας 1.2.: Σηµαντικά Ιστορικά Γεγονότα στην εξέλιξη της ∆ιαχείρισης 

Ανθρώπινων Πόρων. 

Χρονολογία 
Σηµαντικά ιστορικά ορόσηµα της  ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων 

Πόρων 

1910 
Ο F. Taylor δηµοσιεύει το έργο του «Αρχές Επιστηµονικού 
Μάνατζµεντ», που συνδέει για πρώτη φορά αµοιβή και 
παραγωγικότητα 

1913 
Ιδρύθηκε στην Μ. Βρετανία (York) για πρώτη φορά, το Ινστιτούτο 
Στελεχών Πρόνοιας 

1924-32 

Πραγµατοποιούνται τα διάσηµα πειράµατα  από τους E. Mayo & 
F. Roethlisberger, στο εργοστάσιο Hawthorne της Western Electric 
στο Chicago, που οδήγησαν στο ότι, η προσοχή και σηµασία που 
αποδίδει µια επιχείρηση στους εργαζοµένους επιτυγχάνει τελικά 
την αύξηση της παραγωγικότητας (Σύνδροµος του Hawthorne) 

1950 -1960 

 

Αναπτύσσεται ο κλάδος της Οργανωσιακής Συµπεριφοράς στο 
Μάνατζµεντ 

- Maslow (1954) 
- Argyris (1957) 
- McGregor (1960) 

1975 
O Miles περιγράφει 3 µοντέλα διοίκησης: παραδοσιακό, 
ανθρωπίνων σχέσεων και ανθρωπίνων πόρων 
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Χρονολογία Σηµαντικά ιστορικά ορόσηµα της  ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων 
Πόρων 

1967 
O Likert: ανέπτυξε το πρώτο πετυχηµένο λογιστικό σύστηµα 
ανθρωπίνων πόρων 

1986 

- ο Schuster προτείνει για τα προβλήµατα αξιολόγησης 
προσωπικού να χρησιµοποιούνται δεδοµένα ερευνών πάνω στο 
οργανωτικό κλίµα, αντί για οικονοµικά δεδοµένα 

- αναπτύσσει το HRI (Human Resources Index) που κατέγραφε τη 
χρήση ανθρώπινων πόρων, από την  πλευρά του προσωπικού. 

 

Ειδικότερα, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, οι εξελίξεις που ακολούθησαν την 

επιστήµη του Μάνατζµεντ µε την εισαγωγή νέων µεθοδολογιών, όσον αφορά στη 

διοίκηση προσωπικού και µε τη σταδιακή µετεξέλιξή της σε διαχείριση ανθρώπινου 

δυναµικού, οδήγησαν στην αναγνώριση της αξίας του ανθρωπίνου παράγοντα στην 

εργασία και εστίασαν στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της 

στρατηγικής ανάπτυξης ενός ικανού και αφοσιωµένου προσωπικού. Συγκεκριµένα, η 

∆Π εστιάζει στους εργαζόµενους και στον εργασιακό βίο τους µέσα σε µία 

επιχείρηση ή οργανισµό και µελετά το ανθρώπινο δυναµικό ως παράγοντα που 

προκαλεί κόστος, ενώ η ∆Α∆/Π επεκτείνει τη ∆Π µέσω της αλληλεπίδρασης µεταξύ 

εργαζόµενου, εργασίας και επιχείρησης ή οργανισµού και βλέπει τον εργαζόµενο ως 

πνευµατικό κεφάλαιο της επιχείρησης, που πρέπει η διοίκηση να επενδύσει πάνω 

του για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του (Πιν.1.3)(Armstrong 1992, Guest 

1987, Storey 1992, Πατρινός 2005, Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς 2003, 

Χατζηπαντελή 1999, Πορφυρίδης 2008). 

 

Πίνακας 1.3: ∆ιαφορές µεταξύ ∆Π-∆Α∆/Π. 

∆ιάσταση ∆Π ∆Α∆/Π 

Επιλογή Ξεχωριστό καθήκον Βασική λειτουργία 

Αµοιβές 
Αξιολόγηση θέσεως 

εργασίας 
Ανάλογες µε την 

απόδοση 

Εργατικό σώµα και 
∆ιοίκηση 

Συλλογικά συµβόλαια 
Έµφαση στα Ατοµικά 

συµβόλαια 

Σχέσεις µε τους 
συνδικαλιστές 

Οριοθέτηση µέσω 
κατάρτισης 

Προσπάθεια αποφυγής 

Κατηγορίες και βαθµοί 
θέσεων εργασίας 

Πολλοί Λίγοι 
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∆ιάσταση ∆Π ∆Α∆/Π 

Επικοινωνία 
πληροφοριών 

Περιορισµένη ροή Αυξηµένη ροή 

Σχεδιασµός εργασίας ∆ιαχωρισµός Οµαδική εργασία 

Αντιµετώπιση 
διαµαχών 

Προσωρινές ανακωχές 
∆ιαχείριση κλίµατος & 

κουλτούρας 

Εκπαίδευση & 
Ανάπτυξη 

Ελεγχόµενη πρόσβαση σε 
µαθήµατα 

Ποικίλων µορφών 

Επίβλεψη ∆ιαδικασίες προσωπικού 

Πολιτιστικές δοµικές 
στρατηγικές και 
στρατηγικές 
προσωπικού 

Κριτήρια Αξιολόγησης Ελαχιστοποίηση κόστους 
Μέγιστη χρήση 
ικανοτήτων 

 

Τέλος, η παγκοσµιοποίηση, οι επιστηµονικές & τεχνολογικές εξελίξεις και ο έντονος 

ανταγωνισµός των αγορών προκαλούν συνεχείς αλλαγές στις επιχειρήσεις και 

οδηγούν στο µετασχηµατισµό του εργασιακού περιβάλλοντος σε ένα περιβάλλον 

υψηλών απαιτήσεων και πιέσεων (Tulgan 2007). Έτσι, στη σηµερινή εποχή, οι 

επιχειρηµατίες αναζητούν νέες ιδέες και γνώσεις, σε κατάλληλα καταρτισµένους 

εργαζόµενους, αφού αποτελούν την πιο σηµαντική «αξία» µέσα σε µια επιχείρηση ή 

οργανισµό και το σπουδαιότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Luthans and Youssef 

2004). Εποµένως, η θέση της ∆Π ότι, οι εργαζόµενοι είναι απλά κόστος 

µεταβάλλεται σε στρατηγικό πόρο, αφού πια η ∆Α∆ προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις 

αλλαγές αυτές, στοχεύοντας στην επιθυµία των ατόµων να επενδύσουν στις γνώσεις 

και τα ταλέντα τους (Ιορδάνογλου 2008, Jackson and Schuler 2000).   

 

1.2 . ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ∆ιαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού ή Πόρων (∆Α∆/Π) έχει αναβαθµιστεί την 

τελευταία δεκαπενταετία σε επιστηµονικό κλάδο (science), όπου σκοπός του είναι η 

µελέτη και έρευνα του προσωπικού των επιχειρήσεων ή οργανισµών, όχι ως 

παράγοντα κόστους (∆Π), αλλά ως «κεφάλαιο», που αξίζει να επενδύσει πάνω του 

κάθε διοίκηση  (Τζωρτζάκης 2014). 
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Η ∆Α∆/Π διακρίνεται για την πολυπλοκότητά της και εκτείνεται σε ένα ευρύ πεδίο 

θεµάτων, υπερβαίνοντας τα παραδοσιακά πεδία του µάνατζµεντ εργατικού 

δυναµικού, δηλαδή των αµοιβών-παροχών, της πειθαρχίας και της επίλυσης 

διαφορών και αποφυγής συγκρούσεων. Αφορά, πια, πιο πολύ στην προσωπική 

ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζοµένων και εστιάζει περισσότερο στην 

εκπαίδευση, κατάρτιση & επιµόρφωσή τους, στη στάση τους έναντι της εργασίας 

τους και της επιχείρησης, που εργάζονται και στις προσδοκίες που έχουν από το 

ρόλο τους στο εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, στην ∆Α∆/Π ο ανθρώπινος 

παράγοντας είναι το «ανθρώπινο δυναµικό» ή το «ανθρώπινο κεφάλαιο», που παίζει 

το σηµαντικότερο ρόλο σε µία επιχείρηση (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς 2003, 

Ιορδάνογλου 2008, Τζωρτζάκης 2014).  

Η ∆Α∆/Π παίζει βασικό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασµό µιας επιχείρησης ή 

οργανισµού, αφού στηρίζει τη διοίκηση για την αναζήτηση τρόπων 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον σε 

τοπική, εθνική και διεθνή κλίµακα. Όσο πιο αποτελεσµατική είναι, τόσο πιο πιθανό 

είναι να αναγνωριστεί η αξία της περισσότερο στο µέλλον. Και αυτό οφείλεται στο 

ότι, η όποια βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης µιας επιχείρησης ή οργανισµού 

επιτυγχάνεται µόνο όταν η ∆Α∆/Π έχει αποτελεσµατικότητα και συνυπολογίζεται 

στο στρατηγικό σχεδιασµό από τη διοίκηση. Επιπρόσθετα, η παγκοσµιοποίηση, η 4η 

βιοµηχανική επανάσταση (οικονοµία γνώσης) και η εκρηκτική ανάπτυξη των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δηµιουργούν ανάγκες για 

στελεχιακό δυναµικό υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου & κατάρτισης για την 

επιβίωση των επιχειρήσεων από τον σκληρό ανταγωνισµό (Stone and Deadrick 

2015). Επίσης, η διαδικασία µετασχηµατισµού των επιχειρήσεων σε οργανισµούς 

γνώσης, προϋποθέτει διαφορετική εταιρική στρατηγική, που εστιάζει κυρίως στην 

προώθηση της καινοτοµίας, της αυτονοµίας, της συνεχούς βελτίωσης και της 

συµµετοχικής λήψης αποφάσεων (οριζόντια οργάνωση) (Bell et al. 2013). Αυτές οι 

εξελίξεις θα επιφέρουν αλλαγές στην εκπαίδευση & κατάρτιση του ανθρώπινου 

δυναµικού, µε αντίστοιχες τροποποιήσεις στις πολιτικές και µεθόδους της ∆Α∆/Π 

(Gowan 2012, Schuler et al. 1996). 

Οι βασικές λειτουργίες της ∆Α∆/Π αφορούν όλες εκείνες που προϋπήρχαν στα 

τµήµατα ∆Π (ανάλυση θέσεων εργασίας, αµοιβές και παροχές, εργασιακές σχέσεις, 

εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, αξιολόγηση προσωπικού, ασφάλεια και 



Σελίδα | 11  
 

υγιεινή εργασίας κλπ.) και, επιπλέον, περιλαµβάνουν νέες λειτουργίες, όπως η 

δηµιουργία της κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας, η βελτίωση της οµαδικής 

συνεργασίας, η εσωτερική επικοινωνία, η διαχείριση της γνώσης, η φιλοσοφία και το 

όραµα της ανώτατης διοίκησης, τα προγράµµατα ολικής ποιότητας, η υποκίνηση για 

απόδοση, η ανάπτυξη ηγεσίας, τα συστήµατα ενδυνάµωσης κλπ. Συγκεκριµένα, στις 

µεγάλες εταιρείες, η δοµή της ∆Α∆/Π ακολουθεί τις ανάγκες και τους στόχους της 

επιχείρησης (Σχ.1.1). Συνοπτικά, οι πρακτικές και πολιτικές της διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν (Ιορδάνογλου 2008, Τζωρτζάκης 

2014):     

� τη διεξαγωγή αναλύσεων εργασίας (φύση εργασίας κάθε εργαζοµένου), 

� το σχεδιασµό αναγκών σε προσωπικό και προσέλκυση υποψηφίων, 

� την επιλογή υποψηφίων εργαζοµένων, 

� την παροχή  οδηγιών και κατάρτισης των εργαζοµένων, 

� την αξιολόγηση της απόδοσης, 

� τη διαχείριση µισθών και ηµεροµισθίων, 

� την παροχή κινήτρων (bonus κ.ά.) και 

� την επικοινωνία (συνεντεύξεις, συµβουλευτική, εµπέδωση πειθαρχίας). 

Σήµερα, η ∆Α∆/Π καλείται να ισορροπήσει στο παρόν και στο µέλλον, εστιάζοντας 

µε ισότιµο τρόπο στις διαδικασίες και ανθρώπους (Ulrich 1997, Ιορδάνογλου 2008). 

Οι σύγχρονοι ρόλοι κάθε ∆ιεύθυνσης ∆Α∆/Π θα πρέπει να είναι 

(Σχ.1.1)(Τζωρτζάκης 2014):   

� υποστηρικτής του προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα & 

αφοσίωση του κάθε εργαζόµενου, 

� φορέας αλλαγών, για την αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας & κλίµατος 

εντός του προσωπικού, 

� διαχειριστής, για σχεδιασµό και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών και 

στρατηγικός εταίρος για τη βέλτιστη επίτευξη επιχειρησιακών 

αποτελεσµάτων. 
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Σχήµα 1.1 Τυπική ∆ιάρθρωση ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού (προσαρµογή 

από Τζωρτζάκης 2014). 

Κλείνοντας, µέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Burke (1997) προτείνει την ανάγκη για 

στελέχη ανθρώπινου δυναµικού, που θα διακρίνονται για τη συνεχή επιµόρφωση και 

διεύρυνση των οριζόντων τους (Πιν.1.4). Τα στελέχη αυτά είναι σηµαντικό να 

γνωρίζουν τους παράγοντες, που επιδρούν στην απόδοση του προσωπικού και να 

προσπαθούν σε καθηµερινή βάση για την εξασφάλισή τους, καθώς, επίσης, να 

γνωρίζουν πολιτικές και δράσεις µείωσης του προσωπικού και να έχουν γνώση 

σχετικά µε κουλτούρες, ήθη και έθιµα, και πώς αυτά επιδρούν σε αντιλήψεις, 

στάσεις και αξίες. Επιπρόσθετα, να εστιάζουν στην επίτευξη εργασιακής 

ικανοποίησης από πλευράς προσωπικού, µέσω τεχνικών παρακίνησης και δέσµευσης 

(motivation & commitment). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

δεξιότητες, που απαιτούνται από τους ∆ιευθυντές Ανθρώπινων Πόρων, ανάλογα µε 

τα καθήκοντά τους (Ιορδάνογλου, 2008):  

Πίνακας 1.4:  Καθήκοντα – ∆εξιότητες των ∆ιευθυντών Ανθρώπινων Πόρων. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

«Ηγέτης» κατά την 
διαδικασία της 

επιχειρηµατικής αλλαγής 

Συνεργατικότητα 

∆ιαπολιτισµική αντίληψη 

Στρατηγική σκέψη 

∆ιαχείριση αλλαγής 

«Προστάτης» ταλαντούχων  
στελεχών 

Οµαδικός και καθοδηγητής (µέντορας) 

Στρατηγική σκέψη 

∆ιαπολιτισµική αντίληψη 

«Έµπιστος συνοµιλητής» µε 
τη διοίκηση 

Συνεργατικότητα 

Σφαιρική θεώρηση επιχειρηµατικών θεµάτων 

Στρατηγική σκέψη 

Δ/νση 

ΔΑΔ 

Εργασιακών Σχέσεων 

Παροχών & Υπηρεσιών 

Αμοιβών  

Εκπαίδευσης & 

Απασχόληση  
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

∆ιαχείριση εργασιακών 
σχέσεων 

Συνεργατικότητα 

Σφαιρική θεώρηση επιχειρηµατικών θεµάτων 

∆ιαπολιτισµική αντίληψη 

Αποτελεσµατικότητα 

Να διαχειρίζεται 
επιχειρησιακές διαδικασίες 

Αποτελεσµατικός 

∆ιαχειριστικές ικανότητες/δεξιότητες 

Επιτυχής  διεκπεραίωση 
διαφόρων θεµάτων της 

εργασίας 

Σφαιρική  άποψη περί επιχειρηµατικών θεµάτων 

∆ιαχειριστικές ικανότητες/δεξιότητες 

 

1.3 .  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η στρατηγική (strategy) της ∆Α∆/Π αφορά στην ευθυγράµµιση των πολιτικών της µε 

την εταιρική στρατηγική και προσδιορίζεται ως ένα πλαίσιο πολιτικών & µεθόδων, 

που υποβοηθούν την επιχείρηση ή οργανισµό στην επίτευξη των στόχων τους, 

σύµφωνα µε το επιχειρησιακό στρατηγικό τους σχέδιο (Ιορδάνογλου 2008). Αυτό 

σηµαίνει, σύνδεση της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων µε την κεντρική στρατηγική 

της επιχείρησης ή οργανισµού, ακολουθώντας το πλαίσιο του στρατηγικού 

µάνατζµεντ (Boxall 1992). Συνολικά η προσέγγιση αυτή συνδέει το ανθρώπινο, 

διανοητικό και κοινωνικό κεφάλαιο των εργαζοµένων, µε τις στρατηγικές ανάγκες 

της κάθε επιχείρησης. Οι βασικές αρχές της σχετίζονται µε (Bamberger and 

Meshoulam 2000): 

- τη µελέτη των βασικών χαρακτηριστικών της επιχείρησης, 

- την εναρµόνιση των πρακτικών µε την εταιρική στρατηγική, και 

- την επιλογή των πολιτικών εκείνων που υποβοηθούν τις προηγούµενες 

αρχές. 

 

Η στρατηγική προσέγγιση του Porter επηρέασε την αντίστοιχη προσέγγιση της 

∆Α∆/Π, αφού οι Schuler & Jackson (1987) πρότειναν αντίστοιχες πολιτικές για τη 

∆Α∆/Π, όπως επίσης και στάσεις/συµπεριφορές, που απαιτούνται για να επιτευχθεί 

η κάθε στρατηγική από τους εργαζόµενους (Σχ.1.2). Η δυσκολία πρακτικής 

εφαρµογής της οδήγησε τους Gratton & Truss (2003), µετά από δεκαετή έρευνα, να 

προτείνουν ένα τρισδιάστατο µοντέλο στρατηγικής ∆Α∆/Π (3Dmodel), που 
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περιλαµβάνει τρεις (3) ευθυγραµµίσεις: κατακόρυφη, οριζόντια και την υλοποίηση. 

Ο συνδυασµός αυτών των διαστάσεων δηµιουργεί οκτώ (8) διαφορετικές 

παραλλαγές, που µπορεί να υπάρξουν στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς, ανάλογα µε 

την εκάστοτε χρονική στιγµή που θα συµβούν. Οι τέσσερις (4) πρώτες είναι θετικές 

και συνδέονται µε την υλοποίηση της στρατηγικής, ενώ οι άλλες τέσσερις (4) είναι 

αρνητικές και οδηγούν στη µη υλοποίηση. Η ερµηνεία των διαστάσεων βοηθά τα 

επιτελικά στελέχη της ∆Α∆/Π στην αναζήτηση & εντοπισµό των σηµείων που 

υπάρχει πρόβληµα στην υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής (Ιορδάνογλου 2008).   

 

Σχήµα 1.2 Αναπαράσταση Στρατηγικών Πολιτικών των Schuler και Jackson (1987) 

(προσαρµογή από Ιορδάνογλου 2008). 

 

Στο επόµενο σχήµα, φαίνεται το τρισδιάστατο µοντέλο στρατηγικής ανθρωπίνου 

δυναµικού των Gratton & Truss (2003), που αναλύονται τα µέρη του ως εξής 

(Ιορδάνογλου 2008):  

- θεωρητικές τακτικές: όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική και, 

εποµένως, εφαρµογή και αφορά, συνήθως, µικρές επιχειρήσεις που δεν 

περιλαµβάνουν στη δοµή τους τµήµα ∆Π-∆Α∆/Π ή εξειδικευµένα 

στελέχη, 

- θεωρητικές διαδικασίες: υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται από το 

τµήµα ∆Π-∆Α∆/Π µιας επιχείρησης, που ωστόσο δεν συνδέονται µε την 

εταιρική στρατηγική και δεν υποστηρίζονται από τα στελέχη γραµµής 

(line managers), 

- θεωρητική στρατηγική: συµβαίνει όταν, ενώ το τµήµα ∆Π-∆Α∆/Π 

αντιλαµβάνεται πλήρως την εταιρική στρατηγική, αδυνατεί να την 

µετατρέψει σε κατάλληλες δράσεις, 

Στρατηγική ΔΑΔ/Π 

Μείωση κόστους 

Βελτίωση ποιότητας 

Καινοτομία  

Πολιτικές ΑΔ 

Συμπεριφορά Εργαζομένων 
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- σκέτη ρητορική: η στρατηγική ανθρώπινου δυναµικού/πόρων είναι σαφής 

και υποστηρίζει την εταιρική στρατηγική, αλλά εφαρµόζεται ανεπιτυχώς,  

- δράση µε άξονα απλές τακτικές: το τµήµα ∆Π-∆Α∆/Π υιοθετεί 

διαχειριστικές δράσεις που δεν  συνδέονται άµεσα µε την εταιρική 

στρατηγική, 

- δράση µε άξονα τις διαδικασίες: αφορά οργανωµένο τµήµα ∆Π-∆Α∆/Π 

που υλοποιεί συγκεκριµένες πολιτικές, που δεν συνδέονται µε την 

εταιρική στρατηγική, 

- δράση µε άξονα την στρατηγική: οι περισσότερες πολιτικές που έχει 

σχεδιάσει το τµήµα ∆Π-∆Α∆/Π εφαρµόζονται από τα στελέχη γραµµής, 

που ωστόσο δεν επιτρέπουν στο τµήµα να αναθεωρεί τις όποιες 

πρακτικές του, σύµφωνα µε τις αλλαγές που συµβαίνουν στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. 

- δράση µε άξονα τη στρατηγική και τις διαδικασίες: βελτιστοποίηση του 

συνδυασµού των πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και εταιρικής 

στρατηγικής, που διακρίνονται από εσωτερική συνέπεια και υιοθετούνται 

(ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρήσεων σύµφωνα µε έρευνες). 

 

Σχήµα 1.3  Τρισδιάστατο Μοντέλο στρατηγικής ανθρωπίνου δυναµικού των Gratton 

και Truss (2003) (προσαρµογή από Ιορδάνογλου 2008). 

 

Θεωρητική 

στρατηγική 
 

 

Δράση με άξονα τη 

στρατηγική 

 

Θεωρητικές 

τακτικές 

Δράση με άξονα με 

απλές τακτικές 

Θεωρητικές 

διαδικασίες 

Δράση με άξονα τις 

διαδικασίες 

Σκέτη ρητορική 

 

Δράση με άξονα τη 

στρατηγική& 

διαδικασίες 

Υψηλά επίπεδα 

Χαμηλά επίπεδα 

Χαμηλά επίπεδα Υψηλά επίπεδα 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
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H διαµόρφωση της στρατηγικής στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν και στις αντίστοιχες λειτουργίες της. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι (Σχ.1.4)(Τζωρτζάκης 2014, Stone and 

Deadrick 2015): 

H διαµόρφωση της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινων πόρων επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες, που διαµορφώνουν τη στρατηγική διοίκησης ανθρώπινου 

δυναµικού και τις αντίστοιχες λειτουργίες της. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι 

ακόλουθοι (Σχ.1.4)(Τζωρτζάκης 2014, Stone and Deadrick 2015): 

• Οικονοµικοί παράγοντες: η παγκοσµιοποίηση, το διεθνές εµπόριο και οι 

οικονοµικές µεταβολές έχουν επηρεάσει σηµαντικά τη δοµή & τη δυναµική 

των επιχειρήσεων µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

• Τεχνολογικοί παράγοντες: οι τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών 

άλλαξαν µε εκπληκτικό τρόπο τη φύση της εργασίας στο εσωτερικό µιας 

επιχείρησης ή οργανισµού, δηµιουργώντας νέες δοµές και λειτουργίες, όπως, 

επίσης, και νέες υποδοµές. 

• Πολιτικοί παράγοντες: η επιρροή του κάθε κράτους είναι σηµαντική στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων και, κατ΄ επέκταση, της ∆Α∆/Π, αφού 

καθορίζει την οικονοµική και φορολογική πολιτική, το νοµοθετικό καθεστώς 

των εργασιακών σχέσεων και, επίσης, κάποιες φορές, είναι και 

χρηµατοδότης. 

• Κοινωνικοί παράγοντες: κάθε µεταβολή στο εργατικό δυναµικό 

(δηµογραφικές αλλαγές, κουλτούρα κλπ.) επιδρούν αρκετές φορές σηµαντικά 

στη λειτουργία της επιχείρησης και της ∆Α∆/Π. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν 

το κοινωνικό πλαίσιο της ∆Α∆/Π. Για παράδειγµα, η ηλικιακή κατανοµή ως 

συµµετοχή στο παραγωγικό εργατικό δυναµικό άλλαξε, όπως δείχνουν 

συναφείς έρευνες.  
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Σχήµα 1.4 Αναπαράσταση Παραγόντων επίδρασης της στρατηγικής διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων (προσαρµογή από Τζωρτζάκης 2014). 

Σύµφωνα µε τους Gratton & Truss (2003), προτείνεται µια σειρά οδηγιών στους 

υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, σχετικά µε τη διαµόρφωση της 

στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί: 

• στενή συνεργασία σε καθηµερινή βάση µε τα τµήµατα της επιχείρησης & 

µάνατζερ γραµµής, 

• συνεχή ενηµέρωση των εξελίξεων εντός και εκτός επιχείρησης (κοινωνικό-

οικονοµικό περιβάλλον), 

• επικέντρωση σε θετικά αποτελέσµατα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

• επιδίωξη σωστού µίγµατος πολιτικών, 

• ενθάρρυνση για επικοινωνία & διάλογο µε τους µάνατζερ, 

• συστηµατική καταγραφή των αποτελεσµάτων των πολιτικών διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων, 

• απόκτηση ολοκληρωµένης εικόνας για το ανθρώπινο δυναµικό της 

επιχείρησης, 

• τολµηρές κινήσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού όπου απαιτείται, 

• διατήρηση των καλύτερων πρακτικών και ανθρώπινων πόρων για την 

επίτευξη της στρατηγικής ανθρώπινων πόρων και  

• εστίαση στην πρακτική.  

Στρατηγική Διαχείρισης 

Ανθρώπινων Πόρων 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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Τέλος, στο επόµενο σχήµα, απεικονίζεται η διασύνδεση µεταξύ στρατηγικής 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων & στρατηγικών προγραµµάτων και τα 

αποτελέσµατα της επιχείρησης ή οργανισµού (Τζωρτζάκης 2014): 

 

Σχήµα 1.5 Σύνδεση των στρατηγικών επιχειρήσεων ή οργανισµών µε τη στρατηγική 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (προσαρµογή από Τζωρτζάκης 2014). 

 

1.4 .  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων είναι µια σύνθετη και, ταυτόχρονα, 

δύσκολη διεργασία για κάθε επιχείρηση ή οργανισµό. Εξασφαλίζει την παρουσία 

Ανταγωνιστικό περιβάλλον 

της επιχείρησης ή 

οργανισμού 

Στρατηγική θέση 

επιχειρήσεων  

Εσωτερικά δυνατά και 

αδύνατα σημεία της 

επιχείρησης ή οργανισμού 

Επίδοση επιχείρησης ή 

οργανισμού 

Στρατηγικό πρόγραμμα 

επιχείρησης  

Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού της επιχείρησης ή οργανισμού  

 π.χ. περικοπές δαπανών / 

διαφοροποίηση παραγωγής 

Π.χ. τρόποι δράσης για εξασφάλιση της 

συνέπειας συστημάτων 

προσέλκυσης/επιλογής/εκπαίδευσης/αξιολόγ

ησης/ αμοιβών με το στρατηγικό πρόγραμμα 

επιχείρησης ή οργανισμού 
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αρκετού και κατάλληλου προσωπικού, στο κατάλληλο µέρος και στη σωστή χρονική 

στιγµή και το οποίο προσωπικό θα είναι ικανό και αποτελεσµατικό για την 

υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης (Polychroniou 2008, Τζωρτζάκης 2014).  

Η πολυπλοκότητα αυτή του προγραµµατισµού είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις & οργανισµούς, δεδοµένου ότι έχουν περιορισµένους πόρους 

και, συνήθως, οι αµοιβές είναι χαµηλές, ενώ από την άλλη είναι δύσκολη η 

ανεύρεση κατάλληλα καταρτισµένων και εξειδικευµένων στελεχών στην µικρή 

ελληνική αγορά. Αντίθετα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν την οικονοµική 

δυνατότητα να προσελκύσουν εξειδικευµένα στελέχη, που θεωρούνται «ταλέντα» ή 

εργαζόµενους, που λόγω των υψηλών αµοιβών που προσφέρονται έχουν το κίνητρο 

να αποδώσουν (Χυτήρης 2001).  

Έτσι, ο υπεύθυνος της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων πρέπει να προβαίνει σε όλες 

εκείνες τις κατάλληλες δράσεις, όπως ανάλυση εργασίας, ώστε να γνωρίζει επαρκώς 

τις απαιτήσεις που έχει κάθε θέση εργασίας και τα αντίστοιχα προσόντα και 

δεξιότητες που απαιτούνται από τον υποψήφιο εργαζόµενο (Ξηροτύρη 2010). 

Επιπλέον, θα πρέπει να σχεδιάζει ένα δίκαιο και οµαλό σύστηµα ανέλιξης του 

προσωπικού, που θα ικανοποιεί τους εργαζόµενους. Σκοπός θα πρέπει να είναι η 

ανεύρεση ατόµων µε δυνατότητες και ικανότητες, που στο µέλλον θα γίνουν 

ηγήτορες της επιχείρησης ή του οργανισµού (Χυτήρης 2001). 

Τέλος, ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων συνοψίζεται σε δύο βασικά στάδια 

(Σχ.1.6) Τζωρτζάκης 2014):  

� στην αξιολόγηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού και 

� στον προγραµµατισµό για το ανθρώπινο δυναµικό που θα απαιτηθεί για το 

µέλλον.   

 

 

 

 

Σχήµα 1.6 Στάδια Προγραµµατισµού Ανθρώπινου ∆υναµικού (προσαρµογή από 

Τζωρτζάκης 2014). 

 

προγραµµατισµός  
ανθρώπινων πόρων 

Προγραµµατισµός 
στον παρόντα χρόνο 

Μελλοντικός 
προγραµµατισµός 
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1.5 . ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων µιας επιχείρησης ή οργανισµού αφορά στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων εκείνων, που υλοποιούνται µέσω µεθόδων που έχουν 

υιοθετηθεί από τα αντίστοιχα τµήµατα ∆Α∆/Π. Ο τοµέας της ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναµικού περιλαµβάνει την κατάρτιση, την επιµόρφωση, την 

αξιολόγηση και την προετοιµασία του προσωπικού για σηµερινές ή µελλοντικές 

θέσεις εργασίας, Είναι σηµαντικές αυτές οι  δραστηριότητες για την οικονοµική και 

ψυχολογική ανάπτυξη των εργαζοµένων. Επίσης, η ανάγκη για ατοµική εξέλιξη δεν 

ικανοποιείται σε µια επιχείριση, που δε διαθέτει επαρκές πρόγραµµα ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναµικού (Τζωρτζάκης 2014, Χυτήρης 2001).   

Η κατάλληλη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων προϋποθέτει την άριστη 

καταγραφή των αναγκών των εργαζοµένων, αλλά και της διοίκησης, µε στόχο να 

χρησιµοποιηθεί το ανθρώπινο δυναµικό στο µέγιστο δυνατόν. Τα τµήµατα ∆Α∆/Π 

συµβάλλουν σηµαντικά στη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού, αφού υλοποιούν 

σχέδια ορθής διαχείρισης και αξιολόγησής του. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη 

αξιοποίηση απαιτούνται κατάλληλες µέθοδοι ανάπτυξης, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι 

να γίνουν πιο ενεργοί στην επιχείρηση ή στον οργανισµό, όπου απασχολούνται 

(Σχ.1.7) (Τζωρτζάκη 2014, Χυτήρης 2001, Lepak, and Snell 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.7  Μετατροπή εργαζοµένων σε συµµετέχοντες. 

Η Εκπαίδευση ανθρώπινων πόρων (προσωπικό) επικεντρώνεται, συνήθως, στην 

παροχή προς τους εργαζόµενους συγκεκριµένων δεξιοτήτων ή υποστήριξης, µε 

στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους. Η αποτελεσµατική εκπαίδευση θεωρείται, 

όλο και περισσότερο, το κλειδί για την ατοµική, επιχειρηµατική και οικονοµική 

επιτυχία. Για παράδειγµα, η εταιρία IBM δαπανά πάνω από 1 δις δολλαρίων ετησίως 

Υπάλληλος  

Επίσημος ρόλος εργασίας 

Γραπτή αναφορά καθηκόντων 

Υπακοή & κομφορμισμός 

Επιτέλεση καθηκόντων 

Ακολουθεί διαδικασίες  

Συμμετέχων  

Ρόλος χωρίς όρια  

Ολοκληρωτική αφοσίωση 

Αποτελέσματα  

Χρήση δημιουργικότητας 

Δημιουργεί διαδικασίες  
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για την εκπαίδευση του προσωπικού της. Οι λόγοι που οδηγούν µια εταιρεία σε 

προγράµµατα εκπαίδευσης (κατάρτισης) είναι κυρίως (Τζωρτζάκη 2014, Χυτήρης 

2001): τεχνολογικοί, νοµοθεσία, αναδιοργάνωση και ο διεθνής ανταγωνισµός 

(παγκοσµιοποίηση, διεθνές εµπόριο) (Σχ.1.8).  

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για το προσωπικό, που υλοποιούν επιχειρήσεις 

έχουν, συνήθως, στόχους, όπως (Τζωρτζάκης 2014, Χυτήρης 2001):  

� την ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων για την ανάληψη νέων 

καθηκόντων και την ικανοποίηση των µελλοντικών αναγκών της 

επιχείρησης, 

� την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων για βελτίωση της απόδοσης 

και 

� την ευκολότερη προσαρµογή κατά την ανάληψη µιας νέας θέσης εργασίας, 

ανέλιξης ή µετάθεσης.  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.8  Αιτίες αναγκαιότητας υλοποίησης προγραµµάτων εκπαίδευσης από 

επιχειρήσεις. 

 

Η διαχείριση της ανάπτυξης και εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε µια 

επιχείρηση λειτουργεί ως δίοδος δύο τοµέων: της οργανωτικής & ατοµικής 

ανάπτυξης. Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται αυτή η σχέση (Woodall and 

Winstanley 2003): 

Εκπαίδευση 

προσωπικού 

Διεθνοποίηση 

Νομοθεσία  
Αναδιοργάνωση  

Τεχνολογία  



 

Σχήµα 1.9 Εκπαίδευση

ατοµικών και επιχειρησιακών

2003). 

 

Μολονότι η εκπαίδευση

δεν είναι συνώνυµοι

δεξιοτήτων στους εργαζόµενους

ενώ η ανάπτυξη αποτελεί

που θα χρειαστεί η επιχείρηση

των διαφορών τους

Πίνακας 1.5: Σύγκριση

Τζωρτζάκης 2014). 

 

Εστίαση 

Σκοπός 

Χρονικός ορίζοντας

Στόχος 

 

Εκπαίδευση & ανάπτυξη εργαζοµένων ως συνδετικός

ατοµικών και επιχειρησιακών αναγκών (προσαρµογή από Woodall

Μολονότι η εκπαίδευση ταυτίζεται µε την ανάπτυξη προσωπικού

είναι συνώνυµοι. Η εκπαίδευση εστιάζει στην παροχή

δεξιοτήτων στους εργαζόµενους για βελτίωση της προσωπικής

ανάπτυξη αποτελεί προσπάθεια να αποκτήσουν οι εργαζόµενοι

χρειαστεί η επιχείρηση στο µέλλον. Στον επόµενο πίνακα

διαφορών τους (Τζωρτζάκης 2014): 

Σύγκριση Εκπαίδευσης – Ανάπτυξης Προσωπικού προσαρµογή

Εκπαίδευση 

 Τρέχουσα εργασία 
Τρέχουσες

µελλοντικές

 
Μεµονωµένοι 
εργαζόµενοι 

Οµάδα

Χρονικός ορίζοντας Άµεσος 
Μεγάλος

 
Αντιµετώπιση τρέχουσας 

ανεπάρκειας της 
απόδοσης 

Προετοιµασία

µελλοντικές

των εργαζοµένων
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ως συνδετικός κρίκος µεταξύ 

Woodall & Winstanley 

ανάπτυξη προσωπικού, οι όροι αυτοί 

στην παροχή γνώσεων & 

προσωπικής τους απόδοσης, 

αποκτήσουν οι εργαζόµενοι ικανότητες 

επόµενο πίνακα γίνεται σύνοψη 

Προσωπικού (προσαρµογή από 

Ανάπτυξη 
Τρέχουσες και 

µελλοντικές εργασίες 

Οµάδα εργασίας ή 
επιχείρησης 

Μεγάλος χρονικός 
ορίζοντας 

Προετοιµασία για 
µελλοντικές δεξιότητες 

των εργαζοµένων 
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Τέλος, οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ενός 

προγράµµατος ανάπτυξης είναι, κυρίως (Tziner et al. 2007, Lepak, and Snell 

2002): 

� προσωπικότητα εργαζοµένου, 

� αυτο-αποτελεσµατικότητα που αφορά την εµπιστοσύνη που έχει ο 

εργαζόµενος στην αποτελεσµατικότητα του έργου που παράγει,  

� κίνητρα από πλευράς επιχείρησης και 

� αξία του ίδιου του προγράµµατος ανάπτυξης (συνδέεται µε την 

πεποίθηση του εργαζόµενου σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του 

ίδιου του προγράµµατος ανάπτυξης). 

 

1.6 . ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

Οι εξελίξεις στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και, ειδικότερα, όσον αφορά στις 

θεωρήσεις των εργαζοµένων και του µάνατζµεντ περιγράφονται συνοπτικά στον 

επόµενο πίνακα. Επιπλέον, στη σηµερινή εποχή των νέων τεχνολογιών, η κάθε 

επιχείρηση ή οργανισµός αποκτά πιο πολύπλοκη διάρθρωση (δοµή), ενώ παράλληλα 

νέες θεωρίες εµφανίζονται. Μία από αυτές  είναι η συστηµική θεωρία που 

εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, επηρεάζοντας σηµαντικά το 

µάνατζµεντ και τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.  Προήλθε από τη γενική θεωρία 

συστηµάτων, που αναπτύχθηκε αµέσως µετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, από 

διάφορους επιστήµονες (Bertalanffy, Boulding, Rapoport, Gerar). Η συστηµική 

προσέγγιση αποτελεί µια µέθοδο ανάλυσης και διεξοδικής µελέτης φαινοµένων και 

οργανισµών. Οι οργανωτικές δοµές των επιχειρήσεων ή οργανισµών θεωρούνται ως 

σύνθετα ανοικτά συστήµατα που διακρίνονται για την αλληλεπίδραση µεταξύ των 

τµηµάτων τους, αλλά και την προσπάθεια για επιβίωση στο σκληρό ανταγωνιστικό 

περιβάλλον όπου ανήκουν (οικονοµία της αγοράς)(Σχ.1.10)(Katz and Kahn, 1978). 

Εστιάζει, κυρίως, στη µελέτη & ανάλυση των επιµέρους τµηµάτων µίας δοµής, όπως 

άτοµα, στόχοι, τεχνολογία, πληροφορίες, µεµονωµένα ή σε αλληλεπίδραση µεταξύ 

τους, όσο και µε το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Η συστηµική θεώρηση ανέδειξε 

µια νέα οπτική που δεν είχε  διερευνηθεί επαρκώς από προηγούµενες προσεγγίσεις, 

τη σύνδεση των οργανώσεων µε το κοινωνικό πλαίσιο (κοινωνία). Ο τελικός στόχος 

της είναι η ανάπτυξη ενός γενικού πλαισίου αρχών, το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη και έρευνα όλων των φαινοµένων. Επίσης, ενισχύεται 
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η διεπιστηµονική συνεργασία διαφορετικών κλάδων, έτσι ώστε να υπάρξει 

διεπιστηµονική προσέγγιση κάθε φαινοµένου (Ιορδάνογλου 2009). 

 

Σχήµα 1.10  Η Συστηµική προσέγγιση αντιµετωπίζει µια επιχείρηση ως ανοικτό 

σύστηµα που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον. 

 

Πίνακας 1.6: Ο εξελικτικός ρόλος της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (προσαρµογή 

από Ιορδάνογλου 2008). 
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Επιπλέον, µία άλλη σύγχρονη προσέγγιση που έκανε την εµφάνισή της στα 

µεταπολεµικά χρόνια, ήταν οι θεωρίες περί χάους, που µετασχηµάτισαν την οπτική 

της διοικητικής επιστήµης, όσον αφορά τις οργανωσιακές δοµές. Η επιχείριση, πια, 

εγκαταλείπει την τυπική αυστηρή δοµή και ιεραρχία και λειτουργεί µε µια νέα, 

αυτοοργανούµενη τάξη, µε στόχο τη δηµιουργική δράση των µελών της, δηλ. των 

εργαζοµένων της. Η βασική έννοια της θεωρίας του χάους, που αφορά στην «ύπαρξη 

του όλου στα µέρη του» (φρακταλική δοµή), προωθεί µία νέα κουλτούρα στους 

εργαζόµενους χωρίς αποκλεισµούς (λόγω ιεραρχίας), δηλαδή ελεύθερη, χωρίς όρια, 

πρόσβαση στη γνώση & την πληροφορία, στη δηµιουργία αυτοδιοικούµενων 

οµάδων και στην καινοτοµία. Σε ένα τέτοιο επιχειρησιακό περιβάλλον δρουν από 

κοινού όροι, όπως έλεγχος και αυτονοµία, κανόνες και πρωτοβουλίες (Τσούκας κ.α. 

2008). 

Τέλος, στον επόµενο πίνακα φαίνονται οι αλλαγές που έχουν προκύψει στο 

σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, σε σχέση µε το παρελθόν και επιδρούν 

σηµαντικά στην διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (Παπαλεξανδρή και 

Μπουραντάς 2003, Michaels et al. 2001): 

Πίνακας 1.7:  ∆ιαφορές του ανθρώπινου παράγοντα στο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
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κάποια διαφορά 
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Ελάχιστες είναι οι  θέσεις εργασίας  Σπανίζουν οι εργαζόµενοι µε ταλέντο  

Οι εργαζόµενοι αισθάνονται 
εµπιστοσύνη και ασφάλεια για την 
επιχείρησή τους 

Οι εργαζόµενοι έχουν συνήθως 
προσωρινές µορφές εργασίας και 
αντίστοιχα δεν έχουν  αφοσίωση στην 
επιχείρηση 

Οι εργαζόµενοι αποδέχονται πλήρως 
όσα τους προσφέρονται 

Οι εργαζόµενοι έχουν σηµαντικές 
απαιτήσεις από τον εργοδότη τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 
 

2.1 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H µεθοδολογία οργάνωσης & επεξεργασίας της πληροφορίας, η διαδικασία ανθρώπινης 

µάθησης προκάλεσε το διεπιστηµονικό ενδιαφέρον των ερευνητών στα µεταπολεµικά 

χρόνια, όταν ξέσπασε η γνωστική επανάσταση µε σηµαντικά αποτελέσµατα, όπως η 

ανάπτυξη των γνωστικών πεδίων της κυβερνητικής, της θεωρίας των πληροφοριών και 

της τεχνητής νοηµοσύνης. Αργότερα, το ενδιάφερον της επιστηµονικής κοινότητας 

µετατοπίστηκε προς τους υπολογιστές και την πληροφορική (Brunner 1997, Κατάκη 

1997). 

Την ίδια χρονική περίοδο µια µερίδα επιστηµόνων και ακαδηµαϊκών εστίασαν την 

προσπάθειά τους στην ανάπτυξη µιας κοινά αποδεκτής επιστηµολογίας, που θα παρείχε 

την οργάνωση των συσσωρευµένων γνώσεων. Αυτή η οµάδα επιστηµόνων ονόµασε την 

προσπάθεια αυτή συστηµική θεώρηση, που στόχευε σε µια συνολική θεώρηση της ζωής 

και της γνώσης. ∆ιατύπωσαν ενιαίες µεταθεωρητικές έννοιες & αρχές, παρακάµπτοντας 

την όποια ειδική ορολογία των διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων και διακήρυξαν 

ότι το νέο θεωρητικό πλαίσιό τους διέπει όλων των ειδών τα συστήµατα, έµβια και µη 

(Κατάκη 1997). 

Ως αποτέλεσµα όλων των προηγούµενων προσπαθειών, ήταν η ανάπτυξη της 

συστηµικής επιστήµης στη δεκαετία του ΄50, που στόχευε στη διατύπωση γενικών αρχών, 

στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των βιολογικών και κοινωνικών φαινοµένων και 

στην αναζήτηση µιας κοινής διεπιστηµονικής γλώσσας για την περιγραφή των κοινών 

αρχών, που διέπουν τα κοινωνικά και βιολογικά συστήµατα. Απώτερος σκοπός ήταν η 

εύκολη και αποδοτική επικοινωνία ανάµεσα στους εξειδικευµένους επιστηµονικούς 

κλάδους και η αποφυγή της αποµόνωσης, που µπορεί να προκύψει από τη µεγάλη 

επιστηµονική εξειδίκευση. Η διαφορά της από την απλή διεπιστηµονική προσέγγιση 

(interdisciplinarity) βρίσκεται στην ύπαρξη της κοινής γλώσσας µεταξύ επιστηµονικών 

κλάδων. Η διεπιστηµονική ανάλυση ενός φαινοµένου βασίζεται στην απλή αθροιστική 

οµαδοποίηση διαφόρων επιστηµονικών τοµέων µέσα από την εννοιολογική υποδοµή, 

τις προτεραιότητες και την προβληµατική κάθε τοµέα. Αντίθετα, η συστηµική θεώρηση 
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& επιστήµη, λειτουργεί ως εµπόδιο στην εξειδίκευση και εστιάζει στις κοινές, 

ενοποιητικές αρχές και στη χρήση κοινής (διεπιστηµονικής) γλώσσας. Αυτό αποτελεί 

και το πλεονέκτηµά της, αφού µέσω αυτής παρέχεται µια συνθετική αντίληψη, που 

εµπεριέχει άλλες οπτικές και µια οργανωτική ευελιξία που αποδέχεται εναλλακτικές 

θεωρήσεις (Nicolescu 2002, Παρίτσης και άλλοι. 1992). 

Η συστηµική θεώρηση προωθείται από την Εταιρεία Γενικής Συστηµικής Θεωρίας, που 

ιδρύθηκε τo 1954, στο ετήσιο συνέδριο της Αµερικανικής Εταιρείας για την προώθηση 

της επιστήµης, µε βασικούς εκπροσώπους το βιολόγο L.von Bertalanffy, τον 

οικονοµολόγο Κ.Boulding, το βιοµαθηµατικό A.Rapoport και το φυσιoλόγο K.Gerhard. Η 

συστηµική προσέγγιση αποτελεί εργαλείο κατανόησης της πολυπλοκότητας και 

εφαρµόζεται σε µια σειρά επιστηµονικών κλάδων: οικονοµικά, µάνατζµεντ, πολιτικές 

επιστήµες, παιδαγωγική, ψυχολογία, ψυχιατρική, βιολογία, νευρολογία, ιατρική, 

µετεωρολογία, αστρονοµία, επικοινωνία, κοινωνιολογία κ.α. (Κεφαλάς, 1998). 

Υπήρξε κριτική για το εννοιολογικό πλαίσιο και τους στόχους της συστηµικής 

θεώρησης, λόγω των εννοιολογικών µεταθέσεων που προβαίνει, από τον έναν 

επιστηµονικό κλάδο στον άλλο, καθώς υποστηρίχθηκε πως τέτοιες µεταθέσεις 

προκαλούν περισσότερα προβλήµατα απ’ όσα προσπαθούν να λύσουν. Ωστόσο, είναι 

αδιαµφισβήτητο πως η εµφάνιση της κυβερνητικής και της θεωρίας των συστηµάτων 

έδωσε, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα να υπάρξει γεφύρωση µεταξύ του ανόργανου 

φυσικού κόσµου και του οργανικού κόσµου της ζωής (Maturana and Varela 1992). 

 

2.2 . ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ο όρος «Σύστηµα» είναι δανεισµένος από τις Θετικές επιστήµες και ειδικότερα από 

την Φυσική. Ωστόσο, χρησιµοποιείται ευρέως στην καθηµερινή ζωή σε όλες τις 

εκφάνσεις της, αν και στην πραγµατικότητα µε την χρήση αυτού του όρου µπορεί να 

γίνεται αναφορά σε πολλές και διαφορετικές έννοιες (αρκετές φορές άσχετες µεταξύ 

τους). Με τον όρο Σύστηµα ορίζεται, συνήθως, ένα σύνολο στοιχείων ή συνιστωσών 

(elements/components), τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις 

αλληλεπίδρασης και αποτελούν µία ολότητα. Ως σύστηµα, συνεπώς, µπορεί να 

θεωρηθεί οποιαδήποτε αντιληπτή από τον άνθρωπο ολότητα, όπως το σύµπαν, ο 

πλανήτης γη, το εργοστάσιο, το δέντρο, ο υπολογιστής, κτλ., αφού αποτελούνται 

από µέρη που συνδέονται µεταξύ τους µέσα από ένα πλέγµα σχέσεων. Κάθε σύστηµα 
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βρίσκεται µέσα σε ένα περιβάλλον (environment), που συναποτελείται και από άλλα 

συστήµατα. Κάθε σύστηµα αναπτύσσει σχέσεις αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον 

του, ανταλλάσσοντας υλικούς ή άυλους πόρους είτε ως εκροές (output) είτε ως 

εισροές (input) (Σχ.2.1)(Maturana and Varela 1992, Αλεξόπουλος και Αδαµίδης 

2008). Όµως, ο ορισµός αυτός δεν καλύπτει τα υπερ-πολύπλοκα συστήµατα, καθώς, 

λόγω της πολυπλοκότητας, η βαρύτητα µετατοπίζεται από τις σχέσεις των στοιχείων 

µεταξύ τους προς τις σχέσεις των στοιχείων µε το σύστηµα (Willke 1996). 

 

Σχήµα 2.1 Η ∆οµική Αναπαράσταση Συστήµατος. 

Τα συστήµατα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό άθροισµα στοιχείων (SUM) και η 

όποια αλλαγή συµβεί σε ένα στοιχείο έχει αναπόφευκτες επιπτώσεις στα υπόλοιπα 

στοιχεία. ∆ύο βασικές λειτουργίες λαµβάνουν χώρα σε κάθε σύστηµα (Βασιλείου 

1987): το ρέειν, δηλ. το άνοιγµα του συστήµατος για να λάβει ύλη, ενέργεια και 

πληροφορίες και το δοµείν, που αφορά το κλείσιµο των ορίων, για να συνεχιστεί έτσι η 

αναδόµηση του συστήµατος. Ωστόσο, ο καθορισµός των ορίων ενός συστήµατος 

αποτελεί υποκειµενική θεώρηση, αφού (Αλεξόπουλος και Αδαµίδης 2008, Βασιλείου 

1987): 

• Όποιο και αν θεωρηθεί ως σύστηµα, αποτελεί πάντα µέρος (υπο-σύστηµα) ενός 

ευρύτερου συστήµατος (υπερ-σύστηµα). Για παράδειγµα, η τάξη ενός σχολείου 

αποτελεί σύστηµα, ενώ παράλληλα αποτελεί υπο-σύστηµα του συστήµατος του 

σχολείου, που µε τη σειρά αποτελεί υπο-σύστηµα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος, που µε τη σειρά του αποτελεί υποσύστηµα του ευρωπαϊκού 

εκπαιδευτικού συστήµατος κλπ.(Σχ.2.2) 

  

Είσοδος 

(πόροι) 

Σύστημα 

(συνιστώσες) 

Έξοδος 

(αποτελέσματα) 
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Σχήµα 2.2  Η Οριοθέτηση Συστηµάτων. 

• ∆ιαφορετικά συστήµατα έχουν συχνά αλληλεπίδραση µεταξύ τους, µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει η δυνατότητα να διακριθούν ευκρινώς τα όρια 

µεταξύ τους. Για παράδειγµα, το εκπαιδευτικό σύστηµα διαµορφώνει το 

πολιτικό σύστηµα και αντίστροφα, γεγονός που δηµιουργεί ερωτήµατα 

σχετικά µε το πού αρχίζει ή τελειώνει το καθένα.  

Η ποσοτική ή (και) ποιοτική µεταβολή ενός συστήµατος στη διάρκεια του χρόνου 

ονοµάζεται Εξέλιξη (Evolution). Αν αυτή αναφέρεται στο µέγεθος, τότε ονοµάζεται 

Εκτατική (Extensive), ενώ αν αφορά στην ποιότητα, ονοµάζεται Ποιοτική (Intensive). 

Οι παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την εξέλιξη ενός συστήµατος είναι πολλοί και 

διάφοροι, άλλοι Προβλέψιµοι ή Ντετερµινιστικοί (Deterministic) ή µη Προβλέψιµοι 

(non Deterministic). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που προέρχονται από 

αλγόριθµους (π.χ. τεχνολογία), ενώ στην δεύτερη κατηγορία εκείνοι που 

προέρχονται από την ανθρώπινη συµπεριφορά και χαοτικές συγκυρίες (Nicolescu 

2002, Παρίτσης και άλλοι. 1992, Ζαβλανός 1998). 

Κάθε σύστηµα διακρίνεται σε διάφορα µέρη, όπως η εισροή, η 

επεξεργασία/µετασχηµατισµός, η εκροή, ο έλεγχος/ανατροφοδότηση και το 

περιβάλλον, όπου λαµβάνουν µέρος οι διεργασίες και συναλλαγές (Αλεξόπουλος και 

Αδαµίδης 2008, Ζαβλανός 1998):  

• Εισροές/Είσοδοι Συστήµατος (input): όλα όσα εισχωρούν στο σύστηµα από 

το περιβάλλον του. Τα εισερχόµενα αποτελούν τους πόρους που 

προµηθεύεται το σύστηµα και ουσιαστικά αποτελούν εκροές άλλων 

Τάξη  Γυμνασίου 

Γυμνάσιο 

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα 
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συστηµάτων. Τέτοια µπορεί να είναι ανάλογα µε την περίπτωση, κεφάλαια, 

υλικά, ενέργεια, πληροφορίες, γνώσεις κλπ.  

• Εκροές/έξοδοι (output): όλα όσα εξέρχονται από το σύστηµα προς το 

περιβάλλον του. Είναι τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του συστήµατος και 

αφορούν µετασχηµατισµένες ή επεξεργασµένες εισροές (είσοδοι), τις οποίες 

το σύστηµα παραδίδει στο περιβάλλον του και αποτελούν εισροές για άλλα 

συστήµατα που αλληλεπιδρούν µε αυτό. Οι εκροές αφορούν, κυρίως, 

χρήσιµους πόρους για άλλα συστήµατα του περιβάλλοντος και, επίσης, 

αποτελούν το αντάλλαγµα για τις εισροές που το σύστηµα έχει ανάγκη για τη 

δική του επιβίωση. Εποµένως, αποτελούν βασική προϋπόθεση της ύπαρξής 

του. 

• ∆ιαδικασίες επεξεργασίας/µετασχηµατισµού (transformation): µε την 

αλληλεπίδραση  (interaction) µεταξύ των µερών του, το σύστηµα µπορεί να  

αναπτύσσει λειτουργίες που επεξεργάζονται ή µετατρέπουν τις εισροές 

(τρόπος συνδυασµού εισροών). Η διαδικασία επεξεργασίας αποτελείται από 

ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που συνθέτουν τη συνολική λειτουργία του 

συστήµατος. Όταν η διαδικασία επεξεργασίας είναι «γνωστή», τότε η 

διαδικασία επεξεργασίας χαρακτηρίζεται ως "άσπρο κουτί" (white box), ενώ 

όταν δεν είναι, τότε χαρακτηρίζεται ως "µαύρο κουτί" (black box). Στη 

δεύτερη περίπτωση, η ανάλυση/ερµηνεία και πρόβλεψη του συστήµατος, 

βασίζεται στην παρακολούθηση και µελέτη των σχέσεων που υπάρχουν 

µεταξύ των εισροών και εκροών (Inputs-Outputs) του συστήµατος. 

• Ανατροφοδότηση/Έλεγχος (feedback): είναι ο µηχανισµός που µεταφέρει 

πληροφορίες, σχετικά µε τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος προς τις εκροές 

του συστήµατος (Σχ.2.3). Αποτελεί ρυθµιστή (regulator)  των σχέσεων 

µεταξύ εκροών και εισροών του συστήµατος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

απαραίτητη ισορροπία για την επιβίωσή του. Υπό αυτό το πρίσµα, θα 

µπορούσε να οριστεί και ως ένας µηχανισµός ελέγχου ανατροφοδότησης 

(ανάδρασης) του κατά πόσο ένα σύστηµα µπορεί να ακολουθεί πορεία που το 

οδηγεί στην υλοποίηση των στόχων του ή αν αποµακρύνεται από αυτούς 

(π.χ. θερµοστάτης). Γι’ αυτό ο µηχανισµός αυτός αποτελεί τη βάση για την 

προσαρµογή του συστήµατος στο περιβάλλον του. 
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Σχήµα 2.3  Μηχανισµός Ανατροφοδότησης/ελέγχου (feedback) του Συστήµατος. 

• Περιβάλλον (environment): αφορά το σύνολο των συστηµάτων που 

αλληλεπιδρούν διακριτά µε κάποιο συγκεκριµένο σύστηµα. Ανάλογα µε την 

ένταση της αλληλεπίδρασης, διακρίνεται σε στενό και ευρύτερο (Σχ.2.4).   

 

 

 

 

Σχήµα 2.4  Σύστηµα σε αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του. 

Τέλος, όλα τα συστήµατα, όπως και αν οριστούν, βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση, η οποία διακρίνεται σε έντονη ή χαλαρή ή απροσδιόριστη. Επίσης, 

ένα σύστηµα µπορεί, ταυτόχρονα ή µη, να δέχεται πολλές εισόδους από διάφορα 

συστήµατα και να έχει πολλές εξόδους προς άλλα συστήµατα (n inputs  /  n outputs).   

 

2.3 .  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα συστήµατα διακρίνονται βάσει κριτηρίων (criteria), ως εξής (Αλεξόπουλος και 

Αδαµίδης 2008, Ζαβλανός 1998): 

� τρόπο δηµιουργίας 

� φυσικά: δηµιουργούνται χωρίς τη συνειδητή συµµετοχή του 

ανθρώπινου παράγοντα και ελέγχονται από φυσικούς νόµους 

και αρχές (π.χ. οικοσύστηµα). 

� τεχνητά: δηµιουργούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα για 

ικανοποίηση κάποιων αναγκών του. Χαρακτηρίζονται από το 

σχεδιασµό (design), µε τον οποίο καθορίζονται συνιστώσες, 

 

Επεξεργασία - 

Μετασχηματισμός 

Ανατροφοδότηση/έλεγχος (feedback) 

Εισροές Εκροές 

Σύστημα 

Περιβάλλον  
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διαδικασίες, είσοδοι & έξοδοι, αλλά και το Σκοπό (Goal) για 

τον οποίο δηµιουργούνται και έτσι γι’ αυτό αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους οι συνιστώσες (Σχ.2.5). Η αυτο-ρύθµιση και αυτο-

προσαρµογή του συστήµατος αποτελούν τους στόχους 

σχεδιασµού κάθε τεχνητού συστήµατος και ο έλεγχος (control) 

το µέσο για την επίτευξή τους. Η προσπάθεια για ποιοτική και 

ποσοτική βελτίωση καλείται ολοκλήρωση (integration). O 

έλεγχος πραγµατοποιείται βάσει προτύπων (standards) και η 

πληροφορία που δείχνει πιθανή απόκλιση από τα πρότυπα, 

ονοµάζεται ανάδραση.  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.5 Η ∆οµική Αναπαράσταση Συστήµατος. 

� βαθµός αλληλεπίδρασης µε περιβάλλον 

� ανοικτά: είναι τα συστήµατα που αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον 

τους σε έντονο βαθµό, δεχόµενα µεγάλο αριθµό εισροών και 

παράγοντας αντίστοιχα µεγάλο αριθµό εκροών (Σχ.2.6). 

Συνιστώσες ............... Συνιστώσες 

 

Πρότυπα                       Αποτέλεσμα 

Διαδικασίες  

(μετασχηματισμός) 

Έξοδος Είσοδος 

Ανάδραση 



 

Σχήµα 2.6  Παράδειγµα

� κλειστά

περιβάλλον

ελάχιστες

� ρυθµό εξέλιξης στο

� δυναµικά

Κατηγοριοποιούνται

Παράδειγµα Ανοικτού Συστήµατος: Σχολική Μονάδα

κλειστά: είναι τα συστήµατα που αλληλεπιδρούν

περιβάλλον τους, δεχόµενα ελάχιστες εισροές και

ελάχιστες εκροές. 

εξέλιξης στο χρόνο  

δυναµικά: εξελίσσονται µε ταχύ ρυθµό (θετικά

Κατηγοριοποιούνται στις εξής επιµέρους κατηγορίες

o δυναµικά µε έλεγχο: αφορά τα τεχνητά

«ελέγχονται» από τον άνθρωπο (π χ

οργανισµοί). 

o δυναµικά χωρίς έλεγχο: αφορά φυσικά

δεν ελέγχονται από τον ανθρώπινο παρ

από τους φυσικούς νόµους (π.χ

φαινόµενα). 
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Μονάδα (Κατσαρός 2008). 

αλληλεπιδρούν ελάχιστα µε το 

ελάχιστες εισροές και παράγοντας 

ρυθµό θετικά ή αρνητικά). 

κατηγορίες: 

αφορά τα τεχνητά συστήµατα που 

άνθρωπο (π.χ. επιχειρήσεις ή 

αφορά φυσικά συστήµατα που 

ανθρώπινο παράγοντα, αλλά 

µους (π.χ. µετεωρολογικά 
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� Στατικά: είναι τα συστήµατα που εξελίσσονται µε αργό ρυθµό 

(σύµφωνα µε την ανθρώπινη αντίληψη), όπως για παράδειγµα ένα 

οικοσύστηµα. 

 

2.4 . ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η Συστηµική Προσέγγιση (Systemic Approach) αποτελεί µέθοδο µελέτης ενός 

συστήµατος, το οποίο αλληλεπιδρά µε άλλα συστήµατα του στενού και ευρύτερου 

περιβάλλοντός του. Η σχέση «επι µέρους – όλοι», που αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της Συστηµικής Προσέγγισης, ορισµένες φορές τροποποιεί την 

ονοµασία της σε Ολιστική Προσέγγιση. Τέτοια παραδείγµατα είναι (Αλεξόπουλος και 

Αδαµίδης 2008, Ζαβλανός 1998): 

• ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση Έργου (Project Management), που στοχεύει στην 

καλύτερη µελέτη ενός έργου που θεωρείται σύστηµα και το οποίο µε τη 

σειρά του διαιρείται σε µικρότερα υποσυστήµατα κοκ. (δοµική ανάλυση 

έργου – project breakdown structure), αλλά η µελέτη καθενός απ’ αυτά, 

υλοποιείται µέσα από τη θεώρηση των απαιτήσεων του έργου (αρχικό 

σύστηµα). Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και η µέθοδος «από πάνω προς τα 

κάτω (Top Down)», που εφαρµόζεται σε αναλύσεις οντοτήτων 

(πληροφοριακά συστήµατα, οργάνωση κλπ.). 

• Συστηµική Ψυχοθεραπεία (Systemic Psychotherapy), όπου η ανθρώπινη 

συµπεριφορά εξετάζεται θεωρώντας το άτοµο ως σύστηµα, µε τις 

συνιστώσες του (βιολογική, ψυχολογική, γνωσιολογική) να αλληλεπιδρούν 

µε το περιβάλλον (οικογενειακό, πολιτικό, οικονοµικό κλπ.).  

Η συστηµική προσέγγιση έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και 

ειδικότερα στον Αριστοτέλη, ο οποίος είχε την άποψη ότι «το όλο είναι µεγαλύτερο 

από το άθροισµα των µερών του». Η συστηµική προσέγγιση αποτελεί σήµερα το 

ισχυρότερο εργαλείο µελέτης όλων των επιστηµών (ιστορία, φιλοσοφία, γενετική, 

ψυχολογία, πολιτικές επιστήµες, νοµική, τεχνολογίες πληροφορικής & 

επικοινωνιών) (Αλεξόπουλος και Αδαµίδης 2008, Ζαβλανός 1998, Παρίτσης και 

άλλοι. 1992).  

Τέλος, αναπτύχθηκαν διαχρονικά διάφορες προσεγγίσεις συστηµικής ανάλυσης, οι πιο 

βασικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες (Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005): 



 

• Νευτώνεια προσέγγιση

συστήµατα εξισώσεων

Αντιπροσωπεύει την

µελετητές δεν την

µελετητές θεωρείται

χαµηλής πολυπλοκότητας

• Προσέγγιση της

αναπτύχθηκε από

µαθηµατικές οντότητες

και ταξινόµηση

συστήµατος έχει την

όπου S,T,R δείχνουν

σχέση R (ή, πιθανόν

προσέγγιση αυτή

ακολούθησαν στην

• Προσέγγιση της

ασχολήθηκε µε τα

της κυβερνητικής

µέσα, όπως η οµοιόστασ

µεταξύ συστήµατος

Σχήµα 2.7  Σύστηµα Ελέγχου

προσέγγιση των µαθηµατικών και της φυσικής

εξισώσεων και ειδικότερα τα συστήµατα διαφορικών

ντιπροσωπεύει την µηχανιστική θεώρηση των συστηµάτων

την εντάσσουν στη συστηµική προσέγγιση, ωστόσο

θεωρείται ότι είναι µια συστηµική προσέγγιση

χαµηλής πολυπλοκότητας.  

ροσέγγιση της Γενικής θεωρίας συστηµάτων (επιστήµη

από τον Ludwig Van Bertalanffy και εξετάζει τα

µαθηµατικές οντότητες,  υιοθετώντας µαθηµατικές µεθόδους για

ταξινόµηση των συστηµάτων. Η γενική τυπική περιγραφή

συστήµατος έχει την µορφή: 

S = (T,R)               (2.1) 

δείχνουν, αντίστοιχα, ένα σύστηµα, που διακρίνεται

πιθανόν ένα σύνολο σχέσεων) που καθορίζεται

προσέγγιση αυτή, υπήρξε η απάντηση στις τεχνολογικές

ακολούθησαν στην επιστήµη και µηχανική (science & engineering

ροσέγγιση της κυβερνητικής: θεµελιώθηκε από τον 

ασχολήθηκε µε τα συστήµατα ελέγχου και πληροφοριών. Σηµαντικές

κυβερνητικής είναι η διατήρηση ορισµένων παραµέτρων

οµοιόσταση ή προσαρµογή (ανάδραση) και η αλληλοσυσχέτιση

µεταξύ συστήµατος και περιβάλλοντος (Σχ.2.7). 

Σύστηµα Ελέγχου (Κυβερνητική) (∆έκλερης 1989). 
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φυσικής: αφορά  τα 

συστήµατα διαφορικών εξισώσεων. 

συστηµάτων, αν και αρκετοί 

, ωστόσο από άλλους 

προσέγγιση για συστήµατα 

επιστήµη συστηµάτων): 

εξετάζει τα συστήµατα ως 

µεθόδους για την περιγραφή 

γενική τυπική περιγραφή ενός 

κρίνεται µε το S, και µια 

που καθορίζεται από το Τ. Η 

γικές εξελίξεις που 

engineering).  

από τον Ν. Wiener, που 

πληροφοριών. Σηµαντικές έννοιες 

παραµέτρων συστηµάτων µε 

και η αλληλοσυσχέτιση 
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• Προσέγγιση της συστηµικής δυναµικής: αναπτύχθηκε από τον J.W. Forrester 

του ΜΙΤ γύρω στο 1960. Σχεδίασε µια πολύ ισχυρή µέθοδο περιγραφής των 

αλληλοσυσχετιζόµενων συστηµάτων, όπως επίσης και τη γλώσσα 

προσοµοίωσης Dynamo, που χρησιµοποιείται στην αριθµητική προσοµοίωση 

δυναµικών συστηµάτων (dynamic system simulation). Η προσέγγιση αυτή 

βασίζεται στον εντοπισµό σηµείων συσσώρευσης (stocks) και ροών (flows) και 

παρακάµπτει την ανάγκη χρήσης διαφορικών εξισώσεων.  

• οικοσυστηµική προσέγγιση: αφορά, κυρίως, οικοσυστήµατα (περιβαλλοντικές 

εφαρµογές). Αναπτύχθηκε από τους H. Odum και F. Vester και προσοµοιάζει 

µε τη συστηµική δυναµική, αλλά είναι πιο ποιοτική και περιγραφική.  

• θεωρία της συστηµικής επικοινωνίας: αναπτύχθηκε από τον Ρ. Watzlawick και 

αφορά στη µελέτη των σχέσεων ανθρώπινων συστηµάτων, βασιζόµενη στην 

επικοινωνία. Αυτή η θεωρία πρόσφερε ερµηνεία σε δύσκολα προβλήµατα 

συµπεριφοράς, αναγάγοντάς τα σε παράδοξα συστήµατα εσωτερικής 

επικοινωνίας και επικοινωνίας µε το περιβάλλον.  

• προσέγγιση των ήπιων συστηµάτων (soft methodology): Αναπτύχθηκε από τον 

P. Checkland, που όρισε ως συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας τα 

συστήµατα, στα οποία πραγµατοποιούνται σκόπιµες ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Για παράδειγµα, τέτοια συστήµατα είναι οι οργανισµοί, τα 

κοινωνικά και πολιτικά συστήµατα, επιχειρηµατικά συστήµατα κλπ. 

Περιγράφονται περισσότερο µε τη γλώσσα, παρά µε τα µαθηµατικά. Τα ήπια 

συστήµατα έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως: στόχους, σκοπούς, 

υπερ-συστήµατα, υπο-συστήµατα, µηχανισµούς ελέγχου & µέτρησης 

απόδοσης, συστήµατα ιεραρχίας, συστήµατα επικοινωνίας κλπ. 

 

2.5 . ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Η Συστηµική σκέψη (System Thinking) έχει ως στόχο να αποκαλύψει τα πραγµατικά 

αίτια ενός προβλήµατος για να δοθεί η επιθυµητή λύση. Τα προβλήµατα που 

παρουσιάζει το σύστηµα (συστηµικά αρχέτυπα) αποτελούν τη βάση για µια 

διαφορετική πλευρά εξέτασης από τη συστηµική σκέψη. Ουσιαστικά, η δοµή του 

συστήµατος επηρεάζει τη συµπεριφορά, διότι (Αλεξόπουλος και Αδαµίδης 2008, 

Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005):  
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• Πολλά προβλήµατα του παρόντος είναι αποτελέσµατα λύσεων του 

παρελθόντος. 

• Τα συστήµατα προβάλλουν εµπόδια στις αλλαγές. 

• Η αιτία και το αποτέλεσµα συχνά δεν συσχετίζονται στο χωροχρόνο. 

• Μια µικρή αλλαγή µπορεί να προκαλέσει σοβαρά αποτελέσµατα. 

Η µεθοδολογία της συστηµικής σκέψης παρουσιάστηκε από τον P.Senge (1995) και 

παρέχει στο συστηµικό αναλυτή, ιδιαίτερα στον τοµέα λήψης αποφάσεων, έναν 

τρόπο γραφικής αναπαράστασης µη γραµµικών συστηµικών σχέσεων. Στον επόµενο 

πίνακα φαίνονται τα χαρακτηριστικά της συστηµικής σκέψης (Αλεξόπουλος και 

Αδαµίδης 2008, Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005): 

Πίνακας 2.1:  Χαρακτηριστικά Συστηµικής Σκέψης (προσαρµογή από 

Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005). 

α/α Χαρακτηριστικά 

1 Περισσότερο διαισθητική  

2 Ευκολότερος τρόπος δόµησης 

3 Μη υποχρεωτική η χρήση Η/Υ 

4 Ποιοτική περιγραφή 

5 Εύκολη κατανόηση από µη ειδικούς 

 

Ολοκληρώνοντας το πλαίσιο για την συστηµική σκέψη, τα βασικά στοιχεία της 

συνοψίζονται στα εξής (Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005): 

• βρόχος ανάδρασης (Reinforcing feedback loop): είναι η ικανότητα 

µετατροπής µικρών αιτιών σε σχετικά µεγάλα αποτελέσµατα. Για 

παράδειγµα, θεωρεί ότι η µάθηση µπορεί να ξεκινήσει µε µια µικρή σχετικά 

προσπάθεια, αλλά αν το περιβάλλον µάθησης, µέσω του ψυχολογικού 

πεδίου, είναι σε θέση να εντάξει τον εκπαιδευόµενο σε έναν ενισχυτικό 

συστηµικό κύκλο, τότε είναι σε θέση να λάβει µεγάλα αποτελέσµατα. Έτσι, ο 

εκπαιδευτής έχοντας λάβει υπόψη αυτή τη συστηµική λειτουργία, ακολουθεί 

µια αργή διδακτική διαδικασία, δηλ. δε βιάζεται να πάρει άµεσα το µέγιστο 

της προσπάθειας των εκπαιδευόµενων. Προσπαθεί να τους εµπλέξει σε µια 

διαδικασία ανατροφοδότησης από τα ίδια τα αποτελέσµατα των 

προσπαθειών τους. Όµως, υπάρχει η περίπτωση κάποιος εκπαιδευόµενος να 



 

ξεκινήσει µε µεγάλη

οπότε να µειώσει

επηρεάσει τα αποτελέσµατα

συστηµική συµπεριφορά

εµφανίζεται συχνά

την αντιπαλέψει

Σχήµα 2.8  Βρόχος ανάδρασης

2005). 

• Εξισορροποιητικός

συστηµάτων να

καθαροί βρό

συστήµατα αναζητούν

άλλων ενδογενών

παράδειγµα, στην

σύστηµα σε σηµείο

επιφέρει µια 

οποίο µε τη σειρά

απαραίτητη προσπάθεια

επιτευχθεί (απόσταση

παραπάνω συστηµικού

καθορισµού µαθησιακών

στρατηγική υψηλού

µε µεγάλη προσπάθεια, αλλά να έχει αρνητικά

α µειώσει το επίπεδο της προσπάθειάς του, που µε

επηρεάσει τα αποτελέσµατα κ.ο.κ. Στον τοµέα της εκπαίδευσης

συστηµική συµπεριφορά ονοµάζεται σύγκλιση στο µέσο όρο

αι συχνά στο σχολικό περιβάλλον και πρέπει ο εκπαιδευτικός

αντιπαλέψει.  

Βρόχος ανάδρασης στην ατοµική µάθηση (Ασηµακόπουλος

ροποιητικός βρόχος (Balancing loop): εκφράζει

συστηµάτων να αναζητούν ένα σηµείο ισορροπίας. Πολύ σ

καθαροί βρόχοι ανάδρασης που να λειτουργούν συνεχώς

συστήµατα αναζητούν σταθερότητα ή πολλές φορές λόγω

άλλων ενδογενών παραγόντων ισορροπούν σε κάποιο σηµείο

παράδειγµα, στην ατοµική µάθηση, η εισαγωγή ενός 

σύστηµα σε σηµείο ισορροπίας. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων

µια δηµιουργική τάση, που κινητοποιεί το ψυχολογικό

οποίο µε τη σειρά του, µέσω της κινητοποίησης, απελευθερώνει

απαραίτητη προσπάθεια. Ο συστηµικός κύκλος συνεχίζει 

απόσταση στόχου αποτελεσµάτων=0). Μια

παραπάνω συστηµικού πρότυπου είναι οι τρεις πιο συνηθισµένες

καθορισµού µαθησιακών στόχων: (α) στρατηγική ρεαλιστικού

υψηλού στόχου, και (γ) στρατηγική κλιµακούµενου
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έχει αρνητικά αποτελέσµατα, 

που µε τη σειρά του θα 

τοµέα της εκπαίδευσης, αυτή η 

µέσο όρο, µια τάση που 

και πρέπει ο εκπαιδευτικός να 

 

Ασηµακόπουλος και άλλοι. 

εκφράζει την τάση των 

Πολύ σπάνια υπάρχουν 

λειτουργούν συνεχώς. Συνήθως τα 

φορές λόγω αντιστάσεων ή 

κάποιο σηµείο (Σχ.2.9). Για 

 στόχου οδηγεί το 

αποτελεσµάτων µε το στόχο 

κινητοποιεί το ψυχολογικό πεδίο, το 

απελευθερώνει την 

συνεχίζει µέχρι ο στόχος να 

Μια εφαρµογή του 

πιο συνηθισµένες στρατηγικές 

ρεαλιστικού στόχου, (β) 

µενου στόχου. 



 

Σχήµα 2.9  Εξισορροποιητικός

άλλοι. 2005). 

• Χρονική υστέρηση

συστηµική σκέψη

σύστηµα στο

παράδειγµα, στην

υπάρχει χρονική

υπάρχοντα συστηµικό

αναπτύξει παράπλευρες

παράδειγµα αυτό

την προσπάθεια

συµπεριφορά που

χρονική υστέρηση

πυροδοτήσει ένα

παίρνει αποτελέσµατα

διαδικασία απο

διάθεση για 

εµπειρικά και 

µε τα ανάλογα

παρενέργεια.  

Εξισορροποιητικός βρόχος στην ατοµική µάθηση (Ασηµακόπουλος

υστέρηση (time lag-delay): αποτελεί το πιο δύσκολο

συστηµική σκέψη. Οι χρονικές υστερήσεις µπορούν να

σύστηµα στο να εκτοξεύσει την προβλεπόµενη συµπεριφορά

παράδειγµα, στην ατοµική µάθηση µεταξύ προσπάθειας και

υπάρχει χρονική υστέρηση. Αυτή, αν και φαινοµενικά δεν

συστηµικό κύκλο, είναι σε θέση να ωθήσει το σύστηµα

αναπτύξει παράπλευρες, µη επιθυµητές συµπεριφορές

παράδειγµα αυτό, ο εκπαιδευόµενος που αργεί να πάρει αποτελέσµατα

πάθεια µάθησης που καταβάλλει, είναι δυνατόν

συµπεριφορά που αποτυπώνεται στο Σχ. 2.11. Εδώ παρατηρούµε

χρονική υστέρηση δε διακόπτει απλά τον συστηµικό κύκλο

πυροδοτήσει ένα νέο ενισχυτικό κύκλο. Ο εκπαιδευόµενος

παίρνει αποτελέσµατα από την προσπάθεια που καταβάλλει

πο-ενεργοποίησης, που µπορεί να του  απορροφήσει

διάθεση για νέα προσπάθεια. Ο καλός εκπαιδευτής 

εµπειρικά και έτσι πρέπει να φροντίζει να τροφοδοτεί τους

τα ανάλογα αποτελέσµατα γρήγορα, ώστε να αποφύγει
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Ασηµακόπουλος και 

το πιο δύσκολο σηµείο στην 

µπορούν να οδηγήσουν ένα 

προβλεπόµενη συµπεριφορά. Για 

προσπάθειας και αποτελέσµατος 

φαινοµενικά δεν αλλοιώνει τον 

ωθήσει το σύστηµα στο να 

συµπεριφορές (Σχ.2.10). Στο 

να πάρει αποτελέσµατα από 

είναι δυνατόν να εµφανίσει 

Εδώ παρατηρούµε ότι, η 

συστηµικό κύκλο, αλλά µπορεί να 

εκπαιδευόµενος, εφόσον δεν 

καταβάλλει, µπαίνει σε µια 

απορροφήσει όλη τη 

ιδευτής το γνωρίζει αυτό 

τροφοδοτεί τους εκπαιδευόµενους 

ώστε να αποφύγει αυτήν την 



 

Σχήµα 2.10  Χρονική υστέρηση

2005). 

Σχήµα 2.11  ∆ηµιουργία

ατοµική µάθηση (Ασηµακόπουλος

 

2.6 . ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

Η Συστηµική ∆υναµική

προς τη συστηµική σκέψη

στο µελετητή. Παράλληλα

προσοµοίωση, µε σκοπό

(συµπεριφορά ως προς το

πίνακα φαίνονται τα βασικά

 

Χρονική υστέρηση στην ατοµική µάθηση (Ασηµακόπουλος

∆ηµιουργία βρόχου ανάδρασης στον εξισορροποιητικό

Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005). 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 

∆υναµική (System Dynamics) θεωρείται συµπληρωµατικό

συστηµική σκέψη. Σχεδιάστηκε ώστε να δίνει µια πιο ποσοτική

µελετητή Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα για µαθηµατική

µε σκοπό τη µελέτη της δυναµικής συµπεριφοράς ενός

συµπεριφορά ως προς το χρόνο) (Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005

ι τα βασικά χαρακτηριστικά της: 
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Ασηµακόπουλος και άλλοι. 

 

εξισορροποιητικό κύκλο για 

συµπληρωµατικό εργαλείο ως 

µια πιο ποσοτική οπτική γωνία 

για µαθηµατική δόµηση και 

συµπεριφοράς ενός συστήµατος 

άλλοι. 2005). Στον επόµενο 



Σελίδα | 41  
 

Πίνακας 2.2:  Χαρακτηριστικά Συστηµικής ∆υναµικής (προσαρµογή από 

Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005). 

α/α Χαρακτηριστικά 

1 Προσεγγίζει τη µαθηµατική σκέψη 

2 Χρησιµοποιεί τη προσοµοίωση 

3 Απαιτείται η χρήση Η/Υ 

4 Ποσοτική & Ποιοτική περιγραφή 

5 Απαιτείται εξάσκηση από ειδικούς 

Θεωρητικά, η συστηµική δυναµική προσδίδει έµφαση στη δοµή (structure) και τις 

διαδικασίες (procedures) που λειτουργούν εντός αυτής της δοµής. Η δοµή 

περιλαµβάνει, εκτός των διαδικασιών παραγωγής και τις πολιτικές και παραγωγικές 

αξίες που κυριαρχούν στη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, µε τη χρήση της συστηµικής 

δυναµικής, µπορεί να ξεκινήσει µια διαδικασία ανάλυσης ενός προβλήµατος και η 

δοµή και δυναµικές συµπεριφορές µπορούν να αποτυπωθούν σε συστηµικά 

διαγράµµατα (Flood and Jackson 1996, Sterman 2000). 

H συστηµική δυναµική περιλαµβάνει δύο δοµικά στοιχεία (Ασηµακόπουλος και 

άλλοι. 2005, Flood and Jackson 1996): 

• Σηµεία συσσώρευσης (levels or stocks): είναι σηµεία όπου συσσωρεύεται µια 

ποσότητα ή µια ιδιότητα και συµβολίζονται µε ένα απλό τετράγωνο, όπως 

φαίνεται στο επόµενο σχήµα 

 

 

Σχήµα 2.12  Σχηµατική παράσταση σηµείου συσσώρευσης (Ασηµακόπουλος και 

άλλοι. 2005). 

• Ροές (flows or rates): εκφράζουν είσοδο ή έξοδο από το σηµείο 

συσσώρευσης και συµβολίζονται µε 

 

Σχήµα 2.13  Σχηµατική παράσταση ροής µε σηµείο ελέγχου (Ασηµακόπουλος και 

άλλοι. 2005). 
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• Μετατροπείς: µετατρέπουν ένα σήµα εισόδου σε ένα σήµα εξόδου και 

συµβολίζονται µε 

 

 

Σχήµα 2.14  Σχηµατική παράσταση µετατροπέα (Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005). 

• Συνδετικά βέλη: εκφράζουν ροή πληροφορίας και επηρεασµούς µεταξύ 

σηµείων του συστηµικού µοντέλου και συµβολίζονται µε 

 

 

Σχήµα 2.15  Σχηµατική παράσταση συνδετικού βέλους (Ασηµακόπουλος και άλλοι. 

2005). 

 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται ένα παράδειγµα µοντέλου αποταµίευσης χρηµάτων, 

χρησιµοποιώντας στοιχεία της συστηµικής δυναµικής, όπου η διάθεση για 

κατανάλωση είναι ένας µετατροπέας, που µετατρέπει τα δεδοµένα εισόδου, που 

προέρχονται από το οικονοµικό περιβάλλον, σε απόφαση εκροής (Ασηµακόπουλος 

και άλλοι. 2005):  

 

Σχήµα 2.16  Μοντέλο αποταµίευσης  (Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005). 

 

Το σπουδαιότερο πλεονέκτηµα της σχηµατικής αναπαράστασης µε το συµβολισµό 

της συστηµικής δυναµικής είναι ότι, ο συστηµικός µελετητής εµπλέκεται σε µια 



 

δηµιουργική αλληλεπίδραση

διάρκεια της διαλεκτικής

και σκέψεις που µπορεί

µοντελοποίηση (Ασηµακόπουλος

Στο παράδειγµα της ατοµικής

γνώσεις του πάνω σε ένα

σωστά µε το περιβάλλον

κύκλωµα µάθησης, όπου

αποκατασταθεί η όποια

Σχήµα 2.17  Μοντέλο κυκλώµατος

2005). 

Ένα πιο ρεαλιστικό µοντέλο

που παίρνει δεδοµένα από

αποτελεσµατικότητα του

σχήµα (Ασηµακόπουλος

 

 

 

αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, το οποίο έχει να µελετήσει

της διαλεκτικής µε το µοντέλο είναι δυνατόν να αναδυθούν

σκέψεις που µπορεί να µην ήταν εµφανείς από την πρώτη

Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005). 

παράδειγµα της ατοµικής µάθησης, ο εκπαιδευόµενος διαπιστώνει

του πάνω σε ένα γνωστικό αντικείµενο δεν τον βοηθούν

το περιβάλλον και τότε ο µηχανισµός της προσαρµογής

όπου γνώση από το περιβάλλον ρέει προς το σύστηµα

αποκατασταθεί η όποια ανισορροπία (να βρεθεί σηµείο εξισορρόπ

Μοντέλο κυκλώµατος ατοµικής µάθησης  (Ασηµακόπουλος

ρεαλιστικό µοντέλο εισάγει την έννοια της νοηµοσύνης ως

παίρνει δεδοµένα από τη γνωστική κατάσταση του συστήµατος

αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού της προσαρµογής, όπως φαίνεται

Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005):  
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έχει να µελετήσει. Κατά τη 

να αναδυθούν συµπεριφορές 

την πρώτη µατιά, πριν τη 

εκπαιδευόµενος διαπιστώνει ότι οι 

τον βοηθούν να επικοινωνεί 

προσαρµογής ενεργοποιεί το 

ρέει προς το σύστηµα, ώστε να 

εξισορρόπησης) (Σχ.2.17).  

 

Ασηµακόπουλος και άλλοι. 

ως ένα µετατροπέα, 

συστήµατος και ελέγχει την 

όπως φαίνεται στο επόµενο 



 

Σχήµα 2.18  Κύκλωµα

προσαρµογής & νοηµοσύνης

Στο επόµενο σχήµα, φαίνεται

συστηµατική δυναµική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.19  Μεθοδολογία

και Αδαµίδης 2008). 

 

Νόμοι-θεωρία-

Δεδομένα 

Κύκλωµα ατοµικής µάθησης, όπου περιλαµβάνονται

προσαρµογής νοηµοσύνης  (Ασηµακόπουλος και άλλοι. 2005). 

επόµενο σχήµα, φαίνεται συνολικά η µεθοδολογία και µοντελοποίηση

συστηµατική δυναµική: 

Μεθοδολογία συστηµικής δυναµικής (προσαρµογή από

 

Προβληματική κατάσταση 

Διατύπωση έργου –χρήση 

ολοκληρωμένου συστήματος 

πληροφοριών 

Καθορισμός σκοπών μοντελοποίησης  

Ανάληψη ρεαλιστικής ανασκόπησης 

υπάρχοντων μοντέλων 

Εκτίμηση χρηστών  

Υπο-μεθοδολογία ανάπτυξης μοντέλου  

Διαμόρφωση μοντέλου 

Δήλωση όλων των σημαντικών υποθέσεων 
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περιλαµβάνονται µηχανισµοί της 

 

µεθοδολογία και µοντελοποίηση στη 

προσαρµογή από Αλεξόπουλος 

Υπομεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Χρήση/προσομοί

ωση μοντέλου 



Σελίδα | 45  
 

Η συστηµική δυναµική εφαρµόζεται σε διάφορα πεδία, όπως (Αλεξόπουλος και 
Αδαµίδης 2008): 

• Επιχειρηµατική ανάλυση: εφαρµόζεται λόγω της πολυπλοκότητας, της 

δυναµικής φύσης και της µη γραµµικής και δύσκολης προβλέψιµης 

συµπεριφοράς που υπάρχει στο χώρο των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, στα 

πεδία του µάνατζµεντ (Coyle 1997), στη διαχείριση έργων (Lyneis and Ford 

2007), στην ανάλυση επιχειρηµατικών διαδικασιών (Melao and Pidd 2000) 

και στη στρατηγική διοίκησης επιχειρήσεων (Weil 2007). 

• Εκπαίδευση: χρησιµοποιείται ευρέως στα αντικείµενα της ανάπτυξης 

προσωπικών δεξιοτήτων, τη διαµόρφωση της προσέγγισης προς τα πράγµατα 

και τη διαµόρφωση της προσωπικότητας, στα ζητήµατα διοίκησης 

εκπαίδευσης, στην προσφορά και ζήτηση εκπαιδευτών και στην ποιότητα 

εκπαιδευτικού προσωπικού και έργου.    

• ∆ηµόσια διοίκηση και πολιτική: η συστηµική δυναµική χρησιµοποιείται 

κυρίως σε πολιτικές οικιστικής ανάπτυξης, στην απασχόληση και ανεργία, 

στην αξιοποίηση και χρήση της γης, σε θέµατα φορολόγησης και στη 

δηµόσια υγεία (Lane 1999). 

• Περιβάλλον: χρησιµοποιείται ευρέως στα αντικείµενα της βιώσιµης 

ανάπτυξης, στην πληθυσµιακή ανάπτυξη και επάρκεια τροφίµων, στην 

αγροτική παραγωγή, στην ποιότητα ζωής, στην περιβαλλοντική µόλυνση & 

ρύπανση, στη διαχείριση φυσικών πόρων & απορριµάτων. 

Γενικά, η συστηµική δυναµική είναι µια επιστηµονική µεθοδολογία, που προσφέρει 

δυνατότητες για τη δηµιουργία µιας κοινής γλώσσας προς όλα τα γνωστικά 

αντικείµενα. Προτρέπει την ανθρώπινη κριτική σκέψη σχετικά µε τα διάφορα 

προβλήµατα προς λύση, εξαιτίας της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί, µε 

σκοπό την ανάπτυξη και την ανάλυση της δοµής ενός συστήµατος (Αλεξόπουλος και 

Αδαµίδης 2008, Ζαβλανός 1998, Παρίτσης και άλλοι. 1992). 

 

2.7 . ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Κάθε κοινωνική οργάνωση αποτελεί ένα σύστηµα που µπορεί να µελετηθεί µέσω της 

συστηµικής προσέγγισης. Είναι µια ολότητα που αποτελείται από αλληλεπιδρώντα 

µέρη, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου περιβάλλοντος. Οι εισροές από το περιβάλλον 
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είναι κυρίως ανθρώπινοι και υλικοί πόροι, πληροφορίες και γνώσεις, ενώ οι εκροές 

είναι υπηρεσίες ή/και προϊόντα. Ωστόσο, κάποιες φορές υπάρχουν και εκροές που 

είναι επιζήµιες, όπως για παράδειγµα, στην περίπτωση της µόλυνσης του 

περιβάλλοντος και των άλλων αρνητικών επιπτώσεων σ’ αυτό.  

Η συστηµική θεωρία προτείνεται ως εννοιολογικό πλαίσιο, που διευκολύνει την 

κατανόηση της πολυπλοκότητας των σύγχρονων οργανισµών, ως εργαλείο 

οργάνωσης και αντιµετώπισης της αβεβαιότητας απέναντι στους επιδιωκόµενους 

στόχους. Εστιάζει στη διασύνδεση του οργανισµού µε το περιβάλλον του, καθώς και 

στον τρόπο λειτουργίας του. Η συστηµική προσέγγιση αντιµετωπίζει τον 

οποιοδήποτε οργανισµό ως ένα ζωντανό σύστηµα που είναι σε συνεχή επαφή & 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον, µε τµήµατα και διαδικασίες που επικοινωνούν 

συνεχώς. Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό της οργάνωσης, µε βάση τη συστηµική 

προσέγγιση, θα µπορούσε ενδεικτικά αυτή να παρουσιαστεί, όπως στο επόµενο 

σχήµα. Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι η κατανόηση και εξήγηση του χαρακτήρα και 

της συµπεριφοράς των οργανώσεων δεν αποτελούν αντικείµενο µόνον των 

κοινωνικών επιστηµών ή των τεχνολογικών, αλλά όλων αυτών µαζί (συνθετικά). 

Έτσι, γίνεται φανερή η ανάγκη διεπιστηµονικής προσέγγισης. Επίσης, η 

αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης απαιτεί την αρµονία ή καλή προσαρµογή 

µεταξύ όλων αυτών των συντελεστών της οργάνωσης  (Κεφαλάς 1998, Ζαβλανός 

1998). 

 

Σχήµα 2.20   Η Συστηµική προσέγγιση στην Οργάνωση. 

 

Άνθρωποι      Τεχνολογία  

Κουλτούρα            Εξοπλισμός 

 

 

Πληροφορίες            Υποδομή 

Γνώσεις                       υλικά 

 

Επεξεργασία-Μεταποίηση 

Ανατροφοδότηση/έλεγχος (feedback) 

Εισροές Εκροές 



 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ

 

3.1 . ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η  ∆ιαχείριση Πολικότητας

αποτελούµενο από τέσσερα

ανήκουν στον έναν 

ανώτερο επίπεδο συγκεντρώνουν

κατώτερο τα αρνητικά όπως

 Σχήµα 3.1   ∆ιαγραµµατική

Για την υλοποίηση της ∆Π

and Norton 2001): 

� Ορίζονται οι δύο

� ∆ιευκρινίζεται

πολικότητας. 

ζητήµατος βρίσκονται

αναγνωρίζεται το

πρόβληµα. 

�  Σχεδιάζεται το διάγραµµα

θετικά κάθε πόλου

� Γίνεται µελέτη

(παρατηρείται

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Πολικότητας (∆Π)  αποτυπώνεται διαγραµµατικά

αποτελούµενο από τέσσερα κουτιά (box).  Τα δύο κουτιά από την αριστερή

στον έναν πόλο και εκείνα από την δεξιά στον άλλο

επίπεδο συγκεντρώνουν τα θετικά και των δύο πόλων

τα αρνητικά, όπως φαίνεται στο  επόµενο σχήµα: 

∆ιαγραµµατική Απεικόνιση της ∆ιαχείρισης Πολικότητας

υλοποίηση της ∆Π πρέπει να γίνουν τα εξής βήµατα (Hedlberg

δύο όροι του ζητήµατος. 

νίζεται η φύση του ζητήµατος, εάν αποτελεί πρόβληµα

 Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να ξεκαθαριστεί πως

τος βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και υπάρχει παλινδρόµηση

αναγνωρίζεται το ζήτηµα ως πολικότητα, αλλιώς σε αντίθετη

το διάγραµµα συµπληρώνοντας τα κουτιά µε τα

θετικά κάθε πόλου, αριστερά-δεξιά, πάνω και κάτω αντίστοιχα

Γίνεται µελέτη του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί

παρατηρείται ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση των δύο πόλων
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

διαγραµµατικά ως ένα στρώµα 

κουτιά από την αριστερή πλευρά, 

άλλο. Τα κουτιά στο 

δύο πόλων, ενώ εκείνα στο 

 

∆ιαχείρισης Πολικότητας. 

Hedlberg 2000, Kaplan 

αποτελεί πρόβληµα ή ζήτηµα 

πως, αν οι όροι του 

παλινδρόµηση, τότε 

αντίθετη περίπτωση ως 

κουτιά µε τα αρνητικά και τα 

κάτω αντίστοιχα. 

λειτουργεί η πολικότητα 

δύο πόλων συσχετίζοντας τα 

Ανώτερο Επίπεδο 

 

Κατώτερο Επίπεδο 



 

αρνητικά του 

φαίνεται στο επόµενο

 

 Σχήµα 3.2   ∆ιαγραµµατική

Αυτό συνεπάγεται ότι

Συνεχίζονται τα βήµατα

� Ακολουθεί η στοιχειοθέτηση

πλεονεκτηµάτων

αρνητικών συνεπειών

διαχείριση του ζητήµατος

� Τέλος, γίνεται

διορθωτικές επεµβάσεις

 

Στο επόµενο σχήµα φαίνονται

 

  

 

 

αρνητικά του Α πόλου µε τα θετικά του Β πόλου και αντίστροφα

φαίνεται στο επόµενο σχήµα: 

∆ιαγραµµατική Απεικόνιση της λειτουργίας της Πολικότητας

συνεπάγεται ότι, η λύση θα επέλθει από την διαχείριση και

Συνεχίζονται τα βήµατα (Hedlberg 2000, Kaplan and Norton 2001

Ακολουθεί η στοιχειοθέτηση των ενεργειών για την εκµετάλλευση

ηµάτων των δύο πόλων και των δράσεων για την αντιµετώπιση

αρνητικών συνεπειών, ώστε να καταλήξουµε στην Υβριδική

διαχείριση του ζητήµατος. 

Τέλος γίνεται αξιολόγηση της ως τώρα προσπάθειας

διορθωτικές επεµβάσεις, αν και όπου χρειαστεί. 

επόµενο σχήµα φαίνονται όλα τα βήµατα που ακολουθούνται στην
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και αντίστροφα), όπως 

 

λειτουργίας της Πολικότητας. 

διαχείριση και των δύο πόλων. 

2001, Ouchi1979): 

για την εκµετάλλευση των 

για την αντιµετώπιση των 

Υβριδική Λύση για τη 

προσπάθειας και γίνονται 

ακολουθούνται στην ∆Π:  
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 Σχήµα 3.3   Βήµατα υλοποίησης της ∆ιαχείρισης Πολικότητας. 

Συνοψίζοντας, η προσπάθεια να πλησιάσουµε την αληθινή φύση των δυσκολιών, 

που αντιµετωπίζονται στην πράξη και η ικανότητα να διακρίνονται τα προβλήµατα 

από τα ζητήµατα πολικότητας, σηµατοδοτεί την αλλαγή από την win-lose στην win-

win τακτική και οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάπτυξη και προώθηση τόσο της σκέψης 

όσο και του ζητήµατος και του οργανισµού στον οποίο εντοπίζεται. 

 

3.2 . ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 

Η Θεωρία Περιορισµών (ΘΠ)  αποτελεί µια προσέγγιση για τη διοίκηση και 

ανάπτυξη. Βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε πολύπλοκο σύστηµα σε οποιοδήποτε 

χρονικό σηµείο ή κατάσταση βρίσκεται, υπάρχει ένα τουλάχιστον σηµείο του 

συστήµατος που περιορίζει τις δυνατότητες να επιτευχθούν οι στόχοι. Για την 

ανάπτυξη ενός συστήµατος οι περιορισµοί (limitations) αυτοί πρέπει να 

προσδιοριστούν και να διαχειριστούν το σύνολο του συστήµατος µε γνώµονα τον 

περιορισµό των περιορισµών. Στον πραγµατικό κόσµο, τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται στα συστήµατα είναι συνήθως ανασταλτικές δράσεις, που  

Διαχείριση Πολικότητας-7 βήματα 

MA
S   M   T   W   T   F   S 

 

1 – Ορίζουμε τους 

δύο όρους του 

ζητήματος 
2 –Διευκρινίζουμε τη 

φύση του ζητήματος 

(πολικότητα ή 

πρόβλημα;) 

6 – … και τις δράσεις για 

αντιμετώπιση των 

αρνητικών των 2 πόλων 

5 –  Στοιχειοθετούμε τις 

ενέργειες για 

εκμετάλλευση των 

θετικών των 2 πόλων… 
4 – Κατανοούμε τον 

τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί η πολικότητα 

7 – Αξιολόγηση της 

προσπάθειας κ 

διορθωτική επέμβαση, αν 

κ όπου χρειαστεί 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

3. Φτιάχνουμε το 

διάγραμμα  
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προέρχονται από παραδοχές ή περιορισµούς που δεν έχουν διερευνηθεί. Ο 

προσδιορισµός των περιορισµών µπορεί να οδηγήσει στη διόρθωσή τους και στην 

επίτευξη win-win επίλυσης. 

Η ΘΠ παρέχει ένα ολοκληρωµένο τρόπο προσέγγισης για την επίλυση προβληµάτων 

περιορισµών, µε σκοπό όχι µόνο την επίλυση, αλλά και τη συνεργασία και 

επικοινωνία για να επιτευχθεί η υλοποίηση.  

Η θεωρία των Περιορισµών εδράζεται θεωρητικά στην υπόθεση ότι ο ρυθµός 

δηµιουργίας ωφέλειας περιορίζεται από τουλάχιστον µια περιοριστική διαδικασία, 

έχοντας τρεις προσεγγίσεις: 

• Αύξηση της δυναµικότητας στο σηµείο του περιορισµού ή στα σηµεία 

των περιορισµού. 

• Μείωση των δυνατοτήτων στα επιµέρους υποσυστήµατα του 

συστήµατος, έτσι ώστε να εναρµονισθούν στη δυναµικότητα του 

περιορισµού. 

• Υβριδικό Μοντέλο-ταυτόχρονη εφαρµογή των δύο προηγουµένων. 

 

Τα βήµατα που ακολουθούνται στην ΘΠ είναι τα ακόλουθα (Hedlberg 2000, Kaplan 

and Norton 2001, Ouchi1979): 

� προσδιορισµός και ανάλυση των περιορισµών, 

� διερεύνηση των περιορισµών (αύξηση της δυναµικότητας και 

αποτελεσµατικότητας), 

� αναδιοργάνωση όλων των λειτουργιών του συστήµατος µε βάση τον 

περιορισµό και τις ενέργειες που έχουν γίνει, 

� αντιµετώπιση του περιορισµού (αν απαιτηθεί αύξηση της δυναµικότητας) και 

� αποτίµηση και επανάληψη (µετά τις πρώτες ενέργειες αντιµετώπισης είναι 

πιθανό να απαιτηθεί επιτήρηση της λειτουργίας του συστήµατος). 

 

Συνοψίζοντας, η ΘΠ προτείνει ένα σύστηµα που ακολουθεί µια αλληλουχία πέντε 

βηµάτων (Pinto 2013):  

• Προσδιορισµό του περιορισµού  



 

•  Αξιοποίηση του

• Υποταγή στον περιορισµό

• Ανύψωση  

• Επανάληψη της διαδικασίας

Σχήµα 3.4  Τα πέντε

2013). 

 

3.3 . ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα ∆ιαγράµµατα SIPOC

work) στη διαδικασία προσδιορισµού

διαδικασία-λειτουργία

οποίες δεν έχουν ορισθεί

στη διαδικασία µέτρησης

ακόµη τεχνική αποτύπωσης

Μηχανική Λογισµικού

(Sommerville 2009). 

Τα ∆ιαγράµµατα SIPOC

(Hedlberg 2000, Kaplan

• ποιός προµηθεύει

Αξιοποίηση του περιορισµού  

Υποταγή στον περιορισµό  

Επανάληψη της διαδικασίας  

Τα πέντε σηµεία εστίασης της Θεωρίας των Περιορισµών

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ SIPOC 

SIPOC είναι εργαλεία υποστήριξης της οµαδικής

διαδικασία προσδιορισµού όλων των εµπλεκόµενων στοιχείων

λειτουργία. Υποστηρίζουν την ανάλυση πολύπλοκων καταστάσεων

έχουν ορισθεί αποτελεσµατικά οι στόχοι και οι σκοποί

διαδικασία µέτρησης και αποτίµησης ενός συστήµατος και

τεχνική αποτύπωσης της λειτουργίας των διαδικασιών

Λογισµικού (Software Engineering) και στα ∆ιαγράµµατα

 

SIPOC (Σχ.3.5) είναι χρήσιµα όταν είναι γνωστά

Kaplan and Norton 2001, Ouchi1979): 

ς προµηθεύει (είσοδος) ένα σύστηµα, 
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Θεωρίας των Περιορισµών (Pinto, 

οµαδικής εργασίας (team 

εµπλεκόµενων στοιχείων σε µία 

πολύπλοκων καταστάσεων, στις 

και οι σκοποί. Εφαρµόζονται 

συστήµατος και αποτελούν µία  

διαδικασιών. Βασίζονται στη 

στα ∆ιαγράµµατα HIPO 

είναι γνωστά τα ακόλουθα 



 

• ποιές είναι

ένα σύστηµα

• ποιοί 

επεξεργασίας

• ποιές είναι

αποτελέσµατα

 

Τα βήµατα της δηµιουργίας

Kaplan and Norton

1. ∆ηµιουργείται

συνεργασθεί

διαφάνεια

2. Ξεκινά η

3. Προσδιορίζονται

4. Προσδιορίζονται

αποτελέσµατα

5. Προσδιορίζονται

αποτελεσµατική

6. Προσδιορίζονται

 Σχήµα 3.5   ∆ιάγραµµα

 

ς είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα

ένα σύστηµα, 

 είναι οι πραγµατικοί αποδέκτες των αποτελεσµάτων

επεξεργασίας ή της διεργασίας και 

ς είναι οι απαιτήσεις αυτών που ωφελούνται

αποτελέσµατα των επεξεργασιών ή διεργασιών του συστήµατος

βήµατα της δηµιουργίας διαγραµµάτων SIPOC είναι τα εξής

Norton 2001, Ouchi1979): 

∆ηµιουργείται ένα µέσο, το οποίο θα επιτρέψει

συνεργασθεί στη δηµιουργία του διαγράµµατος 

διαφάνεια). 

Ξεκινά η διαδικασία µε την αποτύπωση 4 ή 5 επιπέδων

ροσδιορίζονται τα αποτελέσµατα της διεργασίας.

Προσδιορίζονται ποιοί θα είναι οι ωφελούµενοι, 

αποτελέσµατα της διεργασίας. 

Προσδιορίζονται οι είσοδοι του συστήµατος, που απαιτούνται

τελεσµατική υλοποίηση των διεργασιών. 

Προσδιορίζονται οι προµηθευτές του συστήµατος. 

∆ιάγραµµα SIPOC. 
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να έχουν τα εισερχόµενα σε 

αποδέκτες των αποτελεσµάτων της 

φελούνται από τα 

διεργασιών του συστήµατος. 

είναι τα εξής (Hedlberg 2000, 

επιτρέψει στην οµάδα να 

διαγράµµατος SIPOC (π.χ. µια 

επιπέδων. 

διεργασίας. 

 που θα λάβουν τα 

που απαιτούνται για την 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

BALANCE SCORECARD 
 

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι επιχειρήσεις εδώ και αρκετά χρόνια ζουν µία επαναστατική µεταµόρφωση χάρη 

στις επιστηµονικές & τεχνολογικές εξελίξεις, που είναι ραγδαίες τις τελευταίες δύο 

(2) δεκαετίες. Ο ανταγωνισµός της βιοµηχανικής εποχής µετατοπίστηκε σε 

ανταγωνισµό στην εποχή της πληροφορίας (Information Era). Στη διάρκεια της 

βιοµηχανικής εποχής, από το 1850 µέχρι το 1975,οι εταιρείες ήταν επιτυχηµένες µε 

βάση την επιτυχή συγκοµιδή των καρπών από τις οικονοµίες κλίµακος. Η 

ενσωµάτωση της νέας τεχνολογίας µέσα στα φυσικά περιουσιακά στοιχεία για 

αποδοτικότερη µαζική παραγωγή προϊόντων, ήταν κυρίαρχη επιδίωξη (Mintzeberg 

1994, Nilson ans Olve 2001, Roy 2003). 

Η εποχή της πληροφορίας απαξίωσε πολλές από τις θεµελιώδεις προϋποθέσεις του 

ανταγωνισµού της βιοµηχανικής εποχής. Οι εταιρείες δεν µπορούν πλέον να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µόνο µε την εκµετάλλευση της νέας 

τεχνολογίας και ένα έξοχο µάνατζµεντ υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπλέον, η επίδραση της εποχής της πληροφορίας είναι ακόµα πιο επαναστατική 

στις οργανώσεις παροχής υπηρεσιών, παρά στις µεταποιητικές εταιρείες. Πολλές 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ειδικότερα εκείνες στους κλάδους των µεταφορών, 

της εξυπηρέτησης, των επικοινωνιών, των χρηµατοοικονοµικών και της υγείας, 

βρίσκονταν επί δεκαετίες σε ευνοϊκά (προστατευµένα), µη ανταγωνιστικά 

περιβάλλοντα. Είχαν περιορισµένη ελευθερία για είσοδο σε νέες επιχειρηµατικές 

δράσεις και στην τιµολόγηση της παραγωγής τους. Σε ανταπόδοση, οι κυβερνητικές 

ρυθµιστικές αρχές προστάτευαν αυτές τις εταιρείες από πιθανόν πιο αποδοτικούς 

ανταγωνιστές και όριζαν τις τιµές σε επίπεδο, το οποίο παρείχε επαρκείς αποδόσεις 

στη βάση του κόστους και των επενδύσεών τους. Στις προηγούµενες δεκαετίες 

υπήρξαν σηµαντικές πρωτοβουλίες απορρύθµισης για τις εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσµο, αφού οι τεχνολογίες της πληροφορίας 

λειτούργησαν αρνητικά στις ρυθµισµένες, στη βιοµηχανική εποχή, εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών (Mintzeberg 1994, Nilson ans Olve 2001, Roy 2003). 
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Το περιβάλλον της εποχής της πληροφορίας, για όλες τις οργανώσεις παραγωγής και 

παροχής υπηρεσιών, απαιτεί νέες δυνατότητες για ανταγωνιστική επιτυχία. Η 

ικανότητα µιας εταιρείας να κινητοποιεί και να εκµεταλλεύεται τα άυλα περιουσιακά 

της στοιχεία, έχει γίνει ακόµα πιο αποφασιστική, από το να επενδύει και να 

διαχειρίζεται φυσικά, υλικά περιουσιακά στοιχεία. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

αποκτούν ιδιαίτερη αξία και καθιστούν µία οργάνωση ικανή να (Σχ.4.1)(Mintzeberg 

1994, Nilson and Olve 2001, Olve et al. 1999, Roy 2003): 

• αναπτύσσει τις σχέσεις των πελατών, που διατηρούν την πίστη των 

υφιστάµενων πελατών και καθιστά την εξυπηρέτηση της 

τµηµατοποίησης των νέων πελατών και των περιοχών της αγοράς 

δυνατή αποτελεσµατικά και αποδοτικά. 

• εισαγάγει προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίνονται για την 

καινοτοµία τους και τα οποία είναι επιθυµητά από στοχευµένα 

τµήµατα πελατών (τµηµατοποίηση αγοράς). 

• Παραγάγει, επί παραγγελία, υψηλής ποιότητας προϊόντα και 

υπηρεσίες µε χαµηλό κόστος και σύντοµους χρόνους παράδοσης. 

• επιστρατεύει τις δεξιότητες των εργαζοµένων και την υποκίνηση για 

συνεχείς βελτιώσεις στις ικανότητες διεργασιών, την ποιότητα και 

τους χρόνους ανταπόκρισης. 

• αξιοποιεί στο έπακρο τις τεχνολογίες της πληροφορίας,τις βάσεις 

δεδοµένων και τα συστήµατα. 

 

 

 

 Σχήµα 4.1   Άυλα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης. 

Η Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων ή balanced scorecard (BSC) αναπτύχθηκε από 

τους Kaplan και Norton το 1996, µε αφορµή την ολοένα αυξανόµενη εξάρτηση των 

επιχειρήσεων από άυλους παράγοντες, όπως η ικανοποίηση των πελατών, η 

ικανοποίηση και οι ικανότητες των εργαζοµένων (ανθρώπινο δυναµικό), η ικανότητα 

προσαρµογής της παραγωγικής µονάδας στις τάσεις της εποχής (ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα) (Kaplan and Norton 1992, 1996). 

Επιχείρηση ή 

Οργανισμός 

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 

Αξία  

Ικανότητα  



 

Η Ισορροπηµένη Κάρτα

απόδοσης του παρελθόντος

στόχοι και τα µέτρα της

στρατηγική µιας οργάνωσης

οργανωτική απόδοση από

των εσωτερικών επιχειρηµατικών

οι τέσσερις προοπτικές

Επιδόσεων (Σχ.4.2)(K

 Σχήµα 4.2   Το πλαίσιο

Αρχικά, η Ισορροπηµένη

στη συνέχεια όµως δοκιµάστηκε

οργανισµούς (Gavin and

Η Ισορροπηµένη Κάρτα

λογιστικών-χρηµατοοικονοµικών

µεθόδων αξιολόγησης των

στρατηγικής. 

Η Ισορροπηµένη Κάρτα

επιχειρηµατικό σύστηµα

προσεκτικά επιλεγµένο

Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων συµπληρώνει τα χρηµατοοικονοµικά

του παρελθόντος µε τα µέτρα των οδηγών της µελλοντικής

τα µέτρα της κάρτας επιδόσεων αντλούνται από το

µιας οργάνωσης (vision). Οι στόχοι και τα µέτρα

απόδοση από τέσσερις προοπτικές: τη χρηµατοοικονοµική

επιχειρηµατικών διαδικασιών και της µάθησης και ανάπτυξης

τέσσερις προοπτικές παρέχουν το πλαίσιο για την Ισορροπηµένη

Kaplan and Norton 2001, Marr and Neely 2001).

Το πλαίσιο του Balance Scorecard. 

Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων απευθύνθηκε σε ιδιωτικές

συνέχεια όµως δοκιµάστηκε και συνεχίζει να εφαρµόζεται

and Cobbold 2004, Kaplan and Norton 1996, 

Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

χρηµατοοικονοµικών µεθόδων µέτρησης απόδοσης και

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων (outcomes) και της διαµόρφωσης

Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων είναι κάτι περισσότερο από ένα

επιχειρηµατικό σύστηµα µέτρησης. Μπορούµε να το περιγράψουµε

επιλεγµένο σύνολο δεικτών επίδοσης, προερχόµενο από
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χρηµατοοικονοµικά µέτρα 

της µελλοντικής απόδοσης. Οι 

αντλούνται από το όραµα και την 

και τα µέτρα εξετάζουν την 

χρηµατοοικονοµική, των πελατών, 

µάθησης και ανάπτυξης. Αυτές 

Ισορροπηµένη Κάρτα 

2001). 

 

απευθύνθηκε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

εφαρµόζεται σε δηµόσιους 

, Neely et al. 1997). 

 των παραδοσιακών 

απόδοσης και των σύγχρονων 

και της διαµόρφωσης της 

περισσότερο από ένα τακτικό ή ένα 

περιγράψουµε και ως ένα 

προερχόµενο από τη στρατηγική 
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µιας εταιρείας. Οι δείκτες επίδοσης που επιλέγονται για το Scorecard 

αντιπροσωπεύουν ένα εργαλείο για τους ιθύνοντες της διοίκησης, ώστε να το 

χρησιµοποιήσουν στην επικοινωνία µε τους υπάλληλους και τους εξωτερικούς 

συµµέτοχους, για να τους ενηµερώσουν για τα αποτελέσµατα και τους οδηγούς 

απόδοσης µέσω των οποίων η επιχείρηση θα πετύχει την αποστολή της και τους 

στρατηγικούς της στόχους. Το εργαλείο αυτό θεωρείται ότι είναι τρία πράγµατα 

ταυτόχρονα, σύστηµα µέτρησης επίδοσης, στρατηγικό σύστηµα ελέγχου και εργαλείο 

επικοινωνίας. Οι καινοτόµες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την κάρτα επιδόσεων ως 

σύστηµα στρατηγικής διοίκησης για να διευθύνουν τη στρατηγική τους 

µακροπρόθεσµα. Χρησιµοποιούν την εστίαση της µέτρησης της κάρτας επιδόσεων 

για να φέρουν σε πέρας κρίσιµες διαδικασίες διοίκησης (Mintzeberg 1994, Nilson 

and Olve 2001, Olve et al. 1999, Warren 2002, Simons 1995, Porter 1996) : 

o αποσαφήνιση και µετάφραση του οράµατος και της στρατηγικής, 

o επικοινωνία και σύνδεση στρατηγικών στόχων και µέτρων, 

o πρόγραµµα, οµάδα στόχων και ευθυγράµµιση στρατηγικών πρωτοβουλιών και 

o αναβάθµιση της στρατηγικής ανάδρασης και µάθησης 

Η διαδικασία της Κάρτας Επιδόσεων ξεκινά από τα ανώτερα στελέχη, που 

συνιστούν την οµάδα διοίκησης και εργάζονται µαζί για να µεταφράσουν τη 

στρατηγική της επιχειρηµατικής µονάδας σε εξειδικευµένους στρατηγικούς στόχους. 

Για να θέσει χρηµατοοικονοµικούς στόχους, η οµάδα πρέπει να λάβει υπόψη κατά 

πόσο θα δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη της προσόδου και της αγοράς, την 

κερδοφορία ή τη δηµιουργία χρηµατοροής. Ειδικά, όµως, για την προοπτική του 

πελάτη, η οµάδα διοίκησης πρέπει να είναι κατηγορηµατική, σχετικά µε τα τµήµατα 

των πελατών και της αγοράς, στα οποία έχει αποφασίσει να ανταγωνισθεί. Σ’ αυτό 

το σηµείο, επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι, η σπουδαιότητα της απόλυτης 

σύµπνοιας ανάµεσα στα στελέχη για την έννοια της ανώτερης υπηρεσίας είναι 

σηµαντική (Mintzeberg 1994, Nilson and Olve 2001, Olve et al. 1999, Roy 2003, 

Warren 2002, Simons 1995, Porter 1996). 

Αφού οριστούν οι χρηµατοοικονοµικοί στόχοι και οι στόχοι των πελατών, µια 

οργάνωση προσδιορίζει την ταυτότητα των στόχων και των µέτρων για την 

εσωτερική επιχειρηµατική διαδικασία της. Ένας τέτοιος προσδιορισµός 

αντιπροσωπεύει µια από τις κυριότερες καινοτοµίες και οφέλη στην προσέγγιση της 

κάρτας επιδόσεων. Παραδοσιακά συστήµατα µέτρησης απόδοσης, ακόµα και όσα 



 

χρησιµοποιούν πολλούς

του κόστους, την ποιότητα

διεργασιών. Η Ισορροπηµένη

τονίζει εκείνες τις διεργασίες

αποφασιστικό βήµα απόδοσης

προσδιορισµός αποκαλύπτει

οργάνωση πρέπει να

(Σχ.4.3)(Warren 2002, 

 Σχήµα 4.3  

Norton 1996).

Η τελική σύνδεση, στους

λόγο για τις σηµαντικές

τεχνολογία και τα συστήµατα

διαδικασίες. Αυτές οι

δηµιουργούν κορυφαίες

επιχειρηµατικές διαδικασίες

χρησιµοποιούν πολλούς µη χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, εστιάζουν

την ποιότητα και τους χρονικούς κύκλους των

Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων ακολουθεί διαφορετικό

εκείνες τις διεργασίες, οι οποίες είναι πιο κρίσιµες για να

αποφασιστικό βήµα απόδοσης για τους πελάτες και τους µετόχους

οκαλύπτει πλήρως νέες εσωτερικές διεργασίες

πρέπει να υπερέχει για να είναι επιτυχής η στρατηγική

2002, Simons 1995, Porter 1996, Kaplan and Norton 1996).

  Χρήση του Balance Scorecard στη Στρατηγική

1996). 

σύνδεση, στους στόχους της µάθησης και ανάπτυξης

τις σηµαντικές επενδύσεις στην επανειδίκευση εργαζοµένων

και τα συστήµατα πληροφοριών και σε αναβαθµισµένες

Αυτές οι επενδύσεις σε ανθρώπους, συστήµατα και

δηµιουργούν κορυφαίες καινοτοµίες και βελτιώσεις για τις

επιχειρηµατικές διαδικασίες, για τους πελάτες και, ενδεχοµένως,
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εστιάζουν στη βελτίωση 

κύκλους των υφιστάµενων 

ακολουθεί διαφορετικό δρόµο. 

κρίσιµες για να επιτευχθεί ένα 

τους µετόχους. Συχνά, αυτός ο 

διεργασίες, στις οποίες η 

επιτυχής η στρατηγική της 

Norton 1996). 

 

Στρατηγική (Kaplan and 

ανάπτυξης, αποκαλύπτει τον 

επανειδίκευση εργαζοµένων, την 

αναβαθµισµένες οργανωσιακές 

συστήµατα και διαδικασίες, 

βελτιώσεις για τις εσωτερικές 

, για τους µετόχους 
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(Mintzeberg 1994, Nilson and Olve 2001, Olve et al. 1999, Simons 1995, Porter 

1996). 

Η διαδικασία δόµησης µιας Ισορροπηµένης Κάρτας Επιδόσεων αποσαφηνίζει τους 

στρατηγικούς στόχους και προσδιορίζει την ταυτότητα των λίγων κρίσιµων οδηγών 

των στρατηγικών στόχων. Βέβαια, σπάνια υπάρχει πλήρης οµοφωνία για τη σχετική 

σπουδαιότητα των στρατηγικών στόχων στις οµάδες διοίκησης. Η αιτία γι’ αυτή 

µπορεί, συνήθως, να σχετίζεται µε την εσωτερική κουλτούρα µιας οργάνωσης. Τα 

στελέχη τείνουν να οικοδοµούν σταδιοδροµίες εντός µιας και µόνης λειτουργίας. 

Ορισµένες λειτουργίες τείνουν να κυριαρχούν στις προτεραιότητες. Για παράδειγµα, 

οι εταιρείες πετρελαιοειδών κυριαρχούνται από την τεχνική και κοστολογική 

εστίαση των διυλιστηρίων, σε βάρος του µάρκετινγκ, ενώ οι εταιρείες 

καταναλωτικών αγαθών τείνουν να κυριαρχούνται από εστίαση στο µάρκετινγκ και 

τις πωλήσεις, σε βάρος της καινοτοµίας και της τεχνολογίας. Οι εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας έχουν µια ισχυρή τεχνολογική κουλτούρα, µε τη βιοµηχανική παραγωγή 

να είναι συχνά ένα «αποπαίδι». Όταν στελέχη από διαφορετικές λειτουργικές 

προοπτικές, αποπειρώνται να εργαστούν µαζί ως οµάδα, υπάρχουν τυφλά σηµεία –

περιοχές σχετικής άγνοιας γύρω από τις οποίες είναι δύσκολο να διαµορφώσουν 

οµάδες και να δηµιουργήσουν οµοφωνία, επειδή υφίστανται ελάχιστη κοινή 

αντίληψη για τους συνολικούς επιχειρηµατικούς στόχους και τη συµβολή και 

ολοκλήρωση διαφορετικών λειτουργικών µονάδων (Mintzeberg 1994, Olve et al. 

1999, Roy 2003, Warren 2002, Simons 1995, Porter 1996). 

Η ανάπτυξη µιας Ισορροπηµένης Κάρτας Επιδόσεων, ενώ αποκαλύπτει την έλλειψη 

οµοφωνίας και οµαδικής εργασίας, συγχρόνως βοηθά στη λύση του προβλήµατος. 

Επειδή η κάρτα επιδόσεων αναπτύσσεται από µια οµάδα ανωτέρων στελεχών, ως 

οµάδα έργου, η κάρτα επιδόσεων δηµιουργεί ένα συµµεριζόµενο µοντέλο από 

ολόκληρη την επιχείρηση, στο οποίο ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα. Οι στόχοι της 

κάρτας επιδόσεων καθίστανται η αλληλέγγυα υπευθυνότητα της οµάδας ανωτέρων 

στελεχών, επιτρέποντάς την να χρησιµεύει ως το πλαίσιο οργάνωσης για µία ευρεία 

σειρά σηµαντικών και οµαδικής βάσης διαδικασιών διοικήσεως. Η κάρτα επιδόσεων 

δηµιουργεί οµοφωνία και πνεύµα οµαδικής εργασίας ανάµεσα σε όλα τα ανώτερα 

στελέχη, ανεξάρτητα από προηγούµενη εργασιακή εµπειρία ή λειτουργική αρτιότητα 

γνώσεων.     



Σελίδα | 59  
 

Ολοκληρώνοντας αυτή την εισαγωγή στη Balanced Scorecard, οι προϋποθέσεις για 

την επιτυχή χρήση της αποτελούν (Warren 2002, Simons 1995, Porter 1996, Kaplan 

and Norton 1996): 

o η προγενέστερη εµπειρία εφαρµογής µεθόδων µέτρησης απόδοσης-

αποτελεσµατικότητας –αποδοτικότητας, 

o η διαθεσιµότητα έγκυρων και πραγµατικών δεδοµένων,  

o η επιθυµία συνεχούς εξέλιξης µέσω προγραµµάτων κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναµικού της επιχειρησιακής µονάδας, 

o η χωρίς εµπόδια επικοινωνία των εργαζοµένων όλων των βαθµίδων και 

τµηµάτων των διοικητικών µονάδων για την ανταλλαγή πληροφοριών και 

εµπειριών και προσανατολισµός του οργανισµού προς την ικανοποίηση των 

πολιτών. 

 

Τέλος, η ικανότητα της Balanced Scorecard να µεταφράζει τη στρατηγική της 

εταιρείας και να την περιγράφει σε όλους τους υπαλλήλους, της προσδίδει το 

χαρακτήρα του επικοινωνιακού εργαλείου, ένας ρόλος του οποίου η συνεισφορά 

µπορεί να θεωρηθεί βασική στην ανάπτυξη του όλου συστήµατος. Κατανοώντας τη 

στρατηγική του οργανισµού, οι εργαζόµενοι είναι πιθανόν να ξεδιπλώσουν πολλές 

κρυµµένες οργανωτικές ικανότητές τους, γνωρίζοντας την πορεία του και τον τρόπο 

µε τον οποίο µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του οράµατος (Simons 1995, 

Porter 1996, Kaplan and Norton 1996). 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται συγκεντρωτικό παράδειγµα της Balanced 

Scorecard µιας επιχείρησης: 



 

 Σχήµα 4.4   Παράδειγµα

 

4.1.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Η BSC διατηρεί τη χρηµατοοικονοµική

µέτρα είναι πολύτιµα στη

των ήδη ανειληµµένων

υποδεικνύουν αν η στρατηγική

συντελούν στη βελτίωση

αντικειµενικοί σκοποί χαρακτηριστικά

για παράδειγµα, διαµέσου

απασχολουµένου κεφαλαίου

προστιθέµενης αξίας. Ε

ραγδαία ανάπτυξη πωλήσεων

1996, 2001). 

Οι δείκτες, που χρησιµοποιούνται

κλασσικοί χρηµατοοικονοµικοί

Παράδειγµα Balance Scorecard (Παναγιώτου 2010).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

διατηρεί τη χρηµατοοικονοµική προοπτική, αφού τα χρηµατοοικονοµικά

πολύτιµα στη σύνοψη των εύκολα µετρήσιµων οικονοµικών

ανειληµµένων δραστηριοτήτων. Τα χρηµατοοικονοµικά µέτρα

υποδεικνύουν αν η στρατηγική µιας εταιρείας, η εφαρµογή και

στη βελτίωση του τελικού αποτελέσµατος. Οι χρηµατοοικονοµικοί

αντικειµενικοί σκοποί χαρακτηριστικά σχετίζονται µε τη µετρούµενη

παράδειγµα διαµέσου των λειτουργικών εσόδων,

λουµένου κεφαλαίου (ROCE) ή, πιο πρόσφατα, 

προστιθέµενης αξίας. Εναλλακτικά, οι αντικειµενικοί σκοποί µπορεί

ανάπτυξη πωλήσεων ή η δηµιουργία ταµειακών ροών (Kaplan

που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, όπως (Kaplan and Norton 1996, 2006):
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Παναγιώτου 2010). 

αφού τα χρηµατοοικονοµικά 

µετρήσιµων οικονοµικών συνεπειών 

χρηµατοοικονοµικά µέτρα απόδοσης 

εφαρµογή και η εκτέλεση 

αποτελέσµατος Οι χρηµατοοικονοµικοί 

τη µετρούµενη κερδοφορία, 

εσόδων, της απόδοσης 

 της οικονοµικής 

σκοποί µπορεί να είναι η 

Kaplan and Norton 

αυτής της προοπτικής είναι οι 

Norton 1996, 2006): 
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� οι αριθµοδείκτες ρευστότητας, 

� κυκλοφοριακής ταχύτητας, 

� δανειακής επιβάρυνσης, 

� αποδοτικότητας, 

� ROI / RΟΕ, 

� shareholder value (SV) κλπ. 

 

4.1.2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΕΛΑΤΗ 

Σ’ αυτήν την προοπτική του πελάτη της BSC, τα στελέχη προσδιορίζουν τα τµήµατα 

των πελατών και της αγοράς, στα οποία η επιχειρηµατική µονάδα θα ανταγωνίζεται, 

και, επίσης, τα µέτρα της απόδοσης της επιχειρηµατικής µονάδας σ’ αυτά τα 

στοχεύµενα τµήµατα. Αυτή η προοπτική τυπικά περιλαµβάνει αρκετά ή γενικά 

µέτρα των επιτυχηµένων αποτελεσµάτων από µία καλά διατυπωµένη και 

εφαρµοσµένη στρατηγική. Τα κοµβικά µέτρα αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν την 

ικανοποίηση του πελάτη, τη διατήρηση του πελάτη, την απόκτηση νέων πελατών, 

την κερδοφορία των πελατών και τα µερίδια αγοράς και λογαριασµού πελατών σε 

στοχευµένα τµήµατα. Όµως, η προοπτική του πελάτη πρέπει, επίσης, να 

περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα των προτάσεων αξίας, που η εταιρεία θα 

προσφέρει στους πελάτες σε στοχευµένα τµήµατα της αγοράς. Οι, ενός 

συγκεκριµένου τµήµατος, οδηγοί των αποτελεσµάτων των κοµβικών πελατών 

αντιπροσωπεύουν εκείνους τους παράγοντες, που είναι κρίσιµοι για τους πελάτες, 

ώστε να αλλάξουν ξαφνικά ή να παραµείνουν πιστοί στους προµηθευτές τους. Για 

παράδειγµα, οι πελάτες θα µπορούσαν να εκτιµήσουν τους γρήγορους χρόνους 

παράδοσης και τις έγκαιρες παραδόσεις ή ένα συνεχές ρεύµα καινοτόµων προϊόντων 

και υπηρεσιών, ή έναν προµηθευτή ικανό να προβλέπει τις αναδυόµενες ανάγκες 

τους και άξιο να αναπτύσσει νέα προϊόντα και προσεγγίσεις για να ικανοποιεί αυτές 

τις ανάγκες. Η προοπτική του πελάτη καθιστά ικανά τα στελέχη της επιχειρηµατικής 

µονάδας να εκφράζουν µε σαφή τρόπο τη, βασισµένη στον πελάτη και στην αγορά, 

στρατηγική, που θα παρέχει υπέρτερες µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις 

(Kaplan and Norton 1996, 2006).  

Οι µετρήσεις αυτές συνήθως είναι οι ακόλουθες (Kaplan and Norton 1992) : 

� ο χρόνος, 
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� η ποιότητα, 

� η απόδοση και 

� το κόστος. 

Η εισαγωγή της πελατειακής προοπτικής στη BSC βοηθά στην αποσαφήνιση των 

αναγκών του πελάτη και στην, όσο το δυνατό καλύτερη, ικανοποίησή του. Γι’ αυτό 

χρησιµοποιούνται δείκτες, όπως (Kaplan and Norton 1996, 2001, 2006): 

� επίπεδο των υπηρεσιών, 

� βαθµός ικανοποίησης των πελατών, 

� αριθµός των παραπόνων κλπ. 

 

4.1.3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

Στην προοπτική της εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας, τα εκτελεστικά 

στελέχη προσδιορίζουν τις κρίσιµες εσωτερικές διαδικασίες, όπου η οργάνωση 

πρέπει να υπερέχει. Αυτές οι διαδικασίες καθιστούν κάθε επιχειρηµατική µονάδα 

ικανή να: 

� διατυπώνει τις προτάσεις αξίας, οι οποίες θα ελκύουν και θα διατηρούν τους 

πελάτες σε στοχεύµενα τµήµατα της αγοράς, 

�  ικανοποιεί τις προσδοκίες των µετόχων για έξοχες χρηµατοοικονοµικές 

αποδόσεις 

Τα µέτρα της εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας εστιάζουν στις εσωτερικές 

διαδικασίες, που θα έχουν τη µέγιστη επίδραση στην ικανοποίηση του πελάτη και 

στην επίτευξη των χρηµατοοικονοµικών στόχων µιας οργάνωσης. Η προοπτική της 

εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας αποκαλύπτει δύο βασικές διαφορές µεταξύ 

της παραδοσιακής και της BSC προσέγγισης στη µέτρηση της απόδοσης. Οι 

παραδοσιακές προσεγγίσεις στοχεύουν στην παρακολούθηση και βελτίωση των 

υφιστάµενων επιχειρηµατικών διαδικασιών. Αυτές µπορούν να πάνε πέρα από τα 

χρηµατοοικονοµικά µέτρα απόδοσης, ενσωµατώνοντας ποιοτικές και, βασισµένες 

στο χρόνο, µετρήσεις. Όµως, ακόµα εστιάζουν στη βελτίωση της υφιστάµενης 

κατάστασης. Η προσέγγιση της κάρτας επιδόσεων, ωστόσο, συνήθως θα 

προσδιορίζει πλήρως νέες διαδικασίες, στις οποίες µια οργάνωση πρέπει να υπερέχει 

για να ικανοποιεί τους πελατειακούς και χρηµατοοικονοµικούς στόχους. Οι 
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αντικειµενικοί σκοποί της εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας της κάρτας 

επιδόσεων τονίζουν τις διαδικασίες, που είναι όµως λίαν κρίσιµες για την επιτυχία 

της στρατηγικής µιας οργάνωσης. Η δεύτερη διαφορά της προσέγγισης της κάρτας 

επιδόσεων είναι ότι ενσωµατώνει καινοτόµες διαδικασίες µέσα στην προοπτική της 

εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας. Τα παραδοσιακά συστήµατα µέτρησης της 

απόδοσης εστιάζουν στις διαδικασίες διανοµής σηµερινών προϊόντων και υπηρεσιών 

σε σηµερινούς πελάτες. Επιχειρούν να ελέγχουν και να βελτιώνουν υφιστάµενες 

επιχειρησιακές λειτουργίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το µικρό κύµα της 

δηµιουργικής αξίας. Όµως, οι οδηγοί της µακροπρόθεσµης χρηµατοοικονοµικής 

επιτυχίας µπορεί να απαιτούν από µια οργάνωση να δηµιουργεί εντελώς νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία θα ικανοποιούν τις αναδυόµενες ανάγκες των 

τωρινών και µελλοντικών πελατών (αγορά). Η διαδικασία της καινοτοµίας, το 

µεγάλο κύµα δηµιουργίας αξίας, είναι για πολλές εταιρείες πιο ισχυρός οδηγός της 

µελλοντικής χρηµατοοικονοµικής απόδοσης από τον βραχυχρόνιο κύκλο 

επιχειρησιακής λειτουργίας. Έτσι, για πολλές εταιρείες, η ικανότητά τους να 

διαχειρίζονται επιτυχώς µια πολυετή διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος ή να 

αναπτύσσουν µια ικανότητα για να φτάνουν σε εντελώς νέες κατηγορίες πελατών 

µπορεί να είναι πιο κρίσιµη για τη µελλοντική οικονοµική απόδοση από το να 

διαχειρίζονται υφιστάµενες επιχειρησιακές λειτουργίες αποδοτικά, µε συνέπεια και 

ικανότητα ανταπόκρισης. Ωστόσο, τα στελέχη, δεν πρέπει να διαλέγουν µεταξύ 

αυτών των δύο ζωτικών εσωτερικών διαδικασιών. Η προοπτική της εσωτερικής 

επιχειρηµατικής διαδικασίας της κάρτας επιδόσεων ενσωµατώνει στόχους και µέτρα 

και για τον, µεγάλου κύµατος, κύκλο καινοτοµίας και για τον, µικρού κύµατος, 

κύκλο επιχειρησιακής λειτουργίας (Kaplan and Norton 1996, 2001, 2006). 

Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής χρησιµοποιούνται δείκτες, όπως (Kaplan and 

Norton 1996, 2006): 

� ο βαθµός παραγωγικότητας, 

� ο κύκλος ζωής του προϊόντος,  

� το ποσοστό ελαττωµατικών προϊόντων κ.ά. 
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4.1.4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η τέταρτη προοπτική της Ισορροπηµένης Κάρτας Επιδόσεων, αφορά στη µάθηση 

και ανάπτυξη και προσδιορίζει την υποδοµή, την οποία η οργάνωση πρέπει να 

οικοδοµήσει για να δηµιουργήσει µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και βελτίωση. Οι 

προοπτικές του πελάτη και της εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας 

προσδιορίζουν τους πιο κρίσιµους παράγοντες για την τρέχουσα και τη µελλοντική 

επιτυχία. Οι επιχειρήσεις, χρησιµοποιώντας σηµερινές τεχνολογίες και ικανότητες, 

δεν είναι πιθανό να ικανοποιήσουν τους µακροχρόνιους στόχους τους για τους 

πελάτες και τις εσωτερικές διαδικασίες. Επιπλέον, ο σφοδρός παγκόσµιος 

ανταγωνισµός απαιτεί επιχειρήσεις που, συνεχώς, βελτιώνουν τις δυνατότητές τους, 

για τη διανοµή αξίας στους πελάτες και στους µετόχους (Kaplan and Norton 1996, 

2006). 

 Η οργανωσιακή µάθηση και ανάπτυξη προέρχεται από τρεις κύριες πηγές:  

� ανθρώπους,  

� συστήµατα και  

� οργανωσιακές διαδικασίες.  

Οι, επί της Ισορροπηµένης Κάρτας Επιδόσεων, χρηµατοοικονοµικοί, των πελατών 

και της εσωτερικής διαδικασίας στόχοι, κατά κανόνα, θα αποκαλύπτουν µεγάλα 

χάσµατα µεταξύ των υφιστάµενων ικανοτήτων ανθρώπων, συστηµάτων και 

διαδικασιών και του τί θα απαιτείται για να επιτευχθεί ριζοσπαστική απόδοση. Για να 

κλειστούν αυτά τα χάσµατα, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν στην 

επανειδίκευση των εργαζοµένων, στην επαύξηση των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και των συστηµάτων και στην ευθυγράµµιση οργανωσιακών διαδικασιών και 

ρουτινών. Αυτοί οι αντικειµενικοί σκοποί εκφράζονται καθαρά στην προοπτική της 

µάθησης και ανάπτυξης της κάρτας επιδόσεων. Όπως στην προοπτική του πελάτη, 

τα βασισµένα στους εργαζόµενους µέτρα περιλαµβάνουν ένα µίγµα µέτρων γενικού 

αποτελέσµατος ικανοποίησης εργαζοµένου, διατήρησης, εκπαίδευσης και 

δεξιοτήτων, µαζί µε συγκεκριµένους οδηγούς αυτών των γενικών µέτρων, όπως 

λεπτοµερείς ειδικούς επιχειρηµατικούς δείκτες των συγκεκριµένων δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι δυνατότητες των 

πληροφοριακών συστηµάτων µπορούν να µετρηθούν από την, πραγµατικού χρόνου, 

διαθεσιµότητα του σωστού, κρίσιµου πελάτη και της εσωτερικής διαδικασίας 



Σελίδα | 65  
 

πληροφορίες στους εργαζόµενους στις πρώτες γραµµές των αποφάσεων και 

δράσεων. Οι οργανωσιακές διαδικασίες µπορούν να εξετάζουν την ευθυγράµµιση 

των κινήτρων των εργαζοµένων µε τους συνολικούς οργανωσιακούς παράγοντες 

επιτυχίας και τις µετρούµενες τιµές της βελτίωσης σε κρίσιµες εσωτερικές και, 

βασιζόµενες στον πελάτη, διαδικασίες (Kaplan and Norton 1996, 2006). 

Γενικά, η κάρτα επιδόσεων µεταφράζει το όραµα και τη στρατηγική σε στόχους και 

µέτρα µέσα από ένα σύνολο ισορροπηµένων προοπτικών. Η κάρτα επιδόσεων 

περιλαµβάνει µέτρα των επιθυµητών αποτελεσµάτων, καθώς και διαδικασίες που θα 

οδηγήσουν σε µελλοντικά επιθυµητά αποτελέσµατα (Kaplan and Norton 1996, 2006) 

Οι χρησιµοποιούµενοι δείκτες στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής είναι (Kaplan and 

Norton 1992): 

� το διανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης, 

� οι καινοτοµίες που εισάγει, 

� η εκπαίδευση, 

� η αναβάθµιση του προσωπικού της κ.ά. 

 

4.1.5. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΡΤΑΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Πολλές εταιρείες µπορεί ήδη να χρησιµοποιούν ένα µίγµα από χρηµατοοικονοµικά 

και µη χρηµατοοικονοµικά µέτρα, ακόµα και σε απολογισµούς της ανώτερης 

διοίκησης (top management) και για να επικοινωνούν µε τα διοικητικά συµβούλια. 

Ειδικότερα, στα πρόσφατα χρόνια, η ανανεωµένη εστίαση στην ποιότητα των 

πελατών και των διαδικασιών έχει προκαλέσει πολλές οργανώσεις να 

παρακολουθούν και να διαδίδουν µέτρα σχετικά µε την ικανοποίηση των πελατών 

και τον παραπόνων τους, τα επίπεδα ελαττωµατικών προϊόντων και διαδικασιών και 

τις καθυστερηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης. Στη Γαλλία, εταιρείες έχουν αναπτύξει 

και χρησιµοποιήσει, για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, το Tableau de Board, έναν 

πίνακα ενδείξεων λειτουργιών από δείκτες κλειδιά της οργανωσιακής επιτυχίας. Το 

Tableau de Board σχεδιάσθηκε για να βοηθήσει τους εργαζοµένους να οδηγήσουν 

την οργάνωση, προσδιορίζοντας κλειδιά παράγοντες επιτυχίας, ιδίως όσους µπορούν 

να µετρηθούν ως φυσικές µεταβλητές (Kaplan and Norton 1996, 2006). 
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Οι καλύτερες Ισορροπηµένες Κάρτες Επιδόσεων είναι περισσότερο από απλές 

συλλογές κρίσιµων δεικτών ή βασικών παραγόντων επιτυχίας. Τα πολλαπλά µέτρα 

σε µία, καταλλήλως, κατασκευασµένη κάρτα επιδόσεων πρέπει να αποτελούνται από 

µια συνδεδεµένη ακολουθία αντικειµενικών σκοπών και µέτρων, τα οποία είναι και 

συνεπή και αµοιβαίως ενισχυόµενα. Η µεταφορική εικόνα θα πρέπει να είναι ένας 

εξοµοιωτής πτήσης, όχι ένας πίνακας δεικτών λειτουργίας από καντράν οργάνων. 

Όπως ένας εξοµοιωτής πτήσης, η κάρτα επιδόσεων θα πρέπει να ενσωµατώνει το 

σύνθετο σύνολο των σχέσεων αιτίου και αποτελέσµατος µεταξύ των κρίσιµων 

µεταβλητών, περιλαµβάνοντας βρόγχους καθοδήγησης, υστέρησης και ανάδρασης, 

που περιγράφουν την τροχιά, το σχέδιο πτήσης, τη στρατηγική. Οι συνδέσεις πρέπει 

να ενσωµατώνουν τις σχέσεις αιτίου και αποτελέσµατος και τα µίγµατα των µέτρων 

των αποτελεσµάτων και των οδηγών απόδοσης (Kaplan and Norton 1992, 1996). 

Ειδικότερα (Kaplan and Norton 1996, 2006): 

� Σχέσεις Αίτιου και Αποτελέσµατος 

Μια στρατηγική είναι ένα σύνολο υποθέσεων για το αίτιο και το αποτέλεσµα. Το 

σύστηµα µέτρησης θα πρέπει να καθιστά σαφείς τις σχέσεις (υποθέσεις) µεταξύ των 

στόχων (και των µέτρων) στις ποικίλες προοπτικές, ούτως ώστε να µπορούν να 

διοικηθούν και να επικυρώνονται. Η αλυσίδα του αιτίου και του αποτελέσµατος 

πρέπει να διεισδύει παντού και στις τέσσερις προοπτικές της Ισορροπηµένης Κάρτας 

Επιδόσεων. Για παράδειγµα, η απόδοση του απασχολουµένου κεφαλαίου (ROCE) 

µπορεί να είναι ένα µέτρο της κάρτας επιδόσεων στη χρηµατοοικονοµική προοπτική. 

Ο οδηγός αυτού του µέτρου θα µπορούσε να είναι οι επαναλαµβανόµενες και 

διευρυνόµενες πωλήσεις στους υφιστάµενους πελάτες, ως αποτέλεσµα του υψηλού 

βαθµού αφοµοίωσης µεταξύ αυτών των πελατών. Έτσι, η αφοµοίωση του πελάτη 

περιλαµβάνεται στην κάρτα επιδόσεων (στην προοπτική του πελάτη), επειδή 

προσδοκάται να έχει ισχυρή επιρροή στον ROCE. Πολύ σηµαντικό, επίσης, είναι η 

οργάνωση να επιταχύνει την αφοσίωση του πελάτη. Η ανάλυση των προτιµήσεων 

των πελατών µπορεί να αποκαλύψει ότι η έγκαιρη παράδοση (OTD) των 

παραγγελιών αξιολογείται πολύ θετικά από τους πελάτες. Κατά συνέπεια, η 

βελτιωµένη OTD αναµένεται να οδηγήσει σε υψηλότερη αφοσίωση πελατών, η 

οποία στη συνέχεια, αναµένεται να οδηγήσει σε υψηλότερη χρηµατοοικονοµική 

απόδοση. Έτσι, αµφότερες, η αφοσίωση του πελάτη και η OTD ενσωµατώνονται 



 

µέσα στην προοπτική του

2006). 

Η διαδικασία συνεχίζεται

πρέπει να υπερέχει, ώστε

βελτιωµένη OTD, η 

κύκλους εκπλήρωσης στις

ποιότητας εσωτερικές διαδικασίες

µετρήσει η κάρτα επιδόσεων

οργανώσεις την ποιότητα

εσωτερικών διαδικασιών

των λειτουργούντων εργαζοµένων

για την προοπτική της

πώς µια ολόκληρη αλυσίδα

κάθετο διάνυσµα διαµέσου

1996, 2006): 

 Σχήµα 4.5   Αλυσίδα

Συµπερασµατικά, µια

Επιδόσεων πρέπει να αφηγείται

οοπτική του πελάτη της κάρτας επιδόσεων (Kaplan

διαδικασία συνεχίζεται ρωτώντας σε ποιές εσωτερικές διαδικασίες

ώστε να πετύχει εξαιρετική έγκαιρη παράδοση

η επιχείρηση µπορεί να χρειάζεται να πετύχει βραχείς

εκπλήρωσης στις επιχειρησιακές λειτουργικές διαδικασίες

εσωτερικές διαδικασίες, παράγοντες που, αµφότερους

κάρτα επιδόσεων στην εσωτερική προοπτική. Και π

την ποιότητα και µειώνουν τους χρονικούς κύκλους εκπλήρωσης

διαδικασιών τους; Με την εκπαίδευση και τη βελτίωση

λειτουργούντων εργαζοµένων τους, στόχος που θα πρέπει να είναι

προοπτική της µάθησης και ανάπτυξης. Στο επόµενο σχήµα

ολόκληρη αλυσίδα σχέσεων αιτίου-αιτιατού µπορεί να

διαµέσου των τεσσάρων προοπτικών της BSC (

Αλυσίδα Σχέσεων Αίτιου-Αιτιατού. 

µια καταλλήλως κατασκευασµένη Ισορροπηµένη

πρέπει να αφηγείται το ιστορικό της στρατηγικής της
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Kaplan and Norton 1996, 

εσωτερικές διαδικασίες η εταιρεία 

έγκαιρη παράδοση. Για να πετύχει 

να πετύχει βραχείς χρονικούς 

λειτουργικές διαδικασίες και υψηλής 

αµφότερους, θα µπορούσε να 

Και πώς βελτιώνουν οι 

χρονικούς κύκλους εκπλήρωσης των 

τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

θα πρέπει να είναι υποψήφιος 

επόµενο σχήµα απεικονίζεται 

µπορεί να διατυπωθεί ως 

(Kaplan and Norton 

 

κατασκευασµένη Ισορροπηµένη Κάρτα 

στρατηγικής της επιχειρηµατικής 
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µονάδας. Πρέπει, επίσης, να προσδιορίζει και να καθιστά σαφή την αλληλουχία των 

υποθέσεων για τις σχέσεις αιτίου και αποτελέσµατος µεταξύ των µέτρων του 

αποτελέσµατος και των οδηγών απόδοσης αυτών των αποτελέσµατων. Κάθε µέτρο, 

που επιλέγεται για µία κάρτα επιδόσεων, πρέπει να είναι ένα στοιχείο σε µία 

αλυσίδα των σχέσεων αιτίου και αποτελέσµατος, που µεταδίδει την έννοια της 

στρατηγικής της επιχειρηµατικής µονάδας στην οργάνωση (Kaplan and Norton 1996). 

� Οδηγοί Απόδοσης 

Μια καλή Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων πρέπει, επίσης, να έχει ένα µίγµα µέτρων 

των αποτελεσµάτων και οδηγών απόδοσης. Τα µέτρα των αποτελεσµάτων χωρίς 

οδηγούς απόδοσης δεν εξηγούν πως πρόκειται να επιτευχθούν τα αποτελέσµατα. 

Επίσης, δεν παρέχουν µία πρώτη ένδειξη για το αν η στρατηγική εφαρµόζεται. 

Αντιθέτως, οι οδηγοί απόδοσης (όπως, λόγου χάριν, οι χρονικοί κύκλοι εκπλήρωσης 

και τα ποσοστά ελαττωµατικών εξαρτηµάτων ανά εκατοµµύριο - PPM) χωρίς µέτρα 

του αποτελέσµατος µπορούν να καθιστούν ικανή την επιχειρηµατική µονάδα να 

επιτύχει βραχυπρόθεσµες επιχειρησιακές βελτιώσεις, αλλά θα αποτύχουν να 

αποκαλύψουν το αν οι επιχειρησιακές βελτιώσεις έχουν µεταφραστεί σε επέκταση 

των εργασιών µε τους υφιστάµενους και νέους πελάτες και τελικά σε ενισχυµένη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση. Μια καλή Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων πρέπει να 

διαθέτει ένα κατάλληλο µίγµα αποτελεσµάτων (δείκτες υστέρησης) και οδηγών 

απόδοσης (δείκτες καθοδήγησης) της στρατηγικής της επιχειρηµατικής µονάδας. 

Τέλος, η κάρτα επιδόσεων πρέπει να είναι η µετάφραση της στρατηγικής της 

επιχειρηµατικής µονάδας σε ένα συνδεδεµένο σύνολο µέτρων, τα οποία καθορίζουν 

τους µακροπρόθεσµους στρατηγικούς στόχους, καθώς, επίσης, τους µηχανισµούς για 

την επίτευξη αυτών των στόχων. 

 

4.2. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η έννοια Balanced Scorecard αναφέρεται περισσότερο σε µία µέθοδο, ένα σύστηµα 

µάνατζεµεντ, δηλαδή ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο (framework), που βοηθά στη 

µετάφραση των στρατηγικών αντικειµενικών σκοπών (strategic objectives) µιας 

επιχείρησης σε µία συνεκτική σειρά από µηχανισµούς και συντελεστές µέτρησης της 

απόδοσης, σύµφωνα µε στόχους. ∆εν αντικαθιστά τους χρηµατοοικονοµικούς 

δείκτες (ratios) και λοιπούς µηχανισµούς µέτρησης των χρηµατοοικονοµικών 
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επιδόσεων, αλλά απλά τους συµπληρώνει. Τα αποτελέσµατα από αυτές τις µετρήσεις 

επιτρέπουν µια σειρά από βελτιώσεις σε κρίσιµες περιοχές/τοµείς λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, όπως π.χ. το προϊόν/υπηρεσία, οι διαδικασίες, οι πελάτες και η 

ανάπτυξη των αγορών. Ως συνέπεια, δύο είναι τα βασικά στοιχεία, όπου βασίζεται η 

δοµή της BSC (Kaplan and Norton 1992, 1996, 2006): 

Ι. Η χάραξη µιας στρατηγικής, η οποία θα περιγράφει: 

o τους συγκεκριµένους στόχους προς επίτευξη και 

o τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων. 

ΙΙ. Η επιλογή ενός συστήµατος µέτρησης: 

o της επίδοσης και της απόδοσης των ενεργειών και 

o της επίτευξης των στόχων που τέθηκαν. 

Η µεθοδολογία της BSC σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες, λογιστικής φύσης, 

παραδοσιακές µεθόδους µέτρησης των φυσικών πόρων και λειτουργιών µιας 

επιχείρησης, έχει τα εξής πλεονεκτήµατα (Kaplan and Norton 1992, 1996): 

o Η ροή των πληροφοριών είναι από πάνω προς τα κάτω και όχι το αντίθετο, 

µιας και η στρατηγική συνήθως τίθεται από πάνω. Εδώ δίδεται έµφαση στους 

στρατηγικούς αντικειµενικούς σκοπούς, γεγονός που βοηθά στην εστίαση 

προς το στρατηγικό όραµα (vision). 

o Ενώ οι παραδοσιακές µέθοδοι συνήθως απεικονίζουν την παρελθούσα 

επίδοση, η BSC παρέχει µια βάση για τη σύγκριση µεταξύ της τρέχουσας 

απόδοσης και των µελλοντικών απαιτήσεων για την επιτυχία. 

o ∆ίνει µια ολοκληρωµένη εικόνα σε τέσσερις (4), µάλλον, νέες περιοχές, 

πέραν εκείνων των περιοχών, όπου παραδοσιακά γίνονταν οι µετρήσεις και 

οι εκτιµήσεις. Έτσι, παρέχεται µια εκτενέστερη και, πλέον, αξιόπιστη βάση 

για τη λήψη αποφάσεων της κατανοµής των πόρων. 

o Εξετάζει και παραθέτει στοιχεία και δεδοµένα πέρα από τους ετήσιους 

ισολογισµούς και προϋπολογισµούς, καλύπτοντας µια στρατηγική περίοδο 3-

5 ετών και παρέχοντας, έτσι, µια ολοκληρωµένη θεώρηση. 

o Καλύπτει το κενό (gap) που, συνήθως, υπάρχει όταν οι µετρήσεις γίνονται 

µόνο µε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, συνδέοντας την ανάπτυξη των 

µακροχρόνιων στρατηγικών στόχων µε τους βραχυχρόνιους (ετήσιους) 

στόχους και τα προγράµµατα δράσης για την υλοποίηση των στόχων. 
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o ∆ίνει έµφαση και στα άυλα, εκτός των υλικών στοιχείων της επιχείρησης.  

Οι τέσσερις (4) διαστάσεις του συστήµατος αυτού µέτρησης, οι οποίες µετατρέπουν 

αλλά και µεταφράζουν τη στρατηγική σε λειτουργικούς όρους, αναλύονται µε την 

παράθεση των, συνήθως, χρησιµοποιούµενων δεικτών. Ειδικότερα (Kaplan and 

Norton 1992, 1996, 2001): 

∆ιάσταση Πελατών: 

Αναλυτικά, οι σχετικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: 

• Τιµές πωλήσεων ανά οµάδα πελατών 

• Κατάταξη των πελατών σε κατηγορίες/οµάδες 

• ∆είκτης ικανοποίησης των πελατών 

• Μερίδιο Αγοράς (στα διάφορα στρώµατα της αγοράς) 

• Ρυθµός αύξησης της ζήτησης για τα προϊόντα/υπηρεσίες 

• Η πιστότητα (Loyalty) των πελατών προς την εταιρεία ή προς 

τα προϊόντα της 

• Το πόσο αγοράζει όλη τη σειρά των προϊόντων 

• Η ακρίβεια στους χρόνους παράδοσης και στις παραγγελίες 

• Λάθη στις παραγγελίες και επιστροφές 

• Κερδοφορία ανά πελάτη/προϊόν/περιοχή.  

 

∆ιάσταση Εσωτερικών ∆ιαδικασιών: 

Ο Στόχος είναι η άριστη επίτευξη των στόχων στον τοµέα της εσωτερικής 

λειτουργίας. Σηµαντική εδώ είναι η ικανότητα για την επισήµανση των αναγκών του 

πελάτη και για την ικανοποίησή τους. Στην προσπάθεια αυτή, ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι επισηµάνσεις των αναγκαίων ενεργειών σε δύο περιοχές: 

o Τις καινοτοµίες, µε σύνηθες κριτήριο τον απαιτούµενο (ελάχιστο) χρόνο για 

την ετοιµασία-κατασκευή ενός προϊόντος για την εισαγωγή του στην αγορά, 

περιλαµβάνοντας, τόσο το χρόνο του σχεδιασµού και της κατασκευής, όσο 

και της ανάπτυξής του στην αγορά. 
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o Τις λειτουργικές διαδικασίες, που αναλύονται σε επιµέρους διαδικασίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, αφορώντας την κατασκευή του προϊόντος, τη διάθεσή 

του στην αγορά, αλλά και την εξυπηρέτηση του πελάτη µετά την πώληση. 

Οι σχετικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: 

• Ώρες που διατίθενται για οµάδα πελατών 

• ∆είκτης επιτυχίας των γραπτών προσφορών σε πελάτες 

• Ποσοστό ολοκλήρωσης µε επιτυχηµένο αποτέλεσµα του 

κύκλου για το κλείσιµο µιας εργασίας (και της ικανοποίησης 

των αναγκών του πελάτη)-έµφαση επί της διαδικασίας 

• ∆είκτης ασφάλειας της εργασίας-στο χώρο εργασίας 

• ∆είκτης επίδοσης των προσπαθειών για την προσέλκυση νέου 

πελάτη 

• ∆είκτης ανάγκης για επανεπεξεργασία µιας πρότασης 

• Ποιότητα στις διαδικασίες 

• Χρόνος ολοκλήρωσης ενός κύκλου/φάσεως παραγωγής (σε 

σχέση µε τον προγραµµατισµό) 

• Ποσοστό φύρας ή βεβληµένων προϊόντων 

• Ταχύτητα προσαρµογής/ετοιµασίας των επιµέρους 

µηχανηµάτων για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος 

• Επιλογή του κατάλληλου για την παραγωγή µεγέθους 

• Ποσοστό βλαβών των µηχανηµάτων 

• Χρόνος επιδιόρθωσης των βλαβών στα µηχανήµατα 

• Κόστος ανά επιδιόρθωση µηχανήµατος 

• Μοναδιαίο κόστος παραγωγής 

• ∆είκτες παραγωγικότητας  
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∆ιάσταση Καινοτοµίας και Μάθησης: 

Στοχεύει στην επίτευξη του οράµατος για διατήρηση της ικανότητας για αλλαγή και 

βελτίωση. Αναλυτικά, οι σχετικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: 

• Ποσοστό επί τοις εκατό (%) εισοδήµατος από νέες υπηρεσίες 

/ δράσεις 

• ∆είκτης ρυθµού αύξησης των βελτιώσεων 

• Έρευνα επί των απόψεων του προσωπικού 

• Ποσοστό επί τοις εκατό (%) των προτάσεων που προέρχονται 

από τους εργαζοµένους 

• Εισπράξεις ανά εργαζόµενο 

• Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της δαπάνης για εκπαίδευση και 

έρευνα/ανάπτυξη 

• Μέτρο ικανοποίησης εργαζοµένων 

• Ύπαρξη δεξιοτήτων/ικανοτήτων των εργαζοµένων 

• Βαθµός εξειδίκευσης των εργαζοµένων 

• Βαθµός συχνότητας εναλλαγής των εργαζοµένων σε θέσεις 

εργασίας για την εκπαίδευση τους και σε άλλες εργασίες και 

αποτελεσµατικότητα απ’ αυτή την ενέργεια. 

 

Χρηµατο-οικονοµική ∆ιάσταση: 

Στοχεύει στην επίτευξη στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα θετικών αποτελεσµάτων, 

και αναλυτικά οι σχετικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχος και 

ενηµέρωση των µετόχων, είναι οι ακόλουθοι: 

• Απόδοση επί του επενδυθέντος κεφαλαίου (ROCE) 

• Ταµειακές χρηµατοροές (CF) 

• Αποδοτικότητα επένδυσης (ROI) 

• Ποσοστό µεικτών και καθαρών κερδών επί των πωλήσεων 

(EBIDA) 
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• Αξιοπιστία στην πρόβλεψη κερδών 

• Ποσοστό προστιθέµενης αξίας (VA) 

• Προβλέψεις πωλήσεων και σύγκριση µε τις πωλήσεις 

προηγούµενων περιόδων 

• Επιτεύξεις / πραγµατοποιήσεις πωλήσεων και σύγκρισή τους 

τόσο µε τις προβλέψεις όσο και µε τις πωλήσεις 

προηγούµενων περιόδων. 

 

4.2.1. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της BSC είναι ότι βοηθά µε τις µετρήσεις της τη 

σύνδεση της πορείας της επιχείρησης µε τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω (α) του προσδιορισµού των επί µέρους περιοχών στρατηγικής 

δράσης, τη διατύπωση της αποστολής και του οράµατος και (β) µεθοδεύεται η 

σύνδεση κατάλληλα µε τις οµάδες ενδιαφεροµένων (stakeholders), ή αυτών που 

έχουν έννοµο συµφέρον για ενηµέρωση µε την χρήση των κατάλληλων δεικτών 

(Kaplan and Norton 1992, 1996, 2006): 

o µέτοχοι: χρησιµοποιούνται, κατά κύριο λόγο, οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, 

αλλά και οι δείκτες που αναφέρονται στην πορεία και τις προοπτικές της 

επιχείρησης. 

o  πελάτες: χρησιµοποιούνται, κατά κύριο λόγο, οι δείκτες που αναφέρονται 

στην περιοχή των πωλήσεων και στη διάσταση των χαρακτηριστικών και των 

ενδιαφερόντων των πελατών. 

o διαδικασία της εσωτερικής λειτουργίας: χρησιµοποιούνται οι ανάλογοι δείκτες 

της εσωτερικής διάστασης, της απόδοσης και της επίδοσης της επιχείρησης. 

o ικανότητα για καινοτοµία και µάθηση µε στόχο την ανάπτυξη: 

χρησιµοποιούνται οι ανάλογοι δείκτες της διάστασης καινοτοµίας και 

µάθησης, αλλά και των επιτευγµάτων στην ανάπτυξη της εταιρείας. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κρίσιµοι παράγοντες για την επιτυχία 

(key success factors) της όλης προσπάθειας. Αυτοί πρέπει να γραφούν κατά 

διάσταση. Τέλος, θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτηµα, ποιοί είναι οι κατάλληλοι 

µηχανισµοί και τα εργαλεία για τη µέτρηση των παραγόντων αυτών. Αυτοί θα 
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πρέπει να συσχετιστούν µε τον καθένα παράγοντα. Το άθροισµα των µηχανισµών 

µέτρησης συγκροτεί το σύστηµα της Balanced Scorecard. Για τη σύνδεση των πιο 

πάνω µε τη στρατηγική, είναι χρήσιµη η διαδοχική µετάβαση από τα πιο κάτω στάδια 

(Kaplan and Norton 1992): 

� Θέση αντικειµενικών σκοπών (objectives), που πρέπει να επιδιωχθούν. 

� Καθορισµός των κατάλληλων τρόπων µέτρησης του ποσοστού επίτευξης των 

στόχων και των ενεργειών για την επιδίωξη των αντικειµενικών σκοπών. 

� Επιλογή των αναγκαίων ενεργειών, οι οποίες πρέπει να αναληφθούν για την 

επίτευξη των σκοπών και καθαρισµός των επιµέρους στόχων. 

� Απόφαση για πρωτοβουλίες για νέες δράσεις, οι οποίες είναι σκόπιµο να 

αναληφθούν για τη συµπλήρωση ή και αντικατάσταση εκείνων των δράσεων 

που έχουν γίνει µέχρι σήµερα. 

 

4.3. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

Οι στόχοι που καθιερώνονται στις προοπτικές των χρηµατοοικονοµικών, του πελάτη 

και της εσωτερικής διαδικασίας προσδιορίζουν πού πρέπει να υπερέχει η οργάνωση 

για να πετύχει σηµαντική απόδοση. Οι στόχοι στην προοπτική µάθησης και 

ανάπτυξης παρέχουν την υποδοµή, ώστε να καταστούν ικανοί να επιτευχθούν 

φιλόδοξοι στόχοι στις άλλες τρεις προοπτικές. Οι στόχοι στην προοπτική της 

µάθησης και ανάπτυξης είναι οι οδηγοί για την επίτευξη των άριστων 

αποτελεσµάτων στις πρώτες τρεις προοπτικές της κάρτας επιδόσεων (ανθρώπινο 

δυναµικό). 

Τα ανώτερα στελέχη σε διάφορες οργανώσεις αναφέρουν ότι, όταν αξιολογούνταν 

αποκλειστικά µε βάση τη βραχυπρόθεσµη χρηµατοοικονοµική απόδοση, έβρισκαν 

δύσκολο συχνά να στηρίξουν τις επενδύσεις για να ενισχύσουν τις δυνατότητες των 

ανθρώπων, των συστηµάτων και των οργανωσιακών διαδικασιών τους. Οι δαπάνες 

για τέτοιες επενδύσεις αντιµετωπίζονται ως δαπάνες συγκεκριµένης περιόδου από το 

µοντέλο της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, έτσι ώστε οι µειώσεις σε αυτές τις 

επενδύσεις να είναι εύκολος τρόπος να παραγάγουν αυξηµένα βραχυπρόθεσµα 

έσοδα. Οι δυσµενείς µακροπρόθεσµες συνέπειες της σταθερής αποτυχίας να 

ενισχυθούν οι εργαζόµενοι, τα συστήµατα και οι οργανωσιακές δυνατότητες δεν θα 
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εµφανιστούν βραχυπρόθεσµα και όταν κάνουν την εµφάνιση τους, σκέπτονται τα 

στελέχη πώς µπορεί να είναι στην ευθύνη κάποιου άλλου. 

Η κάρτα επιδόσεων τονίζει τη σηµασία για τη επένδυση στο µέλλον και όχι µόνο 

στις παραδοσιακές περιοχές για επένδυση, όπως ο νέος εξοπλισµός και η έρευνα και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι οργανώσεις πρέπει, επίσης, να επενδύσουν στην 

υποδοµή τους, και ειδικότερα σε ανθρώπους, συστήµατα και διαδικασίες, αν θέλουν 

να πετύχουν τους φιλόδοξους, µακροπρόθεσµους χρηµατοοικονοµικούς στόχους 

ανάπτυξης. 

Έτσι, οι βασικές κατηγορίες για την προοπτική της µάθησης και ανάπτυξης 

(Σχ.4.)(Kaplan and Norton 1996, 2001, 2006): 

� ατοµικές ικανότητες του προσωπικού, 

� τεχνικές δυνατότητες των συστηµάτων πληροφοριών και 

� υποκίνηση και κίνητρα, ενδυνάµωση και ευθυγράµµιση. 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 4.6   Κατηγορίες για προοπτική µάθησης και ανάπτυξης. 

 

4.4. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Μία από τις πιο δραµατικές αλλαγές στη διοικητική σκέψη, κατά τη διάρκεια των 

προηγούµενων τριών (3) δεκαετιών, είναι η µετατόπιση του ρόλου των εργαζοµένων 

στην οργάνωση (επιχείρηση). Στην πραγµατικότητα, τίποτα δεν εξηγεί καλύτερα τον 

επαναστατικό µετασχηµατισµό της µετάβασης από τη σκέψη της βιοµηχανικής 

εποχής στη σκέψη της εποχής της πληροφορίας από τη νέα φιλοσοφία του 

µάνατζµεντ για το πώς οι εργαζόµενοι συµβάλλουν στην οργάνωση. Η ανάδυση των 

γιγάντιων βιοµηχανικών επιχειρήσεων  έναν αιώνα πριν και η επιρροή της κίνησης 

του επιστηµονικού µάνατζµεντ άφησαν µία κληρονοµιά, όπου οι επιχειρήσεις 

Ατομικές ικανότητες 

προσωπικού 

Τεχνικές δυνατότητες 

ΣΠ 

Υποκίνηση/κίνητρα/ενδυνάμωσης/

ευθυγράμμιση 

Προοπτική μάθησης 

& ανάπτυξης 
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µίσθωναν τους εργαζοµένους για να εκτελούν µία σαφώς προσδιορισµένη και στενά 

καθορισµένη εργασία.  Τα ανώτερα διοικητικά & τεχνικά στελέχη προσδιόριζαν 

λεπτοµερώς τις απλές και επαναλαµβανόµενες εργασίες των εργαζοµένων και 

καθιέρωναν πρότυπα και συστήµατα παρακολούθησης για να εξασφαλίσουν ότι οι 

εργαζόµενοι εκτελούσαν αυτές τις εργασίες ακριβώς όπως σχεδιάστηκαν. Οι 

εργαζόµενοι προσλαµβάνονταν για να κάνουν τη φυσική εργασία και όχι να 

σκέπτονται (Ζαβλανός 1998, Χυτήρης 2001, Kaplan and Norton 1996).   

Σήµερα, σχεδόν όλες οι εργασίες έχουν είτε αυτοµατοποιηθεί από υπολογιστή ή έχει 

αλλάξει η διαδικασία εργασίας λόγω της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών  

(διαδίκτυο, ροµποτική κλπ.). Για να διατηρήσει µια επιχείρηση την υπάρχουσα 

σχετική απόδοσή της, πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται. Οι όποιες ιδέες για τη 

βελτίωση των διαδικασιών και της απόδοσης για τους πελάτες πρέπει όλο και 

περισσότερο να προέρχονται από τους κατώτερους εργαζοµένους, οι οποίοι 

βρίσκονται πιο κοντά στις εσωτερικές διαδικασίες και στους πελάτες µιας 

επιχείρησης. Τα πρότυπα για το πώς οι εσωτερικές διαδικασίες και οι ανταποκρίσεις 

στους πελάτες έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν παρέχουν µια βασική γραµµή 

αφετηρίας από την οποία πρέπει συνεχώς να γίνονται βελτιώσεις. Αυτή η 

µετατόπιση απαιτεί σηµαντική επανειδίκευση των εργαζοµένων για να υπάρξει 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων (Ζαβλανός 1998, Χυτήρης 2001,Τσούκας και 

άλλοι. 2008).  

 

4.4.1. ΟΜΑ∆Α ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις  χρησιµοποιούν στόχους προερχόµενους από ένα κοινό 

πυρήνα τριών µετρήσεων του αποτελέσµατος. Αυτές οι µετρήσεις κοµβικών 

αποτελεσµάτων συµπληρώνονται έπειτα µε τους οδηγούς της συγκεκριµένης 

κατάστασης των αποτελεσµάτων. Οι τρεις κοµβικές µετρήσεις εργαζοµένων είναι 

(Kaplan and Norton 1996): 

• Ικανοποίηση εργαζοµένων, 

• ∆ιατήρηση εργαζοµένων και 

• Παραγωγικότητα εργαζοµένων. 



 

 Σχήµα 4.7 

Ειδικότερα (Kaplan and

� Μέτρηση εργασιακής

Ο στόχος της ικανοποίησης

εργαζοµένων και η γενική

σηµαντικές από τις περισσότερες

απαραίτητη προϋπόθεση

της ποιότητας και της εξυπηρέτησης

υψηλότερες επιδόσεις

ικανοποιηµένους πελάτες

ικανοποίησης των πελατών

ικανοποιηµένους εργαζοµένους

Επίσης, το ηθικό 

επιχειρήσεις υπηρεσιών

 Κοµβικές Μετρήσεις. 

and Norton 1996):  

εργασιακής ικανοποίησης 

ικανοποίησης των εργαζοµένων αναγνωρίζει ότι

εργαζοµένων και η γενική ικανοποίηση από την εργασία θεωρούνται

από τις περισσότερες οργανώσεις. Οι ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι

προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της

ποιότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών. Οι εργαζόµενοι

επιδόσεις στις έρευνες ικανοποίησης, τείνουν να έχουν

ικανοποιηµένους πελάτες. Έτσι, οι επιχειρήσεις, για να πετύχουν

ικανοποίησης των πελατών, χρειάζονται οι πελάτες τους να εξυπηρετούνται

ικανοποιηµένους εργαζοµένους (Βακόλα και Νικολάου 2012). 

 των εργαζοµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό

επιχειρήσεις υπηρεσιών όπου, συχνά, οι χαµηλόµισθοι και χαµηλής
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αναγνωρίζει ότι το ηθικό των 

θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα 

ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι είναι 

ότητας, της ανταπόκρισης, 

εργαζόµενοι που σηµειώνουν 

τείνουν να έχουν τους πιο 

να πετύχουν υψηλό επίπεδο 

τους να εξυπηρετούνται από 

ιδιαίτερα σηµαντικό για πολλές 

αι χαµηλής ειδίκευσης 
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εργαζόµενοι, αλληλεπιδρούν άµεσα µε τους πελάτες. Οι επιχειρήσεις  µετρούν την 

ικανοποίηση των εργαζοµένων µε µια ετήσια έρευνα ή µια κυλιόµενη έρευνα, στις 

οποίες ένα συγκεκριµένο ποσοστό τυχαία επιλεγµένων εργαζοµένων ερευνάται κάθε 

µήνα. Τα στοιχεία σε µια έρευνα ικανοποίησης των εργαζοµένων θα µπορούσαν να 

περιλαµβάνουν: 

• Την εµπλοκή στις αποφάσεις 

• Την αναγνώριση για την εκτέλεση µιας καλής εργασίας 

• Την πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες για να κάνουν καλά την 

εργασία 

• Την ενεργό ενθάρρυνση για να είναι δηµιουργικοί και αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες 

• Το επίπεδο υποστήριξης από τις λειτουργίες του προσωπικού 

• Τη γενική ικανοποίηση από την επιχείρηση 

 

Οι εργαζόµενοι θα  µπορούσαν να σηµειώνουν τα συναισθήµατά τους σε µία 

κλίµακα από 1 έως 5, προσδεµένοι στο χαµηλό όριο µε το «∆υσαρεστηµένος» και 

στο υψηλό όριο µε το «Πολύ Ικανοποιηµένος». Ένας συνολικός δείκτης της 

ικανοποίησης εργαζοµένων θα µπορούσε έπειτα να τοποθετηθεί στην Ισορροπηµένη 

Κάρτα Επιδόσεων και τα ανώτερα στελέχη που έχουν αναλυτική ικανότητα να 

προσδιορίζουν την ικανοποίηση ανά βαθµίδα, τµήµα, θέση και επόπτη. 

� Μέτρηση ∆ιατήρησης Εργαζοµένων 

Η διατήρηση των εργαζοµένων συλλαµβάνει τον στόχο να διατηρήσει εκείνους τους 

εργαζοµένους, για τους οποίους η οργάνωση έχει µακροπρόθεσµο ενδιαφέρον. Η 

ιδέα, στην οποία βασίζεται αυτό το µέτρο είναι ότι, η οργάνωση κάνει 

µακροπρόθεσµες επενδύσεις στους εργαζοµένους της (ανάπτυξη προσωπικού), 

ούτως ώστε οποιεσδήποτε ανεπιθύµητες αποχωρήσεις να αντιπροσωπεύουν απώλεια 

για το πνευµατικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Οι, µακροπρόθεσµα, πιστοί 

εργαζόµενοι φέρουν τις αξίες της οργάνωσης, τη γνώση των οργανωσιακών 

διαδικασιών και, πιθανότατα, την ευαισθησία στις ανάγκες των πελατών. Η 

διατήρηση των εργαζοµένων µετριέται γενικά µε το ποσοστό της αλλαγής του 

βασικού προσωπικού.  
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� Μέτρηση Παραγωγικότητας Εργαζοµένων 

Η παραγωγικότητα των εργαζοµένων είναι ένα µέτρο του αποτελέσµατος του 

συνολικού αντίκτυπου από την ενίσχυση των δεξιοτήτων και του ηθικού των 

εργαζοµένων, την καινοτοµία, τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και την 

ικανοποίηση των πελατών. Ο σκοπός είναι να σχετίζεται η εκροή που παράγεται από 

τους εργαζοµένους µε τον αριθµό των εργαζοµένων που χρησιµοποιούνται για να 

παραχθεί αυτή η εκροή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, µε τους οποίους µετριέται η 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

Το πιο απλό µέτρο παραγωγικότητας είναι τα έσοδα ανά εργαζόµενο. Αυτό το µέτρο 

αντιπροσωπεύει πόση εκροή µπορεί να παραχθεί ανά εργαζόµενο. Καθώς οι 

εργαζόµενοι και η οργάνωση γίνονται αποτελεσµατικότεροι στην πώληση µιας 

µεγαλύτερης ποσότητας και ενός, υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, συνόλου 

προϊόντων και υπηρεσιών, τα έσοδα ανά εργαζόµενο πρέπει να αυξάνονται. 

Τα έσοδα ανά εργαζόµενο, µολονότι είναι ένα απλό και ευκολονόητο µέτρο 

παραγωγικότητας, έχει µερικούς περιορισµούς, ιδίως αν υπάρχει πάρα πολύ πίεση 

για να επιτευχθεί ένας φιλόδοξος στόχος. Παραδείγµατος χάριν, ένα πρόβληµα είναι 

ότι δεν συµπεριλαµβάνονται τα κόστη που σχετίζονται µε τα έσοδα. Έτσι, τα έσοδα 

ανά εργαζόµενο µπορεί να αυξάνονται, ενώ τα κέρδη να µειώνονται, όταν γίνεται 

αποδεκτή η πρόσθετη επιχειρηµατική δραστηριότητα κάτω από τα προσαυξητικά 

κόστη παροχής αγαθών ή υπηρεσιών που συνδέονται µ΄ αυτή την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Επίσης, οποτεδήποτε χρησιµοποιείται ένας δείκτης για να µετρήσει 

ένα στόχο, τα ανώτερα στελέχη διοίκησης έχουν δύο τρόπους για να πετύχουν τους 

στόχους. Ο πρώτος και, συνήθως, προτιµούµενος τρόπος είναι να αυξήσουν τον 

αριθµητή, δηλ. αυξάνοντας το αποτέλεσµα (έσοδα) χωρίς αύξηση του παρανοµαστή 

(αριθµός εργαζοµένων). Η δεύτερη και, συνήθως, λιγότερο προτιµούµενη µέθοδος 

είναι να µειώσουν τον παρανοµαστή, συρρικνώνοντας την οργάνωση, που θα 

µπορούσε να αποδώσει βραχυπρόθεσµα κέρδη αλλά και κινδύνους, θυσιάζοντας τις 

µακροπρόθεσµες ικανότητες. Ένας άλλος τρόπος αύξησης της αναλογίας εσόδων 

ανά εργαζόµενο µέσω των µειώσεων των παρανοµαστών είναι να µεταφερθούν 

εκτός οι λειτουργίες της επιχείρησης. Αυτό επιτρέπει στην οργάνωση να υποστηρίξει 

το ίδιο επίπεδο αποτελέσµατος (έσοδα), αλλά µε λιγότερους εσωτερικούς 

εργαζόµενους. Εάν η µεταφορά δραστηριοτήτων εκτός της επιχείρησης είναι ένα 

λογικό στοιχείο στη µακροπρόθεσµη στρατηγική της οργάνωσης, πρέπει να 
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καθορίζεται από σύγκριση δυνατοτήτων των εσωτερικά παρεχοµένων υπηρεσιών 

(κόστος, ποιότητα και ανταπόκριση) έναντι εκείνων του εξωτερικού προµηθευτή. 

Αλλά το µέτρο των εσόδων ανά εργαζόµενο δεν είναι πιθανό να σχετίζεται µε αυτή 

την απόφαση. 

Ένας τρόπος να αποφευχθεί το κίνητρο που µεταφέρει δραστηριότητες εκτός 

επιχείρησης, για να πετύχει υψηλότερα στατιστικά έσοδα ανά εργαζόµενο, είναι να 

µετρηθεί η προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο, αφαιρουµένων των εξωτερικά 

αγορασµένων υλικών, των προµηθειών και των υπηρεσιών από τα έσοδα του 

αριθµητή αυτού του δείκτη. Μια άλλη τροποποίηση στον έλεγχο, για την 

αντικατάσταση των παραγωγικότερων, αλλά υψηλότερα αµειβοµένων εργαζοµένων, 

είναι να µετριέται ο παρανοµαστής µε την αποζηµίωση των εργαζοµένων παρά µε 

τον αριθµό των εργαζοµένων. Ο δείκτης της παραγόµενης εκροής προς την 

αποζηµίωση του εργαζοµένου µετράει την απόδοση επί της αποζηµίωσης µάλλον, 

παρά την απόδοση προς τον αριθµό των εργαζοµένων. 

Εποµένως, όπως πολλά άλλα µέτρα, τα έσοδα ανά εργαζόµενο είναι ένας χρήσιµος 

διαγνωστικός δείκτης, εφόσον δεν αλλάζει η εσωτερική δοµή της επιχείρησης πάρα 

πολύ ριζικά, όπως στην περίπτωση που η οργάνωση αντικαθιστά την εσωτερική 

εργασία µε τους κύριους ή εξωτερικούς προµηθευτές. Εάν χρησιµοποιείται ένα 

µέτρο έσοδα ανά εργαζόµενο, για να υποκινήσει προς υψηλότερη παραγωγικότητα 

τους µεµονωµένους εργαζόµενους, πρέπει να εξισορροπείται µε άλλα µέτρα της 

οικονοµικής επιτυχίας, ούτως ώστε οι στόχοι για το µέτρο να µην επιτυγχάνονται µε 

δυσλειτουργικούς τρόπους. 

 

4.4.2 Ο∆ΗΓΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μόλις επιλέξουν οι επιχειρήσεις τα µέτρα για την οµάδα µέτρησης κοµβικών 

εργαζοµένων (την ικανοποίηση, τη διατήρηση και την παραγωγικότητα), πρέπει 

έπειτα να προσδιορίσουν τους, συγκεκριµένης κατάστασης, µοναδικούς οδηγούς 

στην προοπτική της µάθησης και ανάπτυξης. Έχει διαπιστωθεί ότι οι οδηγοί τείνουν 

να προέλθουν από τρεις κρίσιµες πηγές δυνατοτήτων: την επανειδίκευση του 

εργατικού δυναµικού, τις δυνατότητες συστηµάτων πληροφοριών και την 

υποκίνηση, εξουσιοδότηση και την ευθυγράµµιση (Ζαβλανός 1998, Χυτήρης 2001). 
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Ειδικότερα έχουµε (Kaplan and Norton 1996): 

� Επανειδίκευση προσωπικού 

Αρκετές επιχειρήσεις, που κατασκευάζουν Ισορροπηµένες Κάρτες Επιδόσεων 

υφίστανται ριζική αλλαγή. Το προσωπικό τους πρέπει να αναλάβει εντυπωσιακά 

νέες ευθύνες, αν η επιχείρηση σκοπεύει να πετύχει τους στόχους των πελατών και 

της εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας. Για παράδειγµα, οι κατώτεροι 

εργαζόµενοι στην τράπεζα πρέπει να επανεκπαιδευθούν. Πρέπει να µετακινηθούν 

από την απλή αντίδραση στα αιτήµατα των πελατών προς την προνοητική πρόβλεψη 

των αναγκών των πελατών και την τοποθέτηση στην αγορά ενός εκτενούς συνόλου 

προϊόντων και υπηρεσιών γι’ αυτούς. Αυτός ο µετασχηµατισµός αντιπροσωπεύει την 

αλλαγή στους ρόλους και τις ευθύνες, που πολλές επιχειρήσεις χρειάζονται τώρα 

από τους εργαζοµένους τους. 

Στον επόµενο πίνακα, φαίνονται τα χαρακτηριστικά της επανειδίκευσης του 

προσωπικού σε τρεις άξονες: ικανότητες προσωπικού, τεχνολογική υποδοµή και 

κλίµα για δράση: 

Πίνακας 4.1:  Χαρακτηριστικά επανειδίκευσης προσωπικού. 

 

Ικανότητες Προσωπικού Τεχνολογική Υποδοµή Κλίµα για ∆ράση 

Στρατηγικές δεξιότητες 
Στρατηγικές 
Τεχνολογίες 

Βασικός κύκλος 
αποφάσεων 

Επίπεδα κατάρτισης 
Στρατηγικές βάσεις 

δεδοµένων 
Στρατηγική εστίαση 

Μόχλευση δεξιοτήτων Σύλληψη της εµπειρίας 
Ενθάρρυνση και παροχή 

πρωτοβουλιών στο 
προσωπικό 

 Ιδιοκτησία λογισµικού 
Προσωπική 
ευθυγράµµιση 

 

∆ιπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας, 

δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας 

Ηθικό 

  Οµαδικότητα 
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Ο δείκτης επανειδίκευσης παρακολουθεί τον αριθµό των εργαζοµένων, που είναι 

κατάλληλοι για τις συγκεκριµένες στρατηγικές εργασίες, τις σχετικές µε τις 

προβλέψεις οργανωσιακές ανάγκες. Τα προσόντα για µια δεδοµένη θέση 

καθορίζονται έτσι, ώστε οι εργαζόµενοι σε αυτή τη θέση να διαθέτουν τις βασικές 

ικανότητες για την επίτευξη των ιδιαίτερων στόχων των πελατών και της εσωτερικής 

επιχειρηµατικής διαδικασίας. Συνήθως, ο δείκτης αποκαλύπτει σηµαντικό χάσµα 

µεταξύ των µελλοντικών αναγκών και των παρουσών ικανοτήτων, όπως µετριούνται 

κατά µήκος των διαστάσεων των δεξιοτήτων, της γνώσης και των στάσεων 

αντιµετώπισης προσωπικού. Αυτό το χάσµα παρέχει κίνητρο για στρατηγικές 

πρωτοβουλίες, που σχεδιάσθηκαν να κλείσουν αυτό το χάσµα επάνδρωσης του 

ανθρώπινου δυναµικού. Τέλος, για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται µαζική 

επανειδίκευση, ένα άλλο µέτρο θα µπορούσε να είναι το αναγκαίο χρονικό διάστηµα 

για να φέρει τους υπάρχοντες εργαζόµενους στα νέα, απαιτούµενα επίπεδα 

ικανότητας. Εάν επιδιώκεται να επιτευχθεί ο στόχος της µαζικής επανειδίκευσης, η 

ίδια η οργάνωση πρέπει να είναι επιδέξια, όσον αφορά τη µείωση του χρονικού 

κύκλου που απαιτείται ανά εργαζόµενο για να επιτύχει την επανειδίκευση (Πιν.4.2). 

Πίνακας 4.2:  Σενάρια επανειδίκευσης προσωπικού. 

Σενάρια Επανειδίκευσης Περιγραφή 

Στρατηγική Επανειδίκευση 
Μία εστιασµένη µερίδα του εργατικού δυναµικού 

απαιτεί υψηλό επίπεδο νέων στρατηγικών δεξιοτήτων. 

Μαζική Επανειδίκευση 
Μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναµικού απαιτεί 

µαζική ανανέωση των δεξιοτήτων. 

Αναβάθµιση Ικανοτήτων 
Κάποιο τµήµα του εργατικού δυναµικού, µικρό ή 

µεγάλο, απαιτεί αναβάθµιση των κοµβικών 
δεξιοτήτων. 

 

4.5. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η υποκίνηση (motivation) και δεξιότητες (skills) των εργαζοµένων µπορεί να είναι 

απαραίτητες για να επιτευχθούν οι εντατικοποιηµένοι στόχοι για τους στόχους των 

πελατών και της εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας. Αλλά δεν είναι πιθανό να 

είναι επαρκείς. Εάν οι εργαζόµενοι σκοπεύουν να είναι αποτελεσµατικοί στο 

σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, χρειάζονται άριστες πληροφορίες-για τους 
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πελάτες, τις εσωτερικές διαδικασίες και τις χρηµατοοικονοµικές συνέπειες των 

αποφάσεών τους. 

Οι κατώτεροι εργαζόµενοι χρειάζονται έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για τη 

συνολική σχέση κάθε πελάτη µε την οργάνωση. Πρέπει να ενηµερώνονται για 

εκτιµήσεις, που προέρχονται σε βασισµένη στις δραστηριότητες ανάλυσης κόστους, 

της κερδοφορίας κάθε πελάτη. Επιπλέον, το κατώτερο προσωπικό πρέπει να είναι 

ενηµερωµένο για ποιό τµήµα καταλαµβάνει ένας µεµονωµένος πελάτης, έτσι ώστε 

να µπορούν να κρίνουν πόση προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί, όχι µόνο για να 

ικανοποιήσει τον πελάτη στην υπάρχουσα σχέση ή τη συναλλαγή, αλλά ευρύτερα 

στη µάθηση και στην προσπάθεια ικανοποίησης των αναδυόµενων αναγκών απ΄ 

αυτόν τον πελάτη. 

Οι εργαζόµενοι, από την πλευρά των επιχειρησιακών λειτουργιών, χρειάζονται 

γρήγορη, έγκαιρη και έγκυρη ανάδραση για το προϊόν που µόλις παρήχθη ή την 

υπηρεσία που µόλις παραδόθηκε. Μόνο µε τέτοια ανάδραση µπορεί να αναµένεται 

να στηρίξουν οι εργαζόµενοι τα προγράµµατα βελτίωσης, µε τα οποία αποβάλλουν 

συστηµατικά τις ατέλειες και οδηγούν το υπερβολικό κόστος, τον χρόνο και τη 

σπατάλη έξω από το σύστηµα παραγωγής. Τα άριστα συστήµατα πληροφοριών είναι 

απαραίτητα για τους εργαζοµένους για να βελτιώνουν τις διαδικασίες, είτε συνεχώς 

µέσω των προσπαθειών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, είτε ασυνεχώς, µέσω 

ανασχεδιασµού των διαδικασιών και των προγραµµάτων (re-engineering). ∆ιάφορες 

επιχειρήσεις έχουν προσδιορίσει ένα δείκτη της κάλυψης στρατηγικών πληροφοριών. 

Αυτός ο δείκτης είναι ανάλογος προς τον δείκτη κάλυψης στρατηγικής εργασίας και 

αξιολογεί την τρέχουσα διαθεσιµότητα των πληροφοριών σχετικά µε τις 

προβλεπόµενες ανάγκες. Τα µέτρα της διαθεσιµότητας στρατηγικών πληροφοριών θα 

µπορούσαν να παρακολουθούν, ως ποσοστό των διαδικασιών, την πραγµατικού 

χρόνου ποιότητα, τον χρονικό κύκλο και τη διαθέσιµη ανάδραση κόστους και το 

ποσοστό των εργαζοµένων που αντιµετωπίζουν τους πελάτες και έχουν πρόσβαση 

κατευθείαν στις πληροφορίες για τους πελάτες. 

 

4.6. ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ, ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 

Οι ειδικευµένοι εργαζόµενοι, που τους παρέχεται έξοχη πρόσβαση στις 

πληροφορίες, δεν είναι πιθανό να συµβάλουν στην οργανωσιακή επιτυχία, αν δεν 
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υποκινούνται για να ενεργήσουν προς τα καλύτερα συµφέροντα µιας επιχείρησης ή 

αν δεν τους δίνεται η ελευθερία να λαµβάνουν τις αποφάσεις και να αναλαµβάνουν 

δράσεις. Συνεπώς, η τρίτη από τις πηγές ικανοτήτων για τους στόχους της µάθησης 

και της ανάπτυξης, εστιάζει στο οργανωσιακό κλίµα για την υποκίνηση και την 

πρωτοβουλία των εργαζοµένων. Ειδικότερα, έχουµε (Kaplan and Norton 1996, 

2006): 

Μέτρα προτάσεων εργαζοµένων: 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µέτρησης του αποτελέσµατος της υποκίνησης, των 

ενθαρρυµένων, για ανάληψη πρωτοβουλιών, εργαζοµένων µε διάφορους τρόπους. 

Ένα απλό και ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο είναι ο αριθµός των προτάσεων ανά 

εργαζόµενο. Αυτό συλλαµβάνει την τρέχουσα συµµετοχή των εργαζοµένων στην 

βελτίωση της απόδοσης µιας επιχείρησης. Ένα τέτοιο µέτρο µπορεί να συµπληρωθεί 

µε ένα πρόσθετο µέτρο, που αφορά στον αριθµό των εφαρµοζόµενων προτάσεων, 

που αποτυπώνει την ποιότητα των προτάσεων που έγιναν και την διάθεση της 

διοίκησης για υιοθέτηση σκέψεων που προέρχονται από το προσωπικό. Η ∆ιοίκηση 

θα πρέπει να κοινοποιεί στο ανθρώπινο δυναµικό τις προτάσεις που εκτιµούνται και 

αντιµετωπίζονται σοβαρά. 

Πολλές φορές οι διοικήσεις απογοητεύονται από το επίπεδο και την ποιότητα 

συµµετοχής στην υποβολή προτάσεων για βελτίωση από τους εργαζοµένους. Έτσι 

αναγκάζονται να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, όπως: 

� η κοινοποίηση επιτυχών προτάσεων για να αυξήσουν την ευκρίνεια και την 

αξιοπιστία της διαδικασίας, 

� η επεξήγηση των οφελών και βελτιώσεων που έχουν επιτευχθεί µέσω 

προτάσεων των εργαζοµένων και 

� η κοινοποίηση µιας νέας δοµής ανταµοιβής για τις προτάσεις που 

εφαρµόστηκαν.  

Αυτές οι πρωτοβουλίες οδηγούν σε δραµατική αύξηση και του αριθµού των 

προτάσεων που υποβλήθηκαν και του αριθµού όσων εφαρµόζονται τελικά. Πολλές 

επιχειρήσεις κάνουν χρήση κάποιων προτάσεων ως ένα από τα πρώιµα µέτρα της 

κάρτας επιδόσεων τους, αλλά απογοητεύονται από τα µετρηµένα αποτελέσµατα. 

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι δεν δίνεται συνέχεια στις 

προτάσεις τους. Μία καλή αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος γίνεται, 
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συνήθως, από τα ανώτερα στελέχη, που κατευθύνουν τους διευθυντές έργων να 

ακολουθήσουν και να παράσχουν ανατροφοδότηση στους εργαζοµένους σε κάθε 

υποβληθείσα πρόταση. Αυτή η ανατροφοδότηση και η υλοποίηση πολλών από τις 

υποβληθείσες προτάσεις οδηγεί σε αυξηµένο αριθµό προτάσεων. Το συνολικό ποσό 

από την εφαρµογή προτάσεων οδηγεί πολλές φορές σε εξοικονοµήσεις που 

υπολογίζονται σε µερικές χιλιάδες ευρώ. 

Μέτρα βελτίωσης: 

Τα απτά αποτελέσµατα από τις επιτυχώς εφαρµοσµένες προτάσεις των εργαζοµένων 

δεν είναι απαραίτητο να περιορίζονται στην εξοικονόµηση δαπανών. Οι επιχειρήσεις 

µπορεί, επίσης, να αναζητήσουν βελτιώσεις, για παράδειγµα στην ποιότητα, στο 

χρόνο ή στην απόδοση για συγκεκριµένες εσωτερικές διαδικασίες και διαδικασίες 

πελατών. Το µέτρο της ηµιζωής, που αναπτύχθηκε από τον Art Schneiderman, της  

βελτίωσης της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην Analog Devices, µετράει το 

χρονικό διάστηµα που απαιτείται, ώστε η απόδοση µιας διαδικασίας να βελτιωθεί 

κατά 50%. Το µέτρο της ηµιζωής µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε µέτρο 

διαδικασίας (όπως το κόστος, η ποιότητα και ο χρόνος), που η  επιχείρηση θέλει να 

µειώσει στο µηδέν. Παραδείγµατα τέτοιων µέτρων είναι οι καθυστερηµένες 

παραδόσεις, ο αριθµός των ατελειών, τα άχρηστα απορρίµµατα και η συστηµατική 

αποχή από την εργασία. Το µέτρο µπορεί, ακόµη, να εφαρµοστεί στη σπατάλη του 

χρόνου στους χρονικούς κύκλους διαδικασίας και τους χρόνους ανάπτυξης νέων 

προϊόντων. 

Το µέτρο της ηµιζωής υποθέτει ότι οι οµάδες ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας 

εφαρµόζουν επιτυχώς τις επίσηµες διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας, µπορώντας 

να µειώσουν τις ατέλειες σε ένα σταθερό ποσοστό. Για παράδειγµα, υποθέστε ότι 

µια επιχείρηση έχει προσδιορίσει την έγκαιρη παράδοση ως κρίσιµο στόχο των 

πελατών.  Στην αρχή, η επιχειρηµατική µονάδα µπορεί να αστοχεί στις υπεσχηµένες 

ηµεροµηνίες παράδοσης στο 30% των παραγγελιών. Εάν ο στόχος της είναι να 

µειώσει το απολεσθέν ποσοστό παράδοσης σε 1% κατά τη διάρκεια µιας τετραετούς 

περιόδου, µια 30% βελτίωση µπορεί να φτάσει σε αυτόν το στόχο µε µια διαδικασία 

συνεχούς βελτίωσης, που µειώνει τις απολεσθείσες παραδόσεις κατά 50% κάθε 

εννέα µήνες, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 4.3:  Μέτρα Βελτίωσης προσφερόµενωνΥπηρεσιών. 

Μήνες 
(αριθµός, Ν) 

Απολεσθείσα Παράδοση 
(ποσοστό, %) 

0 30 

9 15 

18 7,5 

27 3,8 

36 1,9 

45 1 

 

Καθορίζοντας τον ρυθµό, µε τον οποίο αναµένεται να απορριφθούν οι ατέλειες από 

το σύστηµα, τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων µπορούν να επικυρώσουν αν 

είναι σε τροχιά που θα παραγάγει την επιθυµητή απόδοση κατά τη διάρκεια του 

καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Συµπερασµατικά, για τις προτάσεις των 

εργαζοµένων και την εµπλοκή στη βελτίωση διαδικασιών, µια επιχείρηση θα πρέπει 

να: 

� προσδιορίσει τις διαδικασίες µέτρησης, όπου θέλει τις βελτιώσεις 

διαδικασιών, 

� υπολογίσει τις ηµιζωές που αναµένονται για αυτές τις διαδικασίες και 

� κατασκευάσει ένα δείκτη που θα αποτυπώνει το ποσοστό των διαδικασιών 

που βελτιώθηκαν (%) στον ρυθµό που καθορίζεται από τις ηµιζωές που 

εκτιµήθηκαν. 

Μέτρα ικανοποιητικά του αποτελέσµατος για τον οργανωσιακό στόχο και τον στόχο 

της ατοµικής ευθυγράµµισης, είναι η µέτρηση του αριθµού των προτάσεων που 

εφαρµόζονται επιτυχώς και του βαθµού των βελτιώσεων που συµβαίνουν 

πραγµατικά στις κρίσιµες διαδικασίες. Αυτά τα µέτρα δείχνουν την ενεργή 

συµµετοχή του προσωπικού στις οργανωσιακές δραστηριότητες βελτιώσεων. 

Μέτρα ατοµικής και  Οργανωσιακής ευθυγράµµισης: 

Οι οδηγοί της απόδοσης για την ατοµική και οργανωσιακή ευθυγράµµιση εστιάζουν 

στο αν τα τµήµατα και τα άτοµα ευθυγραµµίζουν τους σκοπούς τους µε τους 
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στόχους της επιχείρησης που αρθρώνονται στην Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων. 

Σε µία διαδικασία όπου η ανώτερη διοίκηση εφαρµόζει µια διαδικασία 

λανσαρίσµατος για την εισαγωγή της κάρτας επιδόσεων στα χαµηλότερα επίπεδα 

της οργάνωσης, υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι: 

� Μεµονωµένους και οργανωσιακούς σκοπούς υποµονάδων, και συστήµατα 

ανταµοιβής & αναγνώρισης, που ευθυγραµµίζονται µε την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων. 

� Μέτρα απόδοσης βασισµένα στην οµαδικότητα. 

Οι µετρήσεις για τη διαδικασία λανσαρίσµατος εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας εφαρµογής. Στην πρώτη φάση, η ανώτερη διοίκηση θεσπίζει το γενικό 

πλαίσιο και το πλαίσιο εργασίας για την Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων. ∆εσµεύει 

τα ανώτερα στελέχη να αναπτύξουν τα µέτρα για τους τοµείς ευθύνης τους  και να 

αναπτύξουν ένα σχέδιο εφαρµογής για προσέγγιση της κάρτας επιδόσεων σε διάταξη 

κατιούσας παράθεσης µέσα στις οργανώσεις τους. Το αρχικό µέτρο για την 

πραγµατοποίηση αυτής της φάσης εφαρµογής είναι το ποσοστό των κορυφαίων 

στελεχών (%), που εκτίθενται στην BSC. Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγική φάση, η 

κάρτα επιδόσεων κοινοποιείται σε όλη την επιχείρηση, µαζί µε τα συγκεκριµένα 

σχέδια εφαρµογής. Το οργανωσιακό µέτρο ευθυγράµµισης µετατοπίζεται στο 

ποσοστό των εργαζοµένων που εκτίθενται στην BSC. Στην τρίτη φάση, η ανώτερη 

διοίκηση και τα στελέχη προσδιορίζουν τους συγκεκριµένους στόχους για τα 

χρηµατοοικονοµικά και µη χρηµατοοικονοµικά µέτρα στην κάρτα επιδόσεων και τα 

συνδέουν µε κίνητρα αµοιβών για την επίτευξή τους. Πολλές επιχειρήσεις 

εισαγάγουν ένα νέο µέτρο, το ποσοστό των κορυφαίων στελεχών (%) µε 

προσωπικούς στόχους που ευθυγραµµίστηκαν στην BSC, για να απεικονίζουν το 

αποτέλεσµα από αυτή τη διαδικασία. Στην τελική φάση εφαρµογής, όλα τα άτοµα 

αναπτύσσουν τις δραστηριότητες και τους στόχους τους σε σύνδεση µε τους στόχους 

και τα µέτρα της κάρτας επιδόσεων. Ως µέτρα του αποτελέσµατος της 

ευθυγράµµισης για αυτή τη φάση θεωρείται το ποσοστό των εργαζοµένων µε 

προσωπικούς στόχους (%) που ευθυγραµµίζονται στην BSC και το ποσοστό των 

εργαζοµένων που πετυχαίνουν τους προσωπικούς τους στόχους.  
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Μέτρα οµαδικής απόδοσης: 

Πολλές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η επίτευξη φιλόδοξων στόχων για τους 

πελάτες και τους µετόχους απαιτούν έξοχες εσωτερικές επιχειρηµατικές διαδικασίες. 

Τα ανώτερα στελέχη συχνά θεωρούν ότι οι εντατικοποιηµένοι στόχοι τους για την 

απόδοση της εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας,  δεν µπορούν να επιτευχθούν 

µόνο αν τα άτοµα εργάζονται σκληρότερα, εξυπνότερα και πιο ενηµερωµένα. Όλο 

και περισσότερο, οι επιχειρήσεις στρέφονται στις οµάδες για να ολοκληρώσουν 

σηµαντικές επιχειρηµατικές διαδικασίες-στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην 

εξυπηρέτηση πελατών και στις εσωτερικές διαδικασίες. Αυτές οι επιχειρήσεις 

θέλουν στόχους και µέτρα για να υποκινήσουν και να παρακολουθήσουν την 

επιτυχία της οµαδικής δηµιουργίας και της οµαδικής απόδοσης. Για παράδειγµα, µια 

ασφαλιστική εταιρεία έχοντας ως µέρος της πλήρους µεταβολής της στρατηγικής της 

το να γίνει ειδικός ασφαλιστής περιουσίας και ατυχηµάτων, οργάνωσε όλες τις 

διαδικασίες εργασίας της γύρω από οµάδες. Στην προοπτική της µάθησης και 

ανάπτυξης η ασφαλιστική εταιρεία ανέπτυξε έξι (6) µέτρα οµαδικής δηµιουργίας και 

οµαδικής απόδοσης: 

� εσωτερική έρευνα στην οµαδικότητα: έρευνα στους εργαζοµένους για να 

προσδιοριστεί αν οι επιχειρηµατικές µονάδες υποστηρίζουν και δηµιουργούν 

ευκαιρίες η µία στην άλλη. 

� επίπεδο συµµετοχής στα κέρδη: παρακολουθεί το βαθµό, στον οποίο η 

οργάνωση εισάγει σχέσεις βασισµένες στην οµαδικότητα µε άλλες 

επιχειρηµατικές µονάδες, οργανώσεις ή πελάτες. 

� αριθµός ολοκληρωµένων δεσµεύσεων: ο αριθµός προγραµµάτων και έργων 

(Ν), στα οποία συµµετείχαν περισσότερες από µία επιχειρηµατικές µονάδες. 

� χρήση του ελέγχου ζηµιών: το ποσοστό (%) των αιτήσεων νέων 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων, για τις οποίες ρωτήθηκε η µονάδα ελέγχου 

ζηµιών. 

� ποσοστό των επιχειρηµατικών σχεδίων που αναπτύσσονται από οµάδες: το 

ποσοστό (%) των επιχειρηµατικών µονάδων, που αναπτύσσουν το σχέδιό 

τους µε την βοήθεια των πόρων της έδρας-υποστήριξης. 

� ποσοστό (%) των οµάδων µε κοινά κίνητρα: Ο αριθµός των οµάδων, όπου τα 

µέλη µοιράζονται κοινούς στόχους και κίνητρα. 
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Τα παραπάνω µέτρα µεταδίδουν, σαφώς, τον εταιρικό στόχο στα άτοµα, για να 

εργάζονται αποτελεσµατικά σε οµάδες και στις οµάδες στα διαφορετικά µέρη της 

επιχείρησης, ώστε να παρέχουν αµοιβαία βοήθεια και υποστήριξη. Η έννοια της 

οµαδικότητας µπορεί να επεκταθεί ακόµα περισσότερο µε το να συνδέεται στα 

σχέδια συµµετοχής στα κέρδη. Η συµµετοχή στα κέρδη διανέµει τις ανταµοιβές σε 

όλα τα µέλη της οµάδας, όταν η οµάδα επιτυγχάνει ένα κοινό σκοπό. Μια οργάνωση 

έχει προτείνει τρία (3) µέτρα δραστηριότητας στη συµµετοχή στα κέρδη: 

� ποσοστό (%) όλων των προγραµµάτων µε τη συµµετοχή στα κέρδη των 

πελατών, 

� ποσοστό (%) των προγραµµάτων, στα οποία επιτεύχθηκαν τα πιθανά κέρδη 

και 

� ποσοστό (%)  των προγραµµάτων µε ξεχωριστά οµαδικά κίνητρα, που 

συνδέονται µε την επιτυχία αυτών των προγραµµάτων. 

 

Μετρήσεις ως δείκτες: 

Μία επιπρόσθετη προσέγγιση, που έχει προταθεί από τον M. Beer και βασίζεται 

στην έρευνά του στη στρατηγική διοίκησης ανθρώπινων πόρων, είναι η 

υποκατάσταση µε κείµενο όταν οι µετρήσεις είναι αναξιοποίητες ή µη διαθέσιµες. Για 

παράδειγµα, µια επιχείρηση έχει θέσει στόχο να αναβαθµίσει τις δεξιότητες των 

εργαζοµένων, έτσι ώστε να µπορούν να εφαρµόζουν καλύτερα και να βελτιώνουν τη 

στρατηγική. Αυτήν την περίοδο, ότι ακριβώς και αν σηµαίνει αυτός ο στόχος, είναι 

πολύ αβέβαιος για να µετρηθεί µε οποιαδήποτε ακρίβεια ή αξιοπιστία ή µε λογικό 

κόστος. Αλλά κάθε φορά, ίσως τριµηνιαίως, τα ανώτερα στελέχη διεξάγουν µια 

επισκόπηση αυτής της στρατηγικής διαδικασίας ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, τα 

δε στελέχη-κλειδιά γράφουν ένα µνηµόνιο µικρού µεγέθους (1-2 σελίδων), 

περιγράφοντας όσο καλύτερα µπορούν τις ενέργειες που αναλήφθηκαν κατά τη 

διάρκεια της πιο πρόσφατης περιόδου, τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα και την 

τρέχουσα κατάσταση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της οργάνωσης. 

Αυτό το µνηµόνιο αντικαθιστά το κείµενο για τις µετρήσεις, ως βάση για τον ενεργό 

διάλογο και τη συζήτηση για τις πρωτοβουλίες, που εκτελούνται και τα 

αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται. Παρόλο που δεν είναι το ίδιο µε µια µέτρηση και 

δεν είναι ένα µακροπρόθεσµο υποκατάστατο της µέτρησης, το κείµενο είναι ένας 

δείκτης που εξυπηρετεί πολλούς από τους ίδιους τους στόχους ενός τυπικού 
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συστήµατος µέτρησης. Παρακινεί τη δράση στις εκούσιες κατευθύνσεις, αφού τα 

στελέχη-κλειδιά ξέρουν ότι κάθε περίοδο στρατηγικής επισκόπησης, πρέπει να 

υποβάλουν έκθεση σχετικά µε τα προγράµµατα και τα αποτελέσµατα. Παρέχει µια 

απτή βάση για περιοδική υπευθυνότητα, επισκόπηση, ανατροφοδότηση και µάθηση. 

Η έκθεση χρησιµεύει ως ένα σήµα ότι υπάρχει ένα χάσµα στη µέτρηση. Το σήµα 

υπενθυµίζει στα στελέχη την ανάγκη να συνεχίσουν να συνεκτιµούν τους 

στρατηγικούς στόχους και να αναπτύσσουν ένα σύστηµα µέτρησης, που παρέχει µια 

πιο απτή βάση για µετάδοση και αξιολόγηση των στόχων, για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των εργαζοµένων, των συστηµάτων πληροφοριών και των 

οργανωσιακών µονάδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) 
 

 

5.1. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ένα στρατηγικό σύστηµα ανατροφοδότησης πρέπει να σχεδιάζεται για να ελέγχει, να 

επικυρώνει και να τροποποιεί τις υποθέσεις που εµφυτεύονται στη στρατηγική µιας 

επιχειρηµατικής µονάδας. Οι σχέσεις αιτίου και αποτελέσµατος, που ενσωµατώνονται 

σε µια Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων επιτρέπουν στα στελέχη να καθιερώσουν 

βραχυπρόθεσµους στόχους, που αντανακλούν την καλύτερη πρόβλεψή τους για τις 

υστερήσεις και επιδράσεις, µεταξύ των αλλαγών στους οδηγούς απόδοσης και των 

σχετιζοµένων αλλαγών σε ένα ή περισσότερα µέτρα αποτελεσµάτων. Για 

παράδειγµα: 

Ερ.1 Πόσος χρόνος θα χρειαστεί έως ότου οι βελτιώσεις στη κατάρτιση των 

εργαζοµένων και στη διαθεσιµότητα του πληροφοριακού συστήµατος καταστήσουν 

ικανούς τους εργαζόµενους να ενεργούν διασταυρούµενες πωλήσεις σε πολλαπλά 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε µια ευρεία βάση πελατών;  

Ερ.2 Ποιός είναι ο αντίκτυπος µιας βελτίωσης 10% στην έγκαιρη παράδοση για την 

ικανοποίηση των πελατών;  

Ερ.3 Πόσο µακροχρόνια είναι η καθυστέρηση µεταξύ των βελτιώσεων της 

ποιότητας και των αυξήσεων στη διατήρηση πελατών;   

Η αποσαφήνιση τέτοιων σχέσεων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αρχικά, αυτές 

οι επιδράσεις πρέπει να αξιολογηθούν υποκειµενικά και ποιοτικά. Αλλά και µόνο το 

να σκέπτονται τα στελέχη συστηµατικά για τη στρατηγική τους, θα είναι µια 

βελτίωση σε σχέση µε την αποκλειστική εστίαση των περισσότερων συστηµάτων 

του µάνατζµεντ στις διαδικασίες του επιχειρησιακού επιπέδου. Οι ακόλουθες 

προσεγγίσεις έχουν χρησιµοποιηθεί για να προωθήσουν τη στρατηγική µάθηση.  

Αντί απλώς να εκθέτουν τις πληροφορίες για το κάθε µέτρο της κάρτας επιδόσεων, 

σε ανεξάρτητη, αυτόνοµη βάση, τα στελέχη µπορούν να βοηθούν να επικυρώνονται 

οι υποτιθέµενες σχέσεις αιτίου και αποτελέσµατος, µετρώντας τη συσχέτιση µεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων στόχων. Οι συσχετίσεις µεταξύ αυτών των µεταβλητών 
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παρέχουν ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής της επιχειρηµατικής µονάδας. Εάν οι 

υποτιθέµενες συσχετίσεις δεν εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του χρόνου, η 

οργάνωση έχει τα στοιχεία της απόδειξης ότι η άποψη που κρύβεται κάτω από τη 

στρατηγική της δεν λειτουργεί. 

Πολλές οργανώσεις µετρούν το ηθικό των εργαζοµένων, αλλά συχνά µόνο για να 

είναι πολιτικά ορθές, ως χλιαρό, ασαφές µέτρο, για να αποδεικνύουν ότι ακόµα και 

οι µεγάλες εταιρείες εκτιµούν τους εργαζοµένους τους. Όµως, για να διατηρούνται οι 

επενδύσεις στις ικανότητες των εργαζοµένων, στις δεξιότητες και στην 

ευθυγράµµιση των ατοµικών σκοπών για µεγάλες χρονικές περιόδους, οι βασισµένοι 

στους εργαζόµενους στόχοι πρέπει να είναι πλήρως ξεκάθαροι. 

Έτσι, µέσω µιας ανάλυσης συσχέτισης ανακαλύφθηκε σε µία εταιρεία Χ ότι, οι πιο 

ικανοποιηµένοι πελάτες της ήταν όσοι εξυπηρετήθηκαν από εργαζοµένους που είχαν 

υψηλό ηθικό. Εποµένως, το ηθικό των εργαζοµένων της εταιρείας Χ αποτελεί 

βασικό παράγοντα για την επιτυχία της στρατηγικής της. Βέβαια υπάρχουν και 

αντιδράσεις ότι, η συσχέτιση του ηθικού των εργαζοµένων µε την ικανοποίηση των 

πελατών συσχετίζει απλώς µια εσωτερική και εξωτερική χλιαρή ασάφεια. Οι 

πραγµατικές εταιρείες, υποστηρίζει αυτή η πλευρά, χρειάζονται κέρδη και απόδοση 

κεφαλαίου (ROC) και όχι µόνο ευχαριστηµένους εργαζοµένους και ικανοποιηµένους 

πελάτες. Τελικά, οι επιχειρήσεις µπορούν να έχουν πιστούς εργαζόµενους, 

πληρώνοντας τους αµοιβές υψηλότερες από την αγορά και µπορούν να ευχαριστούν 

τους πελάτες τους µε προσφορές στο κατώτατο σηµείο τιµών σε πολλές υπηρεσίες 

παράδοσης και υποστήριξης πολύτιµες µεν, αλλά δίχως να τιµολογούνται ανάλογα.  

Γι’ αυτό η απαίτηση της κάρτας επιδόσεων να συνδέονται τελικά όλοι οι στόχοι µε 

τη χρηµατοοικονοµική απόδοση, διαδραµατίζει καίριο ρόλο. Στην εταιρεία Χ που 

εξετάζουµε ανακαλύφθηκε, επίσης, µια περαιτέρω συσχέτιση, µια αντίστροφη 

συσχέτιση µεταξύ της ικανοποίησης των πελατών και της διάρκειας του κύκλου των 

εισπρακτέων λογαριασµών. Οι πιο ικανοποιηµένοι πελάτες πλήρωναν τους 

λογαριασµούς τους µέσα σε 15 µέρες, ενώ οι δυσαρεστηµένοι πελάτες έκαναν συχνά 

µέχρι 120 µέρες να πληρώσουν. Ανακαλύφθηκε, επίσης, µέσα στην επιχείρηση µια 

ολόκληρη ακολουθία συνδέσεων που αναλύεται στο  επόµενο σχήµα. 

Εποµένως, το ηθικό των εργαζοµένων δεν έπρεπε να δικαιολογείται ως ένας ευγενής 

και πατερναλιστικός εταιρικός σκοπός. Ήταν απαραίτητο συστατικό για την επίτευξη 



 

ανώτερων οικονοµικών

καταδεικνύουν ένα 

κεφαλαίου) προερχόµενο

υπαλλήλων και ικανοποίηση

σκέψη στους απαραίτητους

υψηλότερες χρηµατοοικονοµικές

Σχήµα 5.1 Η ∆οµική 

οικονοµικών αποδόσεων στο µέλλον. Οι συνδέσεις στην κάρτα

καταδεικνύουν ένα ισχυρό όφελος (υψηλότερη απόδοση του απασχολουµένου

προερχόµενο από τις βελτιώσεις στους ευαίσθητους

και ικανοποίηση πελατών). Αναλύσεις όπως αυτές, εστιάζουν

στους απαραίτητους οδηγούς απόδοσης της στρατηγικής για

χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις 

Η ∆οµική Αναπαράσταση Συστήµατος. 
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συνδέσεις στην κάρτα επιδόσεων 

απόδοση του απασχολουµένου 

ευαίσθητους στόχους (ηθικό 

όπως αυτές, εστιάζουν σαφώς τη 

στρατηγικής για να επιτευχθούν 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 

H συστηµική προσέγγιση για τη µελέτη των συστηµάτων δίνει έµφαση στις 

συνδέσεις ανάµεσα στα διάφορα µέρη που ορίζουν το «όλον» (whole). Παράλληλα, 

η συστηµική σκέψη αφορά ζητήµατα συνοχής/συνέπειας και 

πληρότητας/ακεραιότητας. Συνεπώς, η συστηµική σκέψη ευνοεί την ολική 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και, εν αντιθέσει, µε την αναλυτική µεθοδολογία 

που επικρατεί σήµερα, αποτελεί τον διαφορετικό τρόπο για την προσέγγισή τους.   

Έτσι, στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η χρήση συστηµικών εργαλείων στην 

διαχείριση οργανισµών & επιχειρήσεων και ειδικότερα η χρήση της BSC, όπου 

διαφάνηκε ότι τελικά η ικανότητα να εκπληρωθούν οι φιλόδοξες επιδιώξεις για τους 

στόχους των χρηµατοοικονοµικών, του πελάτη και της εσωτερικής επιχειρηµατικής 

διαδικασίας εξαρτάται από τις οργανωσιακές δυνατότητες για µάθηση και ανάπτυξη. 

Αυτά που παρέχουν την δυνατότητα για τη µάθηση και την ανάπτυξη προέρχονται 

πρώτιστα από τρεις πηγές: τους εργαζοµένους, τα συστήµατα και την οργανωσιακή 

ευθυγράµµιση. Οι στρατηγικές για ανώτερη απόδοση θα απαιτήσουν γενικά 

σηµαντικές επενδύσεις σε ανθρώπους, σε συστήµατα και σε διαδικασίες, που 

«κτίζουν» τις οργανωσιακές δυνατότητες. Συνεπώς, οι στόχοι και τα µέτρα γι΄ αυτά 

που παρέχουν τη δυνατότητα για ανώτερη απόδοση στο µέλλον πρέπει να είναι 

αναπόσπαστο τµήµα της Ισορροπηµένης Κάρτας Επιδόσεων κάθε οργάνωσης. 

Μια βασική οµάδα τριών µέτρων βασισµένων στους εργαζόµενους (της 

ικανοποίησης,της παραγωγικότητας και της διατήρησης) παρέχει τα µέτρα της 

απόδοσης των επενδύσεων στους εργαζόµενους, στα συστήµατα και στην 

οργανωσιακή ευθυγράµµιση. Οι οδηγοί αυτών των αποτελεσµάτων είναι µέχρι 

σήµερα κάπως γενικοί και λιγότερο ανεπτυγµένοι από εκείνους των άλλων τριών 

προοπτικών της Ισορροπηµένης Κάρτας Επιδόσεων. Αυτοί οι οδηγοί περιλαµβάνουν 

τους συνοπτικούς δείκτες της κάλυψης της στρατηγικής εργασίας, της 

διαθεσιµότητας στρατηγικών πληροφοριών και του βαθµού ευθυγράµµισης του 

προσωπικού, της οµάδας και του κλάδου µε τους στρατηγικούς στόχους. Η απουσία 

µέτρων ειδικευµένων στην επιχείρηση δείχνει την ευκαιρία για τη µελλοντική 

ανάπτυξη των εξατοµικευµένων εργαζοµένων, συστηµάτων και οργανωσιακών 
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µέτρων που µπορούν να συνδεθούν πιο στενά µε τη στρατηγική µιας 

επιχειρηµατικής µονάδας. 
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