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Εισαγωγή

Στα πλαίσια της Νέας Οικονομίας που πυροδοτείται από την αισιοδοξία της νέας 

τεχνολογίας και της υψηλής παραγωγικότητας η Διοίκηση της Απόδοσης αποτελεί μια περιοχή 

της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων με τη δυνατότητα να συνεισφέρει τα μέγιστα στην 

οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη. Η Διοίκηση της Απόδοσης αποτελεί ένα 

στρατηγικό όπλο στα χέρια των σύγχρονων οργανώσεων που συνδέει τους οργανωσιακούς 

στόχους και στρατηγικές με τους ατομικούς στόχους και δράσεις, την αξιολόγηση της απόδοσης 

και τις ανταμοιβές μέσα από μια καθορισμένη διαδικασία (Sparrow, Hitrop, 1994). Στο βαθμό 

που τα συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις συνδέσεις, 

μπορεί να αποτελόσουν οδηγό οργανωσιακής αλλαγής και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης 

των ομάδων και των ατόμων σε σχέση με προκαθορισμένες στρατηγικές και στόχους. Ο στόχος 

της Διοίκησης της Απόδοσης είναι η διαμόρφωση μιας οργανωσιακής κουλτούρας στα πλαίσια 

της οποίας τα στελέχη, άτομα και ομάδες αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνεχούς βελτίωσης 

των οργανωσιακών διαδικασιών καθώς και των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της 

συνεισφοράς τους στην οργάνωση (Armstrong, Murlis, 1995).

Τα συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης αναγνωρίζουν ότι η αξιολόγηση της απόδοσης 

δεν είναι από μόνη της η αρχή και το τέλος αλλά αποτελεί ένα κρίσιμο συστατικό στα πλαίσια 

μιας ευρύτερης γκάμας πρακτικών ανθρωπίνων πόρων, που πρέπει να συνδέεται καθαρά με την 

οργανωσιακή απόδοση, την προσωπική και οργανωσιακή ανάπτυξη και την οργανωσιακή 

κουλτούρα και στρατηγική (Ulrich, 1997).

Γενικότερα, το ενδιαφέρον στη διοίκηση της απόδοσης έχει υποκινηθεί από μια σειρά 

ζητημάτων που χαρακτηρίζουν περισσότερο έντονα τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας όπως 

μεταξύ άλλων: ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και οι σχετικές προσπάθειες αλλαγής της 

οργανωσιακής κουλτούρας, η αυξανόμενη περιπλοκότητα των σχέσεων απόδοσης, η σημασία 

του διανοητικού κεφαλαίου (intellectual capital) στις σύγχρονες οργανώσεις, η πίεση για 

καινοτομία, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, οι αλλαγές στην οργανωσιακή δομή που συνδέονται 

με τη μείωση των ιεραρχικών επιπέδων και τη χρήση ομάδων εργασίας, η αυξανόμενη 

αποκέντρωση του ελέγχου στα στελέχη, η νέα μορφή των εργασιακών σχέσεων και η μετακίνηση 

σε περισσότερο ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι αλλαγές στις πολιτικές αμοιβών και η 

αυξανόμενη εξατομίκευση των συστημάτων ανταμοιβών.

Από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τις επιχειρησιακές περιπτώσεις εταιριών που 

υιοθετούν συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης που μελετήθηκαν εντοπίζονται τρεις κυρίως
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λόγοι που δυσχεραίνουν την ολοκληρωμένη κάλυψη του θέματος της Διοίκησης της Απόδοσης 

(Sparrow & Hiltrop):

■ Οι πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα που ποικίλουν ευρύτατα όσον αφορά την 

πολυπλοκότητά τους.

■ Οι αναφορές στη Διοίκηση της Απόδοσης τείνουν να επικεντρώνονται σε δυο ξεχωριστά 

ζητήματα. Η μια προσέγγιση επικεντρώνεται στις αμοιβές και στη σύνδεση μεταξύ των 

συστημάτων αμοιβών και της αξιολόγησης της απόδοσης ενώ η άλλη προσέγγιση 

επικεντρώνεται στην ανάγκη σύνδεσης της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων με την 

οργανωσιακή απόδοση.

■ Το ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο 

αναφορικά με τον τρόπο που τα στελέχη προσεγγίζουν τη Διοίκηση της Απόδοσης, το βαθμό 

στον οποίο έχουν άμεσο έλεγχο σε περιοχές κλειδιά των συστημάτων Διοίκησης της 

Απόδοσης (πχ. αμοιβές) καθώς και στον τρόπο διοίκησης και στις σχέσεις με τους 

υφισταμένους.

Η υψηλή υποκίνηση και αποτελεσματικότητα των διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών 

παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων των σύγχρονων οργανώσεων. Το 

χαμηλό επίπεδο της αποτελεσματικότητας των στελεχών και της σχέσης τους με τους 

υφιστάμενσύς τους σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα για την υιοθέτηση βελτιωμένων τεχνικών Διοίκησης της Απόδοσης (Boumois and 

Chauchat, 1990).

Επιπλέον, υπάρχουν συχνά διαφορές ανάμεσα στις πρακτικές των οργανώσεων τοπικής 

και ξένης ιδιοκτησίας που δραστηριοποιούνται σε μια χώρα. Σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου οι 

πρακτικές της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων είναι λιγότερο συστηματικές και αναπτυγμένες, 

οι δυνατότητες ανάπτυξης εκλεπτυσμένων και αποτελεσματικών συστημάτων Διοίκησης της 

Απόδοσης από τις τοπικές οργανώσεις είναι σχετικά περιορισμένες. Σχετική έρευνα 

(Παπαλεξανδρής, 1991) στην οποία συγκρίνονται οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

βιόμηχανικών οργανώσεων Ελληνικής και ξένης ιδιοκτησίας δείχνει ότι συγκριτικά, ο βαθμός 

συστηματοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που 

παράγουν εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλός στις Ελληνικές εταιρίες σε αντίθεση με τις αντίστοιχες 

πολυεθνικές.

Η επιτυχία της οργάνωσης υψηλής τεχνολογίας στα πλαίσια του σύγχρονου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος εξαρτάται από τις ικανότητες, το ταλέντο και την απόδοση των 

εργαζομένων της. Η Διοίκηση της Απόδοσης παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που μπορεί 

να καθοδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση τους εργαζομένους σε περιόδους στρατηγικής αλλαγής.
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να βελτιώσει την οργανωσιακή απόδοση διαμέσου της αποκέντρωσης των υπευθυνοτήτων και 

του προσανατολισμού της οργανωσιακής κουλτούρας στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης. 

Αποτελεσματική Διοίκηση της Απόδοσης σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν καλύτερα το 

ποιες είναι οι προτεραιότητές και ο ρόλος τους στην οργάνωση, το που πρέπει να στοχεύουν και 

το κατά πόσο αυτό συνεισφέρει παράλληλα στην ομαδική και στην οργανωσιακή απόδοση.

Ωστόσο, μια σειρά συνθηκών μπορεί να οδηγήσει στην αναποτελεσματική εφαρμογή ή 

και αποτυχία ενός συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης από τις σύγχρονες οργανώσεις. 

Μελέτες ανάμεσα σε οργανώσεις που εφαρμόζουν συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης 

(Sparrow, Hitrop, 1994) καταδεικνύουν ότι η έλλειψη δέσμευσης από την ανώτατη διοίκηση και 

η μη εφαρμογή του σε αυτό το επίπεδο αποτελεί ιδιαίτερα ανασταλτικό παράγοντα καθώς τα 

υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης δεν εκλαμβάνουν ως προτεραιότητα και δεν δίνουν τον 

απαραίτητο χρόνο και ζήλο που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του. Το πρόβλημα αυτό 

παρουσιάζεται συνήθως σε οργανώσεις στις οποίες το σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης 

εισάγεται ή επιβάλλεται ως μια ξεχωριστή τεχνική και όχι στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού και στρατηγικής της οργάνωσης. Επιπλέον, από τις ίδιες μελέτες διαφαίνεται ότι ο 

ρόλος των στελεχών γραμμής είναι καθοριστικός στη διοίκηση και καθημερινή εφαρμογή του 

συστήματος της Διοίκησης της Απόδοσης και προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτείταιη ανάπτυξη 

ενός κοινού οράματος από τα οργανωσιακά σχέδια και σκοπό. Σύμφωνα με έρευνα των Fletcher 

και Williams (1992) σε 26 οργανώσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, πολλές από τις βασικές προϋποθέσεις που καθιστούν ένα σύστημα Διοίκησης της 

Απόδοσης αποτελεσματικό είναι απούσες στην πλειοψηφία των οργανώσεων που εφαρμόζουν 

τέτοια συστήματα καθώς:

■ Η Διοίκηση της Απόδοσης εφαρμόζεται πολλές φορές ως αντίδραση στις εξωτερικές πιέσεις 

παρά ως τμήμα της στρατηγικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και αλλαγή των 

οργανωσιακών αξιών και γενικότερα την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής

■ Δεν υπάρχει επικέντρωση στους στόχους και στις αναπτυξιακές ανάγκες των εργαζομένων

■ Οι περισσότερες οργανώσεις αποτυχαίνουν να επιτύχουν την αφοσίωση και την ενεργή 

ανάμιξη των στελεχών γραμμής στην πολιτική Διοίκησης της Απόδοσης

■ Πολλές οργανώσεις εξισώνουν τη Διοίκηση της Απόδοσης απλά και μόνο με την αξιολόγηση 

της απόδοσης των εργαζομένων ή την αμοιβή με βάση την απόδοση

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων στη 

Διοίκηση της απόδοσης και οι δυνατότητες εφαρμογής τους για την αποτελεσματικότερη 

υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού στα πλαίσια του ταχύτατα μεταβαλλόμενου και 

περίπλοκου οργανωσιακού περιβάλλοντος των εταιριών υψηλής τεχνολογίας.
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Μέρος 1°

Η Διοίκηση των Εταιριών Υψηλής Τεχνολογίας

1.1 Φύση και Χαρακτηριστικά των Εταιριών Υψηλής 

Τεχνολογίας

1.2 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων των Εταιριών Υψηλής 

Τεχνολογίας



1.1 Φύση και Χαρακτηριστικά των Εταιριών Υψηλής Τεχνολογίας

Μέρος 1°: Η Διοίκηση των Εταιριών YmnArtc TcyvoAoviac
Ενότητα 1.1 : Φύση και Χαρακτηριστικά των Εταιριών Υψηλής Τεχνολογίας

1.1.1 Ο Κλάδος Υψηλής Τεχνολογίας

Οι περισσότεροι ορισμοί της Νέας Τεχνολογίας στη βιβλιογραφία περιορίζονται στον 

εντοπισμό κάποιων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, κριτηρίων ή μεθόδων που διαχωρίζουν 

σαφώς τις εταιρίες αυτές από τις υπόλοιπες. Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση απλά και μόνο του 

ποιες εταιρίες αναγνωρίζονται ως εταιρίες υψηλής τεχνολογίας ικανοποιώντας τέτοιου είδους 

κριτήρια στερείται από το να αναδείξει την ουσιώδη φύση των εταιριών αυτών. Θα υιοθετήσουμε 

τη θέση ότι ένας τέτοιος ορισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το τι οι εταιρίες αυτές πραγματικά 

κάνουν. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιώντας 

τις αρχές των επιστημών επιδιώκουν την εμπορευματοποίηση και την εκμετάλλευση της 

καινοτομίας. Συνεπώς, οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας μπορεί να είναι τόσο παραγωγοί όσο και 

χρήστες της υψηλής τεχνολογίας. Σε ένα πιο γενικευμένο ορισμό, η επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας περιγράφεται ως η δραστηριότητα ή 

οργάνωση που αποσκοπεί στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν σύγχρονες 

τεχνολογίες ή δημιουργούνται μέσα από διαδικασίες εντάσεως τεχνολογίας (Bolland & Hofer, 

1998).

Οι ήδη υπάρχοντες ορισμοί που βασίζονται στον εντοπισμό κάποιων κύριων 

χαρακτηριστικών των εταιριών της Νέας Οικονομίας που τις κατατάσσουν ως οργανώσεις 

υψηλής τεχνολογίας συνεισφέρουν κυρίως στην επιλογή των κλάδων που εμπίπτουν στα πλαίσια 

της υψηλής τεχνολογίας για ερευνητικούς κυρίως σκοπούς. Διάφοροι μελετητές επικεντρώνονται 

στην οργανωσιακή διαδικασία εξετάζοντας το μετασχηματισμό εισροών-εκροών και διακρίνουν 

δυο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας: το υψηλό ποσοστό 

-συγκριτικά με το μέσο ποσοστό των βιομηχανικών επιχειρήσεων- του τεχνολογικά 

προσανατολισμένου προσωπικού και των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με τις 

πωλήσεις. Οι κλάδοι που κατατάσσονται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας πρέπει να 

ικανοποιούν τέτοια κριτήρια. Οι Riche, Hecker και Burgan (1983) επικεντρώνονται στη σύνθεση 

του εργατικού τους δυναμικού και στην ποσότητα των πόρων που καταναλίσκουν σε θέματα 

έρευνας και ανάπτυξης. Για τους σκοπούς της έρευνάς μας θα υιοθετήσουμε τα δυο αυτά 

κριτήρια που κατατάσσουν τις εταιρίες της έρευνάς μας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας αποτελούν οργανώσεις της γνώσης καθώς 

εξαρτώνται άμεσα από τη νέα γνώση και είναι οι πρώτες που την υιοθετούν αποτελώντας τους
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πρώτους χρήστες της επιστημονικής ανακάλυψης. Οι ίδιες επιχειρούν να εμπορευματοποιήσουν 

την επιστημονική ανακάλυψη αποτελώντας το σύνδεσμο μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας. Το 

χαρακτηριστικό που οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας έχουν περισσότερο κοινό είναι ότι 

αποτελούν κινητήρια δύναμη αλλαγής για τις υπόλοιπες οργανώσεις. Οι τεχνολογικές 

καινοτομίες στην παραγωγή έχουν ποικίλες επιπτώσεις στην απασχόληση σε διάφορους κλάδους 

και επιδρούν άμεσα στη γνώση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας.

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των οργανώσεων υψηλής τεχνολογίας μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως αρκετά σκόπιμα και μεθοδικά. Στα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης δεν 

ακούγεται πλέον το γνωστό «εύρηκα» αλλά επιφωνήματα ικανοποίησης από την έγκριση των 

προϋπολογισμών για τη συνέχιση του έργου. Ο παράγοντας χρόνος αποτελεί την κύρια απειλή 

των οργανώσεων στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας καθώς η καινοτομία αποτελεί προϊόν μιας 

αδιάκοπης διαδικασίας σε πολλαπλά επίπεδα. Οι πελάτες και οι χρήστες της υψηλής τεχνολογίας 

προσδοκούν συνεχή τεχνολογική βελτίωση για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η ταχύτητα 

απόκρισης στις προσδοκίες αυτές σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα επιτυχίας αλλά και επιβίωσης για τις οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας.

Οι επιτυχημένες οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας φαίνεται να έχουν ως κοινό 

χαρακτηριστικό τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας ’76-’86 οι 

εταιρίες υψηλής τεχνολογίας αναπτύσσονταν πολύ ταχύτερα από ότι οι υπόλοιποι κλάδοι στο 

σύνολό τους. Οι μικρότερες εταιρίες του κλάδου (όσες απασχολούν λιγότερους από 500 

εργαζομένους) συνεισφέρουν τα μέγιστα στους ρυθμούς ανάπτυξης ενώ απασχολούν περίπου το 

25% του συνόλου των εργαζομένων των εταιριών υψηλής τεχνολογίας (Kanter, 1995).

Οι σύγχρονες οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας δεν είναι πλέον απρόσβλητες γεγονός 

που οφείλεται στην ταχύτατη διάδοση των ιδεών και των σύγχρονων τεχνολογικών 

επιτευγμάτων. Επιπλέον χαρακτηριστικό της ομοιογένειας των εταιριών αυτών αποτελεί το ότι 

οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας τείνουν να συνεχίζουν στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας

IWUooc 1°: Η Διοίκηση των Εταιριών YuinAhc TcyvoAoviac
Ενότητα 1.1: Φύση και Χαρακτηριστικά των Εταιριών Υψηλής Τεχνολογίας

1.1.2 Οργανωσιακά Χαρακτηριστικά των Οργανώσεων Υψηλής Τεχνολογίας

Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας αποτελούν «εταιρίες του μέλλοντος» που 

καθοδηγούν επιχειρηματικά στο δρόμο της καινοτομίας. Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι 

αποτελούν το σημαντικότερο οργανωσιακό πόρο για την υψηλή τεχνολογία. Επιπλέον, η αλλαγή 

αυτή κάθε αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό των εταιριών του χώρου που συνεχώς αντικαθιστούν 

το παλαιό με το νέο δρώντας κάτω από συνθήκες αστάθειας και περιπλοκότητας.
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Η φύση και η οργάνωση της εργασίας στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας παρουσιάζει 

ορισμένα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Στη εποχή της γνώσης και των 

πληροφοριών η διαδικασία παραγωγής και χρήσης των τεχνολογικών επιτευγμάτων και 

καινοτομιών έχει κοινωνικοποιηθεί ιδιαίτερα. Η φύση και η οργάνωση της εργασίας για τέτοιους 

σκοπούς χαρακτηρίζεται ως συνεργατική. Η οργάνωση του έργου είναι προσανατολισμένη στη 

χρήση ομάδων εργασίας τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο δομικά. Η χρήση ομάδων 

εργασίας προάγει την τεχνολογική καινοτομία προωθώντας το προϊόν ή έργο σε άλλες ομάδες. 

Επιπλέον, η σύσταση και η επιτυχία της σύγχρονης οργάνωσης υψηλής τεχνολογίας απαιτεί την 

ύπαρξη ενός μίγματος δεξιοτήτων και γνώσεων γύρω από διαφορετικά επιστημονικά πεδία 

γεγονός που καταδεικνύει μερικώς την αιτία που η νέα πετυχημένη εταιρία υψηλής τεχνολογίας 

γίνεται με γοργούς ρυθμούς μια οργάνωση με πολυάριθμα μέλη.

Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας τείνουν να προσανατολίζονται περισσότερο στις 

υπηρεσίες παρά στο προϊόν. Σε αυτά τα πλαίσια φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο 

μάρκετινγκ ενώ συχνά φαίνεται να υιοθετούν τις αρχές της «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας»

Σύμφωνα με έρευνα των Bolland & Hofer (1998 ) οι ώριμες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας 

(όσες δραστηριοποιούνται στο χώρο για 5 ή περισσότερα έτη) παρουσιάζουν ορισμένα 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνονται και από τις εταιρίες του δείγματός μας. Από 

τη μελέτη των οργανωσιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων στις ώριμες οργανώσεις υψηλής 

τεχνολογίας διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν ολιγοεπίπεδες δομές και είναι οργανωμένες κατά 

πελάτη ή γραμμή προϊόντος. Οι εταιρίες αυτές είναι πολύ καλά ενημερωμένες για τις κινήσεις 

των ανταγωνιστών, θεωρούν ότι αντιδρούν ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους και ότι 

αναπτύσσονται ταχύτερα από την αγορά. Οι ώριμες εταιρίες του κλάδου νιώθουν επιτακτική την 

ανάγκη για προσαρμογή στην τεχνολογική αλλαγή και επενδύουν μεγάλα ποσά στην έρευνα και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό των «ώριμων» οργανώσεων 

υψηλής τεχνολογίας, οι μισοί περίπου εργαζόμενοι εκτελούν εργασίες τεχνικής φύσης ενώ 

περισσότεροι από τους μισούς είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή και μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών. Οι εργαζόμενοι στις οργανώσεις αυτές συμμετέχουν σε ομάδες ή έργα που 

οδηγούν σε νέα προϊόντα ενώ η αμοιβή με βάση την απόδοση και οι ευκαιρίες για αναγνώριση 

στην εργασία τους φαίνεται να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την παραμονή τους 

στην οργάνωση.

Μέοοε 1°: Η Διοίκηση των Εταιριών YuinArtc Τεγνολονίαε
Ενότητα 1.1: Φύση και Χαρακτηριστικά των Εταιριών Υψηλής Τεχνολογίας
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1.2 Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εταιρίες Υψηλής Τεχνολογίας

Mfcooc 1°: Η Διοίκηση των Εταιριών YuinArtc Τεχνολογίας
Ενότητα 1.2 : Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εταιρίες Υψηλής Τεχνολογίας

1.2.1 Το Είδος και τα Χαρακτηριστικά της Εργατικής Δύναμης

Οι εταιρίες του κλάδου υψηλής τεχνολογίας (ΥΤ) αποτελούν αναμφισβήτητα οργανώσεις 

- φορείς της ανθρώπινης γνώσης. Σύμφωνα με τη συστημική θεώρηση, η Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (ΔΑΠ) αφορά το συστηματικό σχεδίασμά, ανάπτυξη και έλεγχο ενός δικτύου 

αλληλοσυνδεόμενων διαδικασιών που επηρεάζουν και αναμιγνύουν το σύνολο των μελών της 

οργάνωσης (French, 1998). Στα πλαίσια της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων των εταιριών 

υψηλής τεχνολογίας θα αναφερθούμε τόσο στις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων όσο και σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων του κλάδου δεδομένου 

ότι το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) αποτελεί τον πλέον κρίσιμο παράγοντα της 

οργανωσιακής τους απόδοσης.

Στα πλαίσια της ανάλυσής μας εντοπίζουμε δύο κατηγορίες εταιριών υψηλής 

τεχνολογίας οι οποίες έχουν διαφορετικές ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους. Η πρώτη κατηγορία 

αφορά τις νέες εταιρίες στο χώρο (όσες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας 

για λιγότερο από 5 έτη) ή και κοινοπραξίες εταιριών. Οι «νέες» εταιρίες υψηλής τεχνολογίας 

βασίζονται στην ταχύτατη ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών από ανθρώπους που εμπλέκονται 

σε ποικίλες και διαφορετικές λειτουργίες και τις περισσότερες φορές οι ανάγκες τους 

εντοπίζονται περισσότερο σε μηχανικούς που είναι άμεσα παραγωγικοί και ευέλικτοι. Οι εταιρίες 

υψηλής τεχνολογίας συνήθως θεμελιώνονται από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ή και 

περισσότερο πρόσφατα από ομάδες ατόμων με υψηλή εξειδίκευση. Ωστόσο, οι ανάγκες των 

περισσότερο ώριμων εταιριών υψηλής τεχνολογίας (όσες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 

υψηλής τεχνολογίας για 5 ή και περισσότερα έτη) περισσότερο αφορούν άτομα που 

διακατέχονται από ομαδικό πνεύμα και προσαρμόζονται με ευκολία στα ήδη υπάρχοντα 

συστήματα και διαδικασίες (Bolland & Hofer, 1998). Εξαιτίας της ταχύτατης ανάπτυξης των 

εταιριών του κλάδου υψηλής τεχνολογίας, οι ώριμες εταιρίες του χώρου συναντούν πολλές φορές 

δυσκολίες στον εντοπισμό του ανθρώπινου δυναμικού με τα απαραίτητα προσόντα με 

αποτέλεσμα να αρκούνται στην πρόσληψη ατόμων που είναι ικανά και πρόθυμα να μαθαίνουν 

από την εργασία τους. Γενικότερα, η δημιουργία, η ανάπτυξη και η επιβίωση των εταιριών 

υψηλής τεχνολογίας βασίζεται σε εργαζομένους που διακρίνσνται από σχετικά υψηλό πνεύμα 

επιχειρηματικότητας καθώς και υψηλή τεχνική κατάρτιση.

Η γεωγραφική συγκέντρωση των εταιριών υψηλής τεχνολογίας διευκολύνει και 

ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων τους. Ο Kanter (1995) σε μελέτη του σε 2.600
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εταιριών υψηλής τεχνολογίας δίνει το χαρακτηρισμό «τσιγγάνους» (gypsies) στο μεγάλο 

ποσοστό των εργαζομένων σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας που συνεχώς μετακινούνται σε 

διαφορετικές εταιρίες και αποστολές. Σύμφωνα με το Winner (1995) η σταθερότητα στην 

καριέρα των εργαζομένων στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας είναι συνήθως ανέφικτη και οι 

εργαζόμενοι στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους ως 

συμβασιούχους που βρίσκονται συνεχώς σε ετοιμότητα αλλαγής στην εργασία τους.

Έρευνα σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας ποικίλου μεγέθους (Bolland & Hofer, 1998) 

καταδεικνύει μια διχοτόμηση όσον αφορά τη σύνθεση του εργατικού τους δυναμικού σε αμιγώς 

τεχνικής φύσης και μη τεχνικής φύσης εργασίες. Περίπου το μισό από το εργατικό δυναμικό των 

εταιριών υψηλής τεχνολογίας συντίθεται από κατόχους τεχνικής φύσης εργασιών και απαρτίζεται 

από μηχανικούς, ερευνητές και τεχνικούς. Μεταξύ των μηχανικών, οι μηχανικοί λογισμικού 

αποτελούν την κυρίαρχη ομάδα καθώς δραστηριοποιούνται σε ένα τομέα με υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης σε όλα τα πεδία της υψηλής τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τρία 

λειτουργικά πεδία στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, το τεχνικό σχεδίασμά και πειραματισμό 

(επιστημονικό / ερευνητικό προσωπικό και μηχανικοί), την παραγωγή και ανάπτυξη (τεχνικοί) 

και τις λειτουργίες διοίκησης και διαχείρισης. Το Γραφείο Στατιστικών Απασχόλησης (Bureau of 

Labor Statistics) στις ΗΠΑ προέβλεψε ότι τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την υψηλή 

τεχνολογία θα παρουσιάσουν αλματώδης ανάπτυξη μεταξύ 1995-2005. Επαγγέλματα όπως 

αναλυτές συστημάτων και μηχανικοί Η/Υ αναμένεται να αυξηθούν κατά 92 και 90% αντίστοιχα.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων των εταιριών υψηλής 

τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τις εταιρίες που δεν περιλαμβάνονται στον κλάδο 

της υψηλής τεχνολογίας. Το 24% του εργατικού δυναμικού είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, ποσοστό που χαρακτηρίζεται ασυνήθιστα υψηλό. Το ποσοστό των κατόχων 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων εμφανίζει αυξητική τάση γεγονός 

που καταδεικνύει ότι οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας δίνουν έμφαση στο διοικητικό και 

επιχειρηματικό ταλέντο των εργαζομένων τους.

Ο αριθμός των εταιριών υψηλής τεχνολογίας των οποίων οι εργαζόμενοι είναι μέλη 

συνδικαλιστικών ενώσεων εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλός καθώς οι εταιρίες που δε 

συνδικαλίζονται αποτελούν το 93% του συνόλου. Ωστόσο, το ποσοστό των εργαζομένων που 

είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι αρκετά μεγαλύτερο καθώς η εργατική δύναμη 

των μεγαλύτερων σε μέγεθος εταιριών παραδοσιακά συνδικαλίζεται. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι 

στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας εμφανίζονται περισσότερο νεαροί σε ηλικία, περισσότερο 

παραγωγικοί και λίγο καλύτερα αμειβόμενοι. Ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας δε φαίνεται να 

είναι απρόσβλητος από τις δημογραφικές αλλαγές που επηρεάζουν άλλους κλάδους. Οι μισοί από 

τους μηχανικούς λογισμικού στο μέλλον αναμένεται να είναι γυναίκες. Η διεθνοποίηση, η

Mfcooc 1°: Η Διοίκηση των Εταιριών YinnArtc Τεχνολογίας
Ενότητα 1.2 : Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εταιρίες Υψηλής Τεχνολογίας
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αύξηση της κινητικότητας στην παγκόσμια αγορά εργασίας και η σύνθεση της εργατικής 

δύναμης θα επηρεάζουν τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας σημαντικά στον 21 ° αιώνα.

Το ανθρώπινο δυναμικό στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας αναδύεται ως ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια σκηνή. Η σπουδαιότητα μιας τεχνολογικά 

εκπαιδευμένης εργατικής βάσης έχει χαρακτηρισθεί ιδιαίτερα κρίσιμη για την 

ανταγωνιστικότητα της Αμερικάνικης οικονομίας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας των 

καθηγητών του ΑΠΘ Ν. Κομνηνού και Θ. Χατζηπαντελή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων της Ερευνητικής Μονάδας Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας του 

ΑΠΘ (Τύπος της Κυριακής, 14 Οκτωβρίου 2001), η χώρα μας υστερεί σημαντικά σε επίπεδο 

σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής που να προσανατολίζεται στους κλάδους της Νέας 

Οικονομίας και να παράγει στελέχη ικανά να ανιεπεξέλθουν στις ανάγκες της νέας εποχής

Μέο<κ 1°: Η Διοίκηση των Εταιριών YumAric Τεννολονίεκ
Ενότητα 1.2 : Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εταιρίες Υψηλής Τεχνολογίας

1.2.2 Οι Πολιτικές Ανθρωπίνων Πόρων

Η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί τον τρόπο που οι οργανώσεις υψηλής 

τεχνολογίας απασχολούν το ανθρώπινο κεφάλαιο τους για οργανωσιακούς σκοπούς. Τα 

συστήματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στοχεύουν στην επίτευξη των ευρύτερων 

οργανωσιακών στόχων και συνεισφέρουν στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και 

παραγωγικότητα (French, 1998). Η ποιότητα του σχεδιασμού και της διοίκησης των συστημάτων 

ΔΑΠ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη διεύθυνση των διαδικασιών ανθρωπίνων 

πόρων συνδέεται άμεσα με τη συνολική οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. Τα συστήματα της 

ΔΑΠ θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να προάγουν και όχι να δυσχεραίνουν την επίτευξη 

των οργανωσιακών στόχων των εταιριών του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας. Η ανάλυση των 

πολιτικών ανθρωπίνων πόρων των εταιριών υψηλής τεχνολογίας παρακάτω γίνεται κάτω από το 

πρίσμα της συστημικής θεώρησης που λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση όλων των πλευρών 

της ΔΑΠ και αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων ανθρωπίνων πόρων και των 

οργανωσιακών στόχων.

Συνεντεύξεις με στελέχη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ανάμεσα σε 15 εταιρίες 

υψηλής τεχνολογίας (Bolland & Hofer, 1998) μας οδηγούν σε ορισμένα γενικά συμπεράσματα 

όσον αφορά τις πολιτικές και τα συστήματα τους στις κύριες περιοχές της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ). Στην πραγματικότητα, οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας εμφανίζουν 

περισσότερες ομοιότητες με τις υπόλοιπες εταιρίες αναφορικά με τις λειτουργίες ΔΑΠ από ότι σε 

άλλα χαρακτηριστικά τους. Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρίες υψηλής τεχνολογίας έχουν να 

επιδείξουν περισσότερο ολοκληρωμένες και περίπλοκες πολιτικές και συστήματα ΔΑΠ.
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Ο προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού φαίνεται να είναι η περισσότερη 

παραμελημένη περιοχή της ΔΑΠ στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας καθώς δε δίνεται βαρύτητα 

σε θέματα όπως οι αλλαγές στο είδος των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και στις 

οργανωσιακές αλλαγές που επιφέρει. Η κατάρτιση πλάνων διαδοχής, που θεωρούνται ζωτικής 

σημασίας για το μέλλον των εταιριών υψηλής τεχνολογίας εξαιτίας του υψηλού βαθμού 

αποχωρήσεων του προσωπικού τους και της ταχύτατης ανάπτυξής τους, παρατηρείται μόνο σε 

τμήμα των μεγάλων εταιριών του κλάδου. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν τις εταιρίες 

του κλάδου ιδιαίτερα ενεργές στις περιοχές της στρατολόγησης και της επιλογής όπου οι εταιρίες 

υψηλής τεχνολογίας φαίνεται να ακολουθούν περισσότερο επίσημες και τυπικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι πολιτικές και τα συστήματα αμοιβών, αξιολόγησης της 

απόδοσης, εκπαίδευσης και προαγωγών στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας εμφανίζουν τέτοια 

ποικιλία ώστε δεν ενδείκνυται η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για τις εταιρίες του κλάδου. 

Ωστόσο, εντοπίζουμε ορισμένα χαρακτηριστικά των εταίρων υψηλής τεχνολογίας που επιδρούν 

στις πολιτικές και στα συστήματα αμοιβών και αξιολόγησης των εργαζομένων τους και τις 

διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες οργανώσεις. Η καλή απόδοση στις ολιγοεπίπεδες εταιρίες 

υψηλής τεχνολογίας συνήθως επιβραβεύεται με την ανάθεση ή και τη συμμετοχή σε μια νέα 

καλύτερη αποστολή, έργο ή ομάδα εργασίας. Όπως σημειώνει ο Tracy Kidder (The Soul of a 

New Machine, 1981), ο εργαζόμενος στην εταιρία υψηλής τεχνολογίας «είναι ό,τι έκανε και θα 

γίνει αυτό που θα κάνει μετά». Μια ακόμη διαφορά των εταιριών υψηλής τεχνολογίας 

εντοπίζεται στις αμοιβές και αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο των 

εταιριών. Η παροχή πακέτων μετοχών στους εργαζομένους των εταιριών λειτουργεί ως δέλεαρ 

για τους εργαζομένους και στοχεύει στη διατήρηση των καλύτερων στην εταιρία. Επιπλέον, οι 

εργαζόμενοι στο χώρο της νέας τεχνολογίας είναι προσανατολισμένοι στην προσπάθεια 

επινόησης πρακτικών και τρόπων για την εξοικονόμηση εργασίας. Το πόσο καλά και γρήγορα το 

κάνουν αποτελεί συχνά μέρος της αμοιβής τους.

Γενικότερα, οι πολιτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων των εταιριών υψηλής 

τεχνολογίας τείνουν πολλές φορές στην έλλειψη τυπικότητας καθώς παρατηρείται μια 

αποστροφή σε γραπτές πολιτικές και διαδικασίες κάτι που δεν είναι ωστόσο εμφανές στις 

μεγαλύτερες και περισσότερο ώριμες εταιρίες του χώρου.

Mfeooc 1°: Η Διοίκηση των Εταιριών YuinArtc TcwoAovfac
Ενότητα 1.2 : Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εταιρίες Υψηλής Τεχνολογίας

1.2.1 Διοικώντας τους Ανθρώπους στις Εταιρίες Υψηλής Τεχνολογίας

Οι κυρίαρχες προσωπικότητες στον κλάδο των πρωτοπόρων εταιριών της Νέας 

Οικονομίας, οι ιδρυτές και τα ανώτατα διευθυντικά τους στελέχη αποτελούν τις καλύτερες πηγές 

πληροφοριών γύρω από τις πρακτικές διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων των μεγάλων εταιριών.
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Ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής της Hewlett-Packard, David Packard αναφέρει ότι η εταιρία του 

επενδύει στο προσωπικό και στην ανάπτυξή του υποστηρίζοντας τη συνεχή επιμόρφωσή του, 

στην εκ των έσω προώθηση εργαζομένων στις ανώτερες θέσεις και στην παροχή πλάνων 

κινήτρων στα στελέχη για αγορά μετοχών. Ο Andrew S. Grove (1983), ιδρυτής και πρόεδρος της 

Intel επικεντρώθηκε σε θέματα όπως συγκρότηση αποτελεσματικών ομάδων εργασίας 

αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδίασμά θεωρώντας ότι οι 

αποτελεσματικές ομάδες εργασίας αποτελούν το κύριο μέσο για την ανάδυση της καινοτομίας. Ο 

πρόεδρος της Apple, John Sculley (1987), υποστήριξε ότι στη νέα οργάνωση τους ήρωες 

αποτελούν οι ίδιες οι ομάδες εργασίας θεωρώντας ότι η νέα οργανωσιακή δομή πρέπει να 

στηρίζεται στις ομάδες εργασίας και να είναι ευέλικτη σε αλλαγές που οι νέες συνθήκες 

απαιτούν. Οι παραπάνω ηγέτες αναδύθηκαν στα πλαίσια ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου 

που έχει χαρακτηριστεί ως Νέα Οικονομία από το «Fortune» και καταδεικνύει ότι ο τρόπος που 

οι άνθρωποι εργάζονται στο χώρο της νέας τεχνολογίας προσανατολίζεται στη χρήση των 

ομάδων εργασίας, μετακινούμενος από το θαυμαστό κόσμο των προϊόντων στη δυναμική των 

ομάδων εργασίας και της παροχής υπηρεσιών.

Ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου στις 

εταιρίες υψηλής τεχνολογίας αποσπά την προσοχή τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. 

Η φύση της εργασίας στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας προσανατολίζεται στην επίλυση 

προβλημάτων της επιστήμης με τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας για εμπορικούς σκοπούς. 

Το πεδίο της υψηλής τεχνολογίας που εμφανίζεται άκαμπτο όσον αφορά τη χρήση 

επιστημονικών τομέων και αρχών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, χαλαρώνει 

τις απαιτήσεις του αναφορικά με την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Οι μηχανικοί ή ερευνητές 

μπορεί να ξοδέψουν αρκετό χρόνο χωρίς να παρουσιάζουν καμιά πρόοδο στο έργο τους ενώ τις 

περιόδους ευρύτερης σκέψης μπορεί να ακολουθούν περίοδοι επίλυσης τεχνικής (ρύσης 

προβλημάτων. Τα επιτυχημένα έργα θα πρέπει να δοκιμάζονται τόσο από τον επιστημονικό 

έλεγχο όσο και από τον έλεγχο της αγοράς. Ως εκ τούτου Οι άνθρωποι τείνουν να δουλεύουν σε 

ομάδες εργασίας και σε ειδικές αποστολές παρά σε ατομική βάση σε ατελείωτες αναζητήσεις. 

Πρωτοπόρες εταιρίες στο χώρο όπως η Monsanto, η Hoechst Celanese, η Xerox οργανώνονται 

υιοθετώντας ομαδικές δομές με τη σύσταση επίσημων, μόνιμων και αυτοδιοικούμενων ομάδων 

εργασίας. Οι εταιρίες αυτές έχουν επιτρέψει ομάδες καινοτομίας να δρουν με πνεύμα 

επιχειρηματικότητας προκειμένσυ να αποδεσμεύσουν τη δύναμη της δημιουργίας της ομάδας 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Επιπλέον, η ιδιαίτερα υψηλή αφοσίωση των επαγγελματιών στο 

χώρο της υψηλής οικονομίας στην εργασία τους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά στον κλάδο.

Μέοοο 1°: Η Διοίκηση των Εταιριών YuinArtc Τεχνολογίας
Ενότητα 1.2 : Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εταιρίες Υψηλής Τεχνολογίας
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Μέο<κ 2°: Το Περιβάλλον me Διοίκησικ me Αττόδοσικ
Ενότητα 2.1 : Η Προσέγγιση στη Διοίκηση της Απόδοσης

2.1 Η Προσέγγιση στη Διοίκηση της Απόδοσης

2.1.1 Τα Κύρια Συστατικά του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η Διοίκηση της Απόδοσης μπορεί να αποτελέσει 

ένα σύγχρονο στρατηγικό όπλο στα χέρια των οργανώσεων υψηλής τεχνολογίας, που συνδέει 

τους οργανωσιακούς τους στόχους και στρατηγικές με τους ατομικούς στόχους και δράσεις, την 

αξιολόγηση της απόδοσης και τις ανταμοιβές μέσα από μια καθορισμένη διαδικασία. Στο βαθμό 

που τα συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις συνδέσεις, 

μπορεί να αποτελέσουν οδηγό οργανωσιακής αλλαγής και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης 

των ομάδων και των ατόμων σε σχέση με τις προκαθορισμένες στρατηγικές και στόχους..

Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας λειτουργούν σήμερα σε ένα ταχύτατα 

μεταβαλλόμενο οργανωσιακό περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου η καινοτομία αποτελεί προϊόν 

μιας αδιάκοπης διαδικασίας σε πολλαπλά επίπεδα, οι πελάτες και οι χρήστες της υψηλής 

τεχνολογίας προσδοκούν συνεχή τεχνολογική βελτίωση για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες ενώ 

η ταχύτητα απόκρισης στις προσδοκίες αυτές σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας αλλά και επιβίωσης τους. Καθώς η επιτυχία της οργάνωσης 

υψηλής τεχνολογίας στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος εξαρτάται από 

τις ικανότητες, το ταλέντο και την απόδοση των εργαζομένων της, οι μεγάλες σύγχρονες 

οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας «ραίνεται να χρειάζονται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε την 

συνεισφορά που η Διοίκηση της Απόδοσης μπορεί να έχει προς τη διαμόρφωση μιας 

οργανωσιακής κουλτούρας στα πλαίσια της οποίας τα στελέχη, άτομα και ομάδες αναλαμβάνουν 

την ευθύνη της συνεχούς βελτίωσης των οργανωσιακών διαδικασιών καθώς και των δεξιοτήτων, 

των ικανοτήτων και της συνεισφοράς τους στην οργάνωση.

Κλειδί της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης είναι η 

ολοκλήρωσή του με τους οργανωσιακούς στόχους, τις στρατηγικές και την κουλτούρα της 

οργάνωσης, στοιχεία που παρέχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη μελλοντική 

συμπεριφορά και απόδοση που απαιτείται για την επίτευξη της αποστολής της οργάνωσης. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, το ενδιαφέρον στη διοίκηση της απόδοσης έχει υποκινηθεί από μια σειρά 

ζητημάτων που χαρακτηρίζουν περισσότερα έντονα τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας.

14



Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα μοντέλο Διοίκησης της Απόδοσης που εμπνευστήκαμε 

από το πρωτογενή περίγραμμα του συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης των Philpott και 

Sheppard (1992) και από το σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης της εταιρίας υψηλής τεχνολογίας 

International Computers Ltd (ICL) (πηγή: Neale, 1991).

Μέοοο 2°: Το Περιβάλλον me AioiKnanc -me Air65oanc
Ενότητα 2.1 : Η Προσέγγιση στη Διοίκηση της Απόδοσης

Σχήμα-l: To Μοντέλο Διοίκησης της Απόδοσης

/ \
Οργανωσιακή

κουλτούρα 
V___________ _____J

i k

1 f

Επιχειρησιακές
στρατηγικές 

ν _____ J

Διάγνωση
εκπαιδευτικών

αναγκών

Πλάνα
διαδοχής

Πλάνο
προσωπικής
ανάπτυ£τκ

Οργανωσιακή
ανασκόπηση

Ανασκόπηση
απόδοσης

Για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων θα πρέπει να αναγνωριστούν οι κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας και να προσδιοριστούν και να θεσπιστούν οι ατομικοί στόχοι που 

διασφαλίζουν ότι ο κάθε εργαζόμενος γνωρίζει το ρόλο που απαιτείται να παίξει και τα 

αποτελέσματα που θα πρέπει να επιτύχει προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη συνεισφορά του 

στην οργανωσιακή απόδοση. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση των ρόλων 

εργασίας και των περιοχών υπευθυνότητας με τους οργανωσιακούς στόχους. Οι κρίσιμοι
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παράγοντες που συνεισφέρουν στην πετυχημένη οργανωσιακή και ατομική απόδοση 

μεταφράζονται σε οργανωσιακά σχέδια και στόχους απόδοσης.

Η στοχοθεσία λαμβάνει χώρο σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα (οργάνωση - ομάδα - 

άτομο) και καθιστά το σύνολο των εργαζομένων επιφορτισμένο με ένα αριθμό καθαρά 

προσδιορισμένων στόχων και υπευθυνοτήτων που υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους της 

οργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει προκειμένου να 

επιτύχει καθώς και τα προκαθορισμένα επίπεδα απόδοσης ενώ το στέλεχος είναι σε θέση να 

αξιολογήσει την απόδοση και να παρακολουθήσει την πορεία επίτευξης των στόχων. Οι στόχοι 

πρέπει να συνεισφέρουν στα οργανωσιακά αποτελέσματα, στην βελτίωση της απόδοσης σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο και στην ανάπτυξη των εργαζομένων.

Οι ικανότητες1 (competences) ή συμπεριφορές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της εργασίας μπορούν επίσης να συμφωνηθούν και να αποτελούν πρωτογενείς 

ικανότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της οργάνωσης για συγκεκριμένους ρόλους ή ομάδες 

εργασιών. Ο συνδυασμός του προσδιορισμού του τι πρέπει να επιτευχθεί (στόχοι που συνδέονται 

με αποτελέσματα) και του πως θα επιτευχθούν (συμπεριφορικές ικανότητες) έχει αποδειχθεί 

πολύ δυναμικό εργαλείο και ίσως η σημαντικότερη πρόσφατη εξέλιξη στις πρακτικές Διοίκησης 

της Απόδοσης (Armstrong 1995).

Σε επόμενο στάδιο ακολουθεί η επίσημη Αξιολόγηση της Απόδοσης η οποία και 

αποτελεί την καρδιά της Διοίκησης της Απόδοσης. Τα συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης 

αναγνωρίζουν ότι η αξιολόγηση της απόδοσης δεν είναι από μόνη της η αρχή και το τέλος αλλά 

ότι η αποτελεί ένα κρίσιμο συστατικό στα πλαίσια μιας ευρύτερης γκάμας πρακτικών 

ανθρωπίνων πόρων, που πρέπει να συνδέεται καθαρά με την οργανωσιακή απόδοση, την 

προσωπική και οργανωσιακή ανάπτυξη και την οργανωσιακή κουλτούρα και στρατηγική (Ulrich, 

1997). Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αξιολόγησης της απόδοσης αποτελεί βασική 

συνθήκη για την εισαγωγή και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος Διοίκησης της 

Απόδοσης. Το σύστημα αξιολόγησης που αναπτύσσεται επικεντρώνεται στο τι επιτυγχάνεται 

(στόχοι) αλλά και στο πως επιτυγχάνεται (ικανότητες). Οι αξιολογητές μπορεί να εφοδιάζονται 

με ένα αριθμό ικανοτήτων (competences) που αφορούν καθορισμένη γνώση, δεξιότητες και 

ικανότητες (abilities) που οδηγούν τον εργαζόμενο να εκτελέσει πετυχημένα λειτουργίες που 

συνδέονται με τους οργανωσιακσύς στόχους. Από την διαδικασία της αξιολόγησης εκτιμάται και 

αναγνωρίζεται η απόδοση του εργαζομένου κατά το χρονικό διάστημα που η αξιολόγηση 

καλύπτει, προκύπτει η κατάρτιση ενός προσωπικού πλάνου ανάπτυξης, γίνεται διάγνωση των

1 Ο ρόλος των ικανοτήτων (competences) στην αξιολόγηση αναλύεται σε επόμενη ενότητα

IWUooc 2°: To Περιβάλλον Tnc Διοι'κησΓΚ πκ Αττ6δοση€
Ενότητα 2.1 : Η Προσέγγιση στη Διοίκηση της Απόδοσης
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εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιάζονται πλάνα διαδοχής και παρέχεται η βάση για υποκίνηση 

διαμέσου εσωτερικών και εξωτερικών ανταμοιβών.

Το σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης θα πρέπει να οδηγεί στην ανάπτυξη συστημάτων 

αμοιβής με βάση την απόδοση τα οποία θα αναγνωρίζουν και θα επιβραβεύουν την καλή 

απόδοση δεδομένου ότι η σύνδεση απόδοσης και ανταμοιβών έχει ιδιαίτερη υποκινητική ισχύ. Σε 

κάθε περίπτωση τη βάση των συστημάτων αμοιβής με βάση την απόδοση (pay for performance 

plans) θα πρέπει να αποτελεί η αντικειμενική και έγκυρη αξιολόγηση της απόδοσης. Σύμφωνα με 

τη θεωρία των προσδοκιών, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση ή και αύξηση του 

τρέχοντος επιπέδου απόδοσης αποτελεί η καθαρή σύνδεση των προσπαθειών των εργαζομένων 

με τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών. Επιπλέον, στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και 

των πληροφοριών όπου το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) χαρακτηρίζεται ως το 

σημαντικότερο στοιχείο του ενεργητικού της οργάνωσης, η σύγχρονη οργάνωση θα πρέπει να 

ανταμείβει τους εργαζόμενους τόσο για το εύρος και το βάθος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 

των «ικανοτήτων» που διαθέτουν όσο και για τις δυνατότητές τους να μετατρέπουν τις ιδέες τους 

σε προϊόντα, υπηρεσίες και νέες αποτελεσματικές πρακτικές στο χώρο εργασίας.

Στο τελικό στάδιο ακολουθεί η Οργανωσιακή Ανασκόπηση, που καλύπτει μια σειρά 

στρατηγικών ζητημάτων ανθρωπίνων πόρων όπως οργανωσιακής δομής, ανάπτυξης καριέραςκαι 

διαδοχής διοικητικών στελεχών που λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες του εργαζομένου και τις 

ανάγκες της οργάνωσης, ανάπτυξης, προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού διαμέσου 

θέσπισης νέων επιπέδων στρατολόγησης και κριτηρίων επιλογής που απαιτούνται για την 

ενίσχυση του επιπέδου των ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων της οργάνωσης, στρατηγικών 

πόρων και γενικά σημαντικών θεμάτων για το μέλλον της οργάνωσης. Η οργανωσιακή 

ανασκόπηση μπορεί να συνεισφέρει ιδιαίτερα σε αξία στο τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

της οργάνωσης και να οδηγήσει στην ανάληψη των κατάλληλων δράσεων σε σχέση με την 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων.

Παρακάτω θα εξετάσουμε κάποιες άλλες πτυχές του περιβάλλοντος της διοίκησης της 

απόδοσης που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές καθώς επιδρούν ποικιλόμορφα στις πρακτικές 

διοίκησης και μέτρησης της απόδοσης καθώς και στην απόδοση σε κάθε οργανωσιακό επίπεδο, 

συνεισφέροντας στην επίτευξη και διατήρηση ενός στρατηγικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.

Μέοοο 2°: Το Πεοιβάλλον me Aioftcnanc me Απόδοσης
Ενότητα 2.1 : Η Προσέγγιση στη Διοίκηση της Απόδοσης
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2.2 Νομικά ζητήματα και Αξιοπιστία στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

Mtooc 2°: To Περιβάλλον me Aioinnanc -me AndSoanc
Ενότητα 2.2 : Νομικά ζητήματα και Αξιοπιστία στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

2.2.1 Οι προκλήσεις του Νομικού Περιβάλλοντος στη Διοίκηση της Απόδοσης

Η ταχύτητα και η αστάθεια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα σε ένα 

πλέγμα πολυάριθμων εξαγωγών, συγχωνεύσεων, αναδιοργανώσεων και μείωσης των ιεραρχικών 

επιπέδων έχει εμπλέξει τις οργανώσεις σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δικαστικών διαμαχών 

στις οποίες η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί συχνά το επίκεντρο, ιδιαίτερα δε σε υποθέσεις 

που συνδέονται με απολύσεις, προαγωγές λύσεις συνεργασίας μεταθέσεις αυξήσεις ή και 

συνδυασμό όλων αυτών. Οι εργαζόμενοι, όντας πολλές φορές και μέλη προστατευόμενων 

ομάδων που υπόκεινται σε προστατευτικές νομοθετικές ρυθμίσεις, εγείρουν συχνά νομικούς 

ισχυρισμούς για εις βάρος τους διάκριση, διαφωνώντας με τους ισχυρισμούς της εργοδοσίας ότι 

τέτοιου είδους αποφάσεις βασίζονται στην απόδοσή τους. Έρευνα (Martin, Bartol, Kehoe, 2000) 

δείχνει όπ σε σχέση με το 1980, υπάρχουν σήμερα τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να 

κινηθούν δικαστικά οι εργαζόμενοι εναντίον των εργοδοτών τους.

Ο αριθμός των οργανώσεων που χρησιμοποιούν συστήματα αξιολόγησης καθώς και τα 

αποτελέσματα που αυτά παράγουν, βρίσκεται σε άνοδο. Η αξιολόγηση της απόδοσης φαίνεται να 

αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις σύγχρονες οργανώσεις αποτελώντας τη βάση 

κρίσιμων αποφάσεων που συνδέονται άμεσα με τους ανθρώπινους πόρους της οργάνωσης. 

Τέτοιες αποφάσεις αποτελούν σημείο αμφισβήτησης και δικαστικών διαμαχών παρά το γεγονός 

ότι πολλές οργανώσεις προσπαθούν με σχολαστικότητα για την αντικειμενικότητά τους. Ο 

αριθμός των δικαστικών αγωγών από τους εργαζόμενους βρίσκεται σε αλματώδη αύξηση τα 

τελευταία χρόνια. Το κόστος από τέτοιου είδους δικαστικές διαμάχες για τις σύγχρονες 

οργανώσεις αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. Ενδεικτικά, το συνολικό ποσό αποζημιώσεων, 

νομικών συμβιβασμών, και καταβαλλόμενων μισθών που έχει καταβληθεί στην επιτροπή Ίσων 

Ευκαιριών Απασχόλησης (Equal Employment Opportunity Commission) στις ΗΠΑ έχει 

εκτοξευτεί από 34 εκ. δολ. το 1997, σε 290 εκ. δολ. το 1998.

Στο πλαίσιο των νέων καινοτόμων μορφών οργάνωσης οι εργασίες γίνονται πιο 

ευέλικτες, και οι καριέρες προσανατολισμένες στην συνεχή απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η 

συνεχής μάθηση, η αυτοδιοίκηση, οι αυτοδιοικούμενες ομάδες, οι αυτο-σχεδιαζόμενες εργασίες 

και οι ευέλικτοι εργασιακοί ρόλοι αντικαθιστούν τις παραδοσιακές άκαμπτες περιγραφές 

εργασίας. Όλες αυτές οι αλλαγές περιπλέκουν την αξιολόγηση της απόδοσης κυρίως αναφορικά
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Μέρος 2°: Το Περιβάλλον me Aioinnanc me Αττάδοσηο
Ενότητα 2.2 : Νομικά ζητήματα και Αξιοπιστία στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

με την επίδειξη συσχέτισης των κριτηρίων επίδοσης με την εργασία που αξιολογείται καθώς και 

τη φύση κριτηρίων όπως μεταξύ άλλων, «διαπροσωπικές ικανότητες / δεξιότητες», «ικανότητα 

ηγεσίας», «ευελιξία». Παρόλο που τέτοιου είδους κριτήρια κρίνονται ικανοποιητικά, εγείρουν 

νομικές διεκδικήσεις εναντίον των οργανώσεων. Αυτό ση μειώνει και την ανάγκη των σύγχρονων 

οργανώσεων να περιγράφουν, να επανακαθορίσουν και να καταστήσουν έγκυρα και ευέλικτα 

κριτήρια επίδοσης ώστε να είναι σε θέση να επιχειρηματολογήσουν επιτυχημένα για την 

νομιμότητα και την εγκυρότητα τους όταν βρεθούν αμυνόμενες σε δικαστικές διαμάχες για 

μεροληπτικές διακρίσεις. Ως συνέπεια των παραπάνω, οι απαιτήσεις για την ύπαρξη ενός 

αξιόπιστου και νομικά θωρακισμένου συστήματος αξιολόγησης προβάλλουν ιδιαίτερα 

επιτακτικές.

2.2.2 Νομική Θωράκιση της Διοίκησης της Απόδοσης

Η αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης, η αποτελεσματική επικοινωνία της και η 

κατάλληλη τεκμηρίωση των μη ικανοποιητικών αποδόσεων μπορούν να αποτελέσσυν 

παντοδύναμα όπλα στα χέρια των οργανώσεων όταν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες πρόληψης, 

βρεθούν μπρος σε νομικές διεκδικήσεις και ισχυρισμούς των εργαζομένων τους. Έρευνα 

αποδεικνύει ότι η αμερόληπτη μεταχείριση των εργαζομένων στην αξιολόγηση της απόδοσης 

μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη εμπιστοσύνη στους προϊσταμένους, αφοσίωση στην οργάνωση, 

και ικανοποίηση από την εργασία (Cropanzano & Greenberg, 1997). Επιπλέον η δίκαιη 

μεταχείριση μπορεί να μειώσει την πιθανότητα για υποβολή αγωγών και παραιτήσεων (Klaas, 

1989: Greenberg, 1990). Η επικέντρωση της διοίκησης της απόδοσης στην δικαιοσύνη 

συμβαδίζει με την τάση προς μια προσανατολισμένη στον πελάτη (εργαζόμενος και 

προϊστάμενος) διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.

Μια σειρά συνθηκών που αφορούν τα κριτήρια και τις διαδικασίες της αξιολόγησης της 

απόδοσης συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση:

■ Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να συνδέονται άμεσα με την υπό αξιολόγηση εργασία ή να 

βασίζονται σε ανάλυση του έργου

■ Σύνδεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με αποφάσεις ανθρωπίνων πόρων. Οι 

αποφάσεις αξιολογήσεων και απολύσεων πρέπει να στηρίζονται με τεκμηρίωση της 

υποκείμενης απόδοσης
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■ Οι αξιολογητές πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με τη χρήση του συστήματος το οποίο θα 

πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα για όλους τους εργαζομένους σε κάθε ομάδα εργασίας 

καθώς και για την αποφυγή σφαλμάτων αξιολόγησης

■ Ο μηχανισμός και τα κριτήρια αξιολόγη σης θα πρέπει να επικοινωνούνται επίση μα σε όλους 

τους εργαζομένους

■ Παροχή συμβουλευτικής και ευκαιριών στους αξιολογούμενους που αδυνατούν να 

προσεγγίσουν τα απαιτούμενα επίπεδα απόδοσης που τους επικοινωνούνται

■ Παροχή δυνατότητας στους αξιολογούμενους να εφεσιβάλλουν την αξιολόγηση μέσα από 

την ύπαρξη ενός επίσημου μηχανισμού

■ Εγκαθίδρυση μηχανισμού για την ανίχνευση πιθανών μεροληπτικών διακρίσεων και 

σφαλμάτων των εκτιμητών

Πληθώρα εμπειρικών δεδομένων επισημαίνει την ανάγκη της διοίκησης να επικεντρώσει 

την προσοχή της στη αντίληψη των εργαζομένων σχετικά με την δικαιοσύνη και την αξιοπιστία 

της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης. Σύγχρονη έρευνες αποδεικνύσυν ότι η εκπαίδευση 

των αξιολογούμενων σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης οδηγεί σε μια θετικότερη στάση τους 

απέναντι στην αξιολόγηση ακόμη και στην περίπτωση που αυτή δεν είναι ευνοϊκή για αυτούς. Οι 

ίδιοι αντιλαμβάνονται τη διαδικασία ως πιο αντικειμενική, ακριβέστερη και υιοθετούν 

περισσότερο θετική στάση απέναντι στο σύστημα αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις απολύσεων η 

δίκαιη μεταχείριση οδηγεί σε περισσότερο θετικές στάσεις και συμπεριφορές τόσο στην πλευρά 

των «θυμάτων» όσο και στην πλευρά των «επιζώντων». Κάποιες τεχνικές διοίκησης απόδοσης 

όπως η αυτο-αξιολόγηση, και η εκπαίδευση των προϊσταμένων φαίνεται να προάγουν την 

αντίληψη περί δικαιοσύνης του συστήματος αξιολόγησης. Άλλες τεχνικές, όπως 360-μοίρες 

αξιολόγηση, φαίνεται να προάγουν την αίσθηση αξιοπιστίας εξαιτίας του ότι μειώνουν τα 

προσωπικά σφάλματα, την ίδια όμως στιγμή μπορούν να εκληφθούν ως μη-δίκαιες δεδομένης 

της μη οικειότητας των αξιολογητών με το πρόσωπο και την εργασία που αξιολογείται.

Μέοοτ 2°: Το Περιβάλλον me Διοίκπσικ me Αττόδοσικ
Ενότητα 2.2 : Νομικά ζητήματα και Αξιοπιστία στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

20



2.3 Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον

2.3.1 Η νέα στρατηγική αντίληψη

Η επιτυχία για τις σύγχρονες οργανώσεις περνάει σήμερα μέσα από ένα περιβάλλον 

παγκόσμιας περιπλοκότητας και εντεινόμενου ανταγωνισμού. Σήμερα, οι περισσότερο 

πετυχημένες πολυεθνικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, στις 

συμπεριφορές και στην απόδοση των στελεχών τους (Bartlett & Ghoshal, 1990). Οι πρακτικές 

Διοίκησης και Μέτρησης της Απόδοσης (ΔΜΑ) μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην 

επίτευξη και διατήρηση ενός παγκόσμιου στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

ενισχύοντας την απόδοση των στελεχών και των οργανώσεων.

Μεταστροφή παρατηρείται σήμερα στις πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

(ΔΑΠ), όπως στη μέτρηση της απόδοσης. Πρόσφατα, οι μελετητές και τα στελέχη της ΔΑΠ 

έχουν αρχίσει να δίνουν περισσότερη έμφαση στην σημασία της στρατηγικής κατά την ανάπτυξη 

των πρακτικών της ΔΑΠ. Οι πρακτικές ΔΜΑ καθορίζουν και διαμορφώνουν τις συμπεριφορές 

που συνεισφέρουν στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα αποτελώντας μια κεφαλαιώδη 

συμπεριφορική ικανότητα (competency) των ανθρώπινων πόρων. Από τα αποτελέσματα του 

συστήματος (συμπεριφορές των εργαζομένων), και το σύστημα αυτό καθεαυτό, που 

συνδυάζονται για την οργανωσιακή επιτυχία, πηγάζουν πρακτικές ΔΜΑ που μπορούν να 

παρέχουν στις εταιρίες μοναδικά και δύσκολα αντιγράψιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι 

πρακτικές ΔΜΑ πρέπει να κατευθύνουν τις συμπεριφορές που βοηθούν τις εταιρίες να επιτύχουν 

τους στρατηγικούς τους στόχους. Όταν χρησιμοποιούνται με αυτό τον τρόπο, πρακτικές όπως η 

αξιολόγηση της απόδοσης αποτελούν περισσότερο ένα εργαλείο που εξασφαλίζει την 

πετυχημένη εκτέλεση της επιχειρησιακής στρατηγικής παρά μια μέθοδο που χρησιμοποιείται 

απλά και μόνο για διαχειριστικές αποφάσεις (Shneier, Shaw, & Beatty, 1991).

Mlooc 2°: To Περιβάλλον ttic Διοίκπστκ me Απόδοσης
Ενότητα 2.3 : Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον

23.2 Στρατηγικές διεθνούς ΔΑΠ και πρακτικές ΔΜΑ

Όσες οργανώσεις δραστηριοποιούνται έξω από τη μητρική τους χώρα έχουν να 

εξισορροπήσουν δυο αλληλοσυγκρσυόμενες πολλές φορές ανάγκες: α) την ανάγκη προσαρμογής 

τους στις τοπικές συνθήκες της νέας χώρας, και β) την ανάγκη διατήρησης ομοιογένειας των 

πρακτικών που χρησιμοποιούν στις διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες των 

περιοχών που δραστηριοποιούνται. Τα υπεύθυνα στελέχη τους που ασχολούνται με τη ΔΑΠ στο 

διεθνές περιβάλλον πρέπει να βρουν την κρίσιμη ισορροπία μεταξύ του συγκεντρωτισμού και
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του ελέγχου από τη μια πλευρά και της αποκέντρωσης και της ευελιξίας από την άλλη. Αυτή η 

ισορροπία αντανακλάται σε τρεις γενικές στρατηγικές της ΔΑΠ στο διεθνές περιβάλλον. Κάθε 

μια από τις στρατηγικές αντανακλά τις διαφορετικές επιλογές σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 

της παγκόσμιας ολοκλήρωσης και της προσαρμογής που επιτάσσουν οι τοπικές συνθήκες (τοπική 

αποκρισιμότητα). Οι πρακτικές ΔΜΑ επηρεάζονται από τις επιλογές στρατηγικής και 

παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα

■ Στρατηγική Συγκέντρωσης (Exportive Strategy): Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής οι 

τοπικές μονάδες της εκάστοτε χώρας που μπορεί να αποτελούν είτε θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας είτε κοινοπραξίες, υιοθετούν τις πρακτικές ΔΑΠ της μητρικής 

χώρας. Κάθε μονάδα σε επίπεδο χώρας υιοθετεί τις πρακτικές ΔΜΑ της μητρικής χώρας 

δίχως να λαμβάνσνται υπόψη οι εθνικές και πολιτισμικές διαφορές. Η στρατηγική αυτή είναι 

συνήθης στα πρώτα στάδια της διεθνοποίησης όπου οι ανάγκες για ομοιογένεια και έλεγχο 

προβάλλουν πιο επιτακτικές καθώς και όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κατάλληλα 

εκπαιδευμένων στελεχών. Η στρατηγική αυτή αποδίδει μεγαλύτερο έλεγχο και ομοιομορφία 

στις πρακτικές ΔΜΑ αλλά και την λιγότερη δυνατή ευελιξία. Η έλλειψη ευελιξίας αυξάνει 

την πιθανότητα ότι οι πρακτικές ΔΜΑ δε θα υιοθετηθούν στο βαθμό που αναμένεται από τα 

τοπικά στελέχη. Παράλληλα, η οι δυνατότητες μάθησης εμφανίζονται περιορισμένες καθότι 

παραγνωρίζονται τα μοναδικά τοπικά χαρακτηριστικά και συνθήκες.

■ Στρατηγική Προσαρμογής (Adaptive Strategy): Εδώ οι πολυεθνική οργάνωση προσαρμόζει 

όλες τις πρακτικές ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στις εκάστοτε τοπικές και 

πολιτισμικές ανάγκες. Οι πρακτικές ΔΜΑ είναι δυνατό να διαφοροποιούνται σε επίπεδο κάθε 

χώρας και να καταλήγουν να είναι διαφορετικές από αυτές τις μητρικής χώρας. Η 

στρατηγική αυτή παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και αποκέντρωση αποδίδοντας 

ωστόσο τη μικρότερη δυνατότητα ελέγχου. Οι δυνατότητες μάθησης από την οργάνωση 

εμφανίζονται κι εδώ περιορισμένες καθώς λιγοστές πληροφορίες από επιτυχημένες 

πρακτικές ΔΜΑ αξιοποιούνται από τη κεντρική διοίκηση ή τις μονάδες σε άλλες χώρες.

■ Στρατηγική Ολοκλήρωσης (Integrative Strategy): Με την υιοθέτηση αυτή της στρατηγικής 

η πολυεθνική εταιρία επιχειρεί να αξιοποιήσει τις καλύτερες πρακτικές ΔΜΑ που 

αναδεικνύσνται μέσα στην οργάνωση, ανεξάρτητα από την εθνική ή την πολιτισμική τους 

προέλευση, σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός παγκόσμιου συστήματος. Οι εθνικές και 

πολιτισμικές συνθήκες μπορεί να αντανακλώνται σε διάφορους βαθμούς στις πρακτικές 

ΔΜΑ. Η εθνική και πολιτισμική διαφοροποίηση που συνεισφέρει στη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δύναται να ενσωματωθεί στο σύστημα ΔΜΑ της 

οργάνωσης. Εδώ η ανάγκη για έλεγχο εξισορροπείται από την ανάγκη για μάθηση και

Mtooc 2°: To Περιβάλλον Tnc Διοίκησηο me Απόδοσης
Ενότητα 2.3 : Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον
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ευελιξία. Η μάθηση που πηγάζει από τις διεθνείς πρακτικές ΔΑΠ θεωρείται σημαντική διότι 

συνεισφέρει στην ικανότητα της οργάνωσης για προσαρμοστικότητα στις ραγδαίες εξελίξεις 

του διεθνούς περιβάλλοντος. Ωστόσο οι πολύπλοκες και πολλαπλές ανάγκες επικοινωνίας 

και ροής των πληροφοριών καθιστά την στρατηγική αυτή ακριβή από άποψη κόστους και 

δύσκολη στην υιοθέτηση της. Ωστόσο, η ίδια συνιστά ένα τρομερό όπλο στα χέρια της 

πολυεθνικής οργάνωσης για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και των αναγκών για 

συνεχή αλλαγή στο διεθνές περιβάλλον.

Οι οργανώσεις που είναι ικανές να μαθαίνουν αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο 

διεθνές περιβάλλον. Οι οργανώσεις που μαθαίνουν έχουν ειδικά χαρακτηριστικά που τους 

επιτρέπουν να προσαρμόζονται και να αλλάζουν περισσότερο εύκολα (Senge, 1990). Γνωστές 

πολυεθνικές χρησιμοποιούν πρακτικές ανθρωπίνων πόρων αρκετά αποτελεσματικά ώστε να 

μαθαίνουν από τις παγκόσμιες πρακτικές τους. Οι πρακτικές Διοίκησης και Μέτρησης της 

Απόδοσης μπορούν να συνεισφέρουν σε τέτοιες προσπάθειες μάθησης.

Miooc 2°: To ΠεοιΒάλλον me Διοίκησης me Απόδοσης
Ενότητα 2.3 : Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον

2JJ Διοίκηση της Απόδοσης και Κοινωνικές και Πολιτισμικές διαφορές

Η σχέση της στρατηγικής της ΔΑΠ στο διεθνές περιβάλλον με τις πρακτικές Διοίκησης 

και Μέτρησης της Απόδοσης (ΔΜΑ) μετριάζεται από τις εκάστοτε Κοινωνικές συνθήκες και 

Πολιτισμικές αξίες. Οι πρακτικές ΔΜΑ αποτυγχάνουν στο βαθμό που δε ταιριάζουν στις 

Κοινωνικές συνθήκες και στις Πολιτισμικές αξίες της χώρας ή της ευρύτερης γεωγραφικής 

περιοχής που λαμβάνουν χώρο. Η αποτυχία τους αυτή καθιστά αδύνατη την επιτυχημένη 

εφαρμογή της στρατηγικής ΔΑΠ στο διεθνές περιβάλλον.

Σχήμα-2: Οι πρακτικές Διοίκησης και Μέτρησης της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον
πηγή: Donald D. Davis (1997), Change management and consulting in Chinese organizations. Consulting 
Psychology Journal, 49,108-121)
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■ Κοινωνικές Συνθήκες: περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά του οικονομικού, δημογραφικού, 

νομικού, επαγγελματικού περιβάλλοντος καθώς και χαρακτηριστικά από την ιστορία μιας 

χώρας. Χαρακτηριστικά του οικονομικού περιβάλλοντος, όπως κρατική παρέμβαση έχουν 

επιπτώσεις στην έμφαση που δίνεται στην αξιολόγηση της απόδοσης, στην αποδοχή των 

πρακτικών ΔΜΑ, στην σύνδεση μεταξύ απόδοσης και ανταμοιβών. Οι δημογραφικοί 

παράγοντες επηρεάζουν την δεκτικότητα των επισήμων πρακτικών ΔΜΑ, την επιλογή των 

αξιολογητών καθώς και τις σχέσεις τους με τους αξιολογητές. Η εθνική νομοθεσία μπορεί να 

θέτει περιορισμούς στις επιλογές της ΔΑΠ στο διεθνές περιβάλλον ενώ τα ιστορικά 

χαρακτηριστικά μιας χώρας μπορεί να μειώνουν την δεκτικότητα στη ξένη διοίκηση και στις 

πρακτικές της, ευνοώντας τις τοπικές πρακτικές.

■ Πολιτισμικές Αξίες: απεικονίζουν πεποιθήσεις και προτιμήσεις που μεταβιβάζονται στις 

νεότερες γενεές διαμέσου της γλώσσας και μάθησης και μοιράζονται από τα περισσότερα 

μέλη μιας κοινωνίας. Οι πολιτισμικές αξίες διαφοροποιούν και επηρεάζουν τον τρόπο που οι 

άνθρώποι αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνσνται στο περιβάλλον τους 

συμπεριλαμβανομένου της οργάνωσης. Οι πολιτισμικές αξίες επηρεάζουν την αποδοχή των 

πρακτικών ΔΜΑ, το είδος και τον τρόπο παροχής της αναπληροφόρησης, τη σύνδεση μεταξύ 

απόδοσης και ανταμοιβών, και τη γενικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογητή και 

αξιολογούμενου.

Ωστόσο εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όσο η ολοκλήρωση των εθνών στην 

παγκόσμια οικονομία προχωρά και υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση τους σε παγκόσμιες πρακτικές 

που υιοθετούνται από μεγάλες πολυεθνικές τόσο περισσότερο οι πρακτικές ΔΜΑ, όπως η 

αμοιβή με βάση την απόδοση, θα γίνονται ευρύτερα και ευκολότερα αποδεκτές.

Μέοοτ 2°: Το Περιβάλλον me Διοίκησικ -me Απόδοσης
Ενότητα 2.3 : Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον

2-3.4 Ανάπτυξη Κριτηρίων Αξιολόγησης και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές 

Περιβάλλον

Τα κριτήρια αξιολόγησης που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να αντανακλούν την 

στρατηγική της ΔΑΠ στο διεθνές περιβάλλον. Οι οργανώσεις βάση της στρατηγικής που θα 

ακολουθήσουν μπορεί να εξάγουν τα κριτήρια από τη μητρική χώρα (στρατηγική 

συγκέντρωσης), να επιτρέψουν την τοπική μονάδα να αναπτύξει δικά της κριτήρια (στρατηγική 

προσαρμογής) ή και να αναπτύξουν μια προσέγγιση ολοκλήρωσης συνδυάζοντας τη χρήση 

κριτηρίων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (στρατηγική ολοκλήρωσης). Η επιλογή
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της στρατηγικής θα προσδιορίσει τη σχετική έμφαση που θα δοθεί στα τοπικά και στα παγκόσμια 

κριτήρια.

Η χρήση κοινών παγκοσμίων κριτηρίων από τις μονάδες της πολυεθνικής οργάνωσης σε 

ολόκληρο το κόσμο ικανοποιεί τις ανάγκες για έλεγχο και ομοιογένεια και υιοθετείται για τον 

καλύτερο συντονισμό της απόδοσης σε ολόκληρη την οργάνωση. Ενώ τα κριτήρια μπορεί να 

διαφοροποιούνται σε τοπικό επίπεδο ώστε να αντανακλούν τις εκάστστε τοπικές συνθήκες, 

επιτρέποντας τη διατήρηση της αναγκαίας ευελιξίας. Με την παράλληλη χρήση παγκοσμίων και 

τοπικών κριτηρίων στη Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης, η πολυεθνική οργάνωση μπορεί 

να διατηρήσει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης της για έλεγχο και ευελιξία.

Η χρήση παγκοσμίων και τοπικών κριτηρίων μπορεί να υπηρετήσει διάφορους 

σκοπούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκυρη επιλογή στελεχών (ανάλογα με τη 

στρατηγική στελέχωσης που υιοθετείται), για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

προκαταρκτικής εκπαίδευσης των στελεχών που θα αναλάβουν τη διοίκηση σε μονάδα πέρα από 

τη μητρική χώρα, στην ανάπτυξη φορμών αξιολόγησης απόδοσης που υποστηρίζουν τις 

αποφάσεις προσωπικού και στην παροχή ενός μηχανισμού ελέγχου για τη σύνδεση της μητρικής 

χώρας με τη ξένη μονάδα. Ο σκοπός της χρήσης των κριτηρίων προσδιορίζει και την επιλογή των 

κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα αναπτυχθούν με τη χρήση της Ανάλυσης του Έργου η 

οποία ωστόσο πρέπει να δει πέρα από την παραδοσιακή της έμφαση στα καθήκοντα που 

εκτελούνται στα πλαίσια μιας εργασίας. Εδώ η ανάλυση του έργου θα πρέπει να διερευνήσει τον 

τρόπο που η εκτέλεση των καθηκόντων βοηθά στην εφαρμογή της στρατηγικής. Η ανάλυση του 

έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη διάφορα επίπεδα ανάλυσης όπως την μονάδα, την ομάδα, το 

άτομο, και τον τρόπο στον οποίο τα καθήκοντα αλληλοσυνδέονται σε αυτά τα επίπεδα ανάλυσης. 

Επίσης η ανάλυση έργου θα πρέπει να εξετάσει πλευρές τόσο της περιβαλλοντικής (contextual 

performance) όσο και λειτουργικής απόδοσης (task performance).

Ο όρος περιβαλλοντική απόδοση πηγάζει από τις εργασιακές εκείνες συμπεριφορές που 

ενώ είναι σημαντικές για ένα στέλεχος που δουλεύει σε ένα ξένο περιβάλλον, δεν έχουν να 

κάνουν με τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης αλλά επικεντρώνονται σε χαρακτηριστικά 

όπως μεταξύ άλλων, σχέσεις με αξιωματούχους της τοπικής κυβέρνησης, προσαρμογή στο 

πολιτισμικό περιβάλλον, διαπολιτισμικές δεξιότητες (Pucik, 1985). Η λειτουργική απόδοση 

αφορά τόσο δραστηριότητες για το μετασχηματισμό πρώτων υλών σε αγαθά και υπηρεσίες, όσο 

και δραστηριότητες για την εξυπηρέτηση εκείνων που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες

Μέοοο 2°: Το Περιβάλλον -me Aiohcnonc me Απόδοσης
Ενότητα 2.3 : Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον
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Κριτήρια πρέπει να αναπτύσσονται τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων της Επιχειρησιακής 

Στρατηγικής Μονάδας όσο και σε επίπεδο ατομικών συμπεριφορών προκειμένου να 

συνεισφέρουν στην εφαρμογή της στρατηγικής και να αυξήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Παρακάτω αναπτύσσονται κριτήρια αξιολόγησης σε επίπεδο επιχειρησιακής μονάδας και σε 

επίπεδο ατομικής λειτουργικής όσο και περιβαλλοντικής απόδοσης:

■ Τα κριτήρια σε επίπεδο επιχειρησιακής στρατηγικής μονάδας συνήθως χρησιμοποιούνται ως 

μηχανισμός ελέγχου της και συνήθως συνδέονται με τους στρατηγικούς στόχους της 

οργάνωσης. Ωστόσο κάποιες φορές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης του 

αλλοδαπού στελέχους που κατέχει θέση κλειδί στην εκτός μητρικής χώρας επιχειρησιακή 

μονάδα. Ωστόσο τα κριτήρια αυτά μπορούν να επηρεαστούν από παράγοντες που ξεφεύγουν 

από τον έλεγχο των στελεχών και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

■ Τα κριτήρια που αναπτύσσονται στο επίπεδο της ατομικής λειτουργικής απόδοσης 

συνδέονται με την θέσπιση και την επίτευξη στόχων όσο και με κρίσιμες διοικητικές 

συμπεριφορές που ενθαρρύνουν την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Στο διεθνές περιβάλλον 

αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να προσαρμόζονται στις συνθήκες του εκάστοτε πολιτισμικού 

περιβάλλοντος.

■ Τα κριτήρια στο επίπεδο της ατομικής περιβαλλοντικής απόδοσης αφορούν συμπεριφορές 

που συνεισφέρουν στην διατήρηση του οργανωσιακού, κοινωνικού και ψυχολογικού 

περιβάλλοντος στο οποίο η λειτουργική απόδοση λαμβάνει χώρο. Οι διαπολιτισμικές 

δεξιότητες και ικανότητες αποτελούν αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται 

τέτοιου είδους κριτήρια στο διεθνές περιβάλλον.

Αναφορικά με τη μέτρηση της απόδοσης, υπάρχουν διάφορες τεχνικές οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε διεθνές επίπεδο, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

των οποίων αναφέρονται σε επόμενο κεφάλαιο. Αυτό που διαφοροποιείται στα πλαίσια των 

διαφορετικών εθνικών συνόρων είναι ο τρόπος εφαρμογής τους, όπως μεταξύ άλλων οι 

συμπεριφορές που αξιολογούνται, η επιλογή αξιολογητών και ο τρόπος που παρέχεται 

αναπληροφόρηση. Οι άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικές κουλτούρες αντιλαμβάνονται 

διαφορετικά την πληροφόρηση από το περιβάλλον τους, επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτές 

με διαφορετικό τρόπο ενώ εμφανίζουν και διαφορετική προθυμία στη χρήση κλιμάκων 

αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνονται, κατηγοριοποιούν και παρατηρούν με 

διαφορετικό τρόπο τις σχετικές με την εργασία συμπεριφορές. Οι πολιτισμικές διαφορές 

επηρεάζουν αναμφισβήτητα την εκτίμηση της απόδοσης. Τα τοπικά στελέχη της εκάστοτε χώρας 

θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πρακτικών μέτρησης της απόδοσης ώστε να

Mfcooc 2°: To Περιβάλλον me Aiohtnanc ttic Απόδοσης
Ενότητα 2.3 : Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον
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εξασφαλίζεται ότι οι πρακτικές αυτές ταιριάζουν στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες και 

πολιτισμικές αξίες.

Μέοος 2°: Το Περιβάλλον ττκ Διοίκησης me Απόδοσης
Ενότητα 2.3 : Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον

2.3.5 Αξιολόγηση των Στελεχών που αναλαμβάνουν Διεθνείς Αποστολές (expatriate)

Σημαντικός παράγοντας για την ακριβή αξιολόγηση της απόδοσης των στελεχών που 

λειτουργούν σε ξένο περιβάλλον αποτελεί η βαθιά κατανόηση των ξένων συνθηκών και του 

μοναδικού πλαισίου μέσα στο οποίο το στέλεχος εκτελεί την εργασία του Παρόλο που η 

Αξιολόγηση της Απόδοσης των Στελεχών που αναλαμβάνουν Διεθνείς Αποστολές (ΑΣΔΑ) 

μπορεί να περικλείει παρόμοια κριτήρια με αυτά που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη και το μοναδικό αυτό πλαίσιο και οι ειδικές συνθήκες εργασίας του 

στελέχους. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα ΑΣΔΑ (κριτήρια αξιολόγησης φόρμα, αξιόλογη τές 

συχνότητα αξιολόγησης) μπορεί να διαφέρει από αυτό που χρησιμοποιείται σε τοπικό επίπεδο.

Διάφορες έρευνες (Black 1992) υποδεικνύουν ένα πλήθος παραγόντων που 

συνεισφέρουν στην ακρίβεια της αξιολόγησης της απόδοσης στο πλαίσιο των διεθνών 

αποστολών. Προτείνεται ότι οι πολυεθνικές οργανώσεις θα πρέπει να αναπτύξουν πολλαπλά 

κριτήρια αξιολόγησης να προσαρμόσουν τις φόρμες αξιολόγησης, να χρησιμοποιήσουν 

πολλαπλούς εκτιμητές καθώς και να αυξήσουν την γνώση των αξιολογητών και τη συχνότητα 

της αξιολόγησης.

Αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης οι πολυεθνικές οργανώσεις απαιτείται να 

συλλέξουν και να ερμηνεύσουν ένα μεγάλο και πλατύ εύρος πληροφοριών προερχόμενο από 

πολλαπλές πηγές. Η χρήση πολλαπλών κριτηρίων επιτρέπει μια περισσότερο ισορροπημένη και 

έγκυρη αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη της τις πολλαπλές διαστάσεις της εκτέλεσης του έργου 

Γενικά, για την αξιολόγηση της απόδοσης μπορεί να χρησιμοποιούνται αντικειμενικά, 

υποκειμενικά, περιβαλλοντικά ή και πολλαπλά κριτήρια:

■ Αντικειμενικά κριτήρια: Τα κριτήρια αυτά συσχετίζονται περισσότερο άμεσα με την 

συνολική απόδοση ή τα αποτελέσματα (πχ. κέρδη, μερίδιο αγοράς). Είναι ευκολότερο να 

συλλεχθούν να ερμηνευθούν και να υπερασπισθούν σε νομικό επίπεδο. Ωστόσο, η 

αποκλειστική χρήση τους για την αξιολόγηση αλλοδαπών στελεχών σε ένα καινούργιο 

περιβάλλον μπορεί να μην είναι δίκαιη και να μην παρέχει ένα έγκυρο σημείο αναφοράς 

καθώς η σύγκριση υποθέτει δυο παρόμοιες καταστάσεις που μπορούν να αξιολογηθούν με 

βάση τα αποτελέσματα. Οι συνθήκες στα διάφορα περιβάλλοντα είναι ανόμοιες ενώ μια 

ποικιλία εξωτερικών παραγόντων μπορεί να επηρεάσει τα αντικειμενικά κριτήρια για τα
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στελέχη. Η χρήση τους πρέπει να περιλαμβάνεται στην ΑΣΔΑ και κρίνονται απαραίτητα για 

την κατανόηση σημαντικών στοιχείων της εκτέλεσης του έργου

■ Υποκειμενικά κριτήρια: Τα κριτήρια αυτά πηγάζουν από τις σχέσεις ή τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και συμβάλλουν στην ακρίβεια της αξιολόγησης. Η αξία της 

χρησιμοποίησής των υποκειμενικών κριτηρίων είναι προφανής στις συνθήκες για την ΑΣΔΑ 

όπου αντικειμενικά και μετρήσιμα αποτελέσματα δεν είναι πάντα διαθέσιμα καθώς οι 

δυσκολίες συλλογής και ερμηνείας τους αυξάνονται στις συνθήκες του διεθνούς 

περιβάλλοντος. Εξαιτίας της υποκειμενικής τους φύσης προτείνεται η προσεχτική τους 

χρήση όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους στην ΑΣΔΑ. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και 

συνεισφέρουν σε ακρίβεια και πληροφόρηση όταν αξιολογούν την αλληλεπίδραση και τις 

σχέσεις των αλλοδαπών στελεχών με τους υφισταμένους τους.

■ Περιβαλλοντικά κριτήρια (contextual criteria): Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αφορούν 

παράγοντες που προκύπτουν από την κατάσταση και τις συνθήκες όπου το στέλεχος εκτελεί 

την εργασία του. Τέτοια κριτήρια προσδιορίζονται από τις συγκεκριμένες αποστολές που τα 

στελέχη επιφορτίζονται και απεικονίζουν μια ποικιλία εξωτερικών παραγόντων που μπορεί 

να επηρεάζουν τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά κριτήρια. Η θεώρηση τους βοηθά στο 

να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία τέτοιων αποστολών και 

που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο των στελεχών που δραστηριοποιούνται σε ένα 

διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το περιεχόμενο και η κουλτούρα κάθε 

διεθνούς αποστολής επηρεάζει το ποιόν της απόδοσης και τη σχετική της σπουδαιότητα (πχ. 

ομαδική σε σχέση με ατομική εργασία). Ωστόσο, το γραφείο της μητρικής χώρας πιθανότατα 

δε γνωρίζει πως να ερμηνεύσει τέτοιου είδους κριτήρια.

■ Πολλαπλά κριτήρια: Κάθε κατηγορία των κριτηρίων αξιολόγησης χαρακτηρίζεται από 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία μπορεί να ενισχύονται όταν βρίσκονται κάτω 

από το πρίσμα ενός πολύπλοκου διεθνούς περιεχόμενου εργασίας. Επιπλέον, το καθένα 

παράγει μοναδικές και σημαντικές πληροφορίες για τη ΑΣΔΑ. Για την αύξηση της ακρίβειας 

της αξιολόγησης, απαιτείται από την οργάνωση να ενσωματώνει στην αξιολόγηση ένα μίγμα 

των παραπάνω κριτηρίων και να συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές. Οι 

οργανώσεις που χρησιμοποιούν αξιολογητές από διάφορες πηγές και χώρες θα 

εξισορροπήσουν τις ανάγκες για παγκόσμια ολοκλήρωση και τοπική προσαρμογή ενώ θα 

έχουν και μεγαλύτερη ακρίβεια στη ΑΣΔΑ.

NUooc 2°: To Περιβάλλον me Διοίκησικ -me Αττόδοστκ
Ενότητα 2.3 : Διοίκηση και Μέτρηση της Απόδοσης στο Διεθνές Περιβάλλον

28



2.4 Ο ρόλος των Πολιτικών Παιχνιδιών στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

2.4.1 Η Οργάνωση ως Πολιτική Οντότητα στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

Η αξιολόγηση της απόδοσης λαμβάνει χώρο στο οργανωσιακό περιβάλλον που δεν είναι 

απολύτως ορθολογικό, τίμιο και αμερόληπτο. Κάθε ρεαλιστική μελέτη στην αξιολόγηση της 

απόδοσης θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι οι οργανώσεις αποτελούν πολιτικές οντότητες όπου οι 

σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται έχουν ως επιπλέον στόχο την προάσπιση των 

συμφερόντων των συμμετεχόντων μερών. Η εσκεμμένη προσπάθεια των αξιολογητών να 

ενισχύσουν ή να προασπίσουν τα συμφέροντα τους αποτελεί πηγή ανακρίβειας στην αξιολόγηση 

της απόδοσης. Παρά της προσπάθειες και την πληθώρα ερευνών, η αξιοπιστία και η ακρίβεια 

στην αξιολόγησης της απόδοσης αποτελούν στόχους που δεν επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό 

στην πράξη. Παρά τη σημασία που έχει δοθεί στην ακρίβεια των εκτιμήσεων και των μετρήσεων, 

η αξιολόγηση της απόδοσης μπορεί να θεωρηθεί ως μια υποκινητική και πολιτική διαδικασία που 

χρησιμοποιείται από τα στελέχη για την ανταμοιβή, τη τιμωρία των υφισταμένων, και την 

επιρροή στη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της οργάνωσης (Longenecker, 1989).

Η επιδίωξη προσωπικών πολιτικών αποτελεί τις περισσότερες φορές αναπόσπαστο μέρος 

της αξιολόγησης της απόδοσης. Από στοιχεία με 60 ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιριών έρευνας 

(Longenecker, Sims, Gioia, 1996) συμπεραίνεται ότι ο ρόλος της επιδίωξης προσωπικών 

πολιτικών στην αξιολόγηση της απόδοσης οφείλεται στο ότι:

■ Τα στελέχη που αποτελούν την κύρια πηγή των αξιολογητών λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τη 

δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων με τους υφισταμένους τους

■ Η επίσημη διαδικασία αξιολόγησης συνοψίζεται σε ένα μόνιμο γραπτό ντοκουμέντο

■ Η επίσημη αξιολόγηση μπορεί να έχει αξιοσημείωτες επιπτώσεις σε θέματα καριέρας

Μέο<κ 2°: Το Περιβάλλον me Διοίκησικ me ΑπόδοσΓΚ
Ενότητα 2.4 : Ο ρόλος των Πολιτικών Παιχνιδιών στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

2.4.2 Θεωρητικά και Ερευνητικά συμπεράσματα για το ρόλο των Πολιτικών 

Παιχνιδιών στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

Αναφορικά με τις υποκειμενικές μεθόδους της αξιολόγησης της απόδοσης, 

αναγνωρίζεται ότι η υποκειμενικότητα στις εκτιμήσεις μπορεί να είναι σκόπιμη ή και μη 

συνειδητή. Τα μη συνειδητά σφάλματα προκύπτουν από την ανικανότητα του αξιολογητή να 

πραγματοποιήσει ακριβείς εκτιμήσεις και αποτελούν αντικείμενο έρευνας που μελετά τις 

γνωστικές διαδικασίες που διαστρεβλώνουν την ανθρώπινη αντίληψη και κρίση. Αντίθετα, τα
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συνειδητά σφάλματα θεωρούνται ως αποτέλεσμα του πλαισίου της αξιολόγησης που συνδέεται 

με παράγοντες που επηρεάζουν την προθυμία των αξιολογητών να δώσουν αντικειμενικές 

αξιολογήσεις.

Τέσσερις τακτικές είναι πιθανό να υιοθετηθούν από τους αξιολογητές αναφορικά με την 

επιδίωξη προσωπικών πολιτικών στα πλαίσια της αξιολόγησης της απόδοσης:

■ Συμμόρφωση: Ο αξιολογητής μπορεί να ακολουθήσει την επίσημη πολιτική της εταιρίας

■ Διόγκωση: Ο αξιολογητής μπορεί να διογκώσει τις εκτιμήσεις του πραγματοποιώντας 

ιδιαίτερα επιεικείς αξιολογήσεις αυξάνοντας έτσι τεχνητά το επίπεδο απόδοσης των 

υφισταμένων του. Οι αιτίες που επικαλούνται οι αξιολογητές για την διόγκωση των 

εκτιμήσεων αφορούν την παροχή δίκαιων αυξήσεων που ωστόσο εμποδίζονται από το 

σύστημα αμοιβών, η προστασία και ενθάρρυνση των υφισταμένων που απέδωσαν 

ανεπαρκώς, η προαγωγή ενός υφισταμένου που δεν δικαιολογείται από την απόδοσή του, η 

αποφυγή αντιπαράθεσης με έναν «δύσκολο» εργαζόμενο, καθώς και η αποφυγή δημιουργίας 

ενός δυσμενούς γραπτού αρχείου για την απόδοση.

■ Αυστηρότητα: Ο αξιολογητής είναι ιδιαίτερα αυστηρός στις εκτιμήσεις του. Συνήθως οι 

αξιολογητές είναι διατακτικοί στο να επιδεικνύουν συνειδητά πέρα του δικαιολογημένου 

αυστηρότητα στις εκτιμήσεις τους εξαιτίας των προβλημάτων που προκύπτουν από μια 

τέτοια τακτική. Ωστόσο, κάποιες φορές επιδεικνύουν ιδιαίτερα αυστηρή στάση στοχεύοντας 

να «σοκάρουν» ώστε να επαναφέρουν ένα εργαζόμενο σε υψηλά επίπεδα απόδοσης να 

στείλουν το μήνυμα σε ένα υφιστάμενο ότι είναι ανεπιθύμητος πλέον στην οργάνωση, να 

δείξουν την πυγμή τους σε ένα ιδιαίτερα «ανυπόταχτο» εργαζόμενο ή να δημιουργήσουν ένα 

τεκμηριωμένο αρχείο αρνητικών αξιολογήσεων ώστε να επιταχύνουν τις διαδικασίες 

απομάκρυνσης ενός εργαζόμενου από την οργάνωση

■ Σύνθεση: Αξιολογητές που χρησιμοποιούν την αξιολόγηση για την επιδίωξη προσωπικών 

πολιτικών επιδιώξεων μπορεί να χρησιμοποιήσουν συνδυασμό των παραπάνω επιλογών

Διάφορα μοντέλα που αφορούν τις διαδικασίες εκτίμησης της απόδοσης έχουν 

αναγνωρίσει παράγοντες που υπάρχουν στο περιβάλλον της αξιολόγησης της απόδοσης που 

προάγουν τη συνειδητή «χειραγώγηση» των αξιολογήσεων από τους εκτιμητές. Χαρακτηριστικά 

του οργανωσιακού συστήματος όπως η κουλτούρα, το οργανωσιακό κλίμα, οι διαδικασίες 

κοινωνικοποίησης, η δομή των αμοιβών αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες 

που επιδρούν στη συνειδητή διαστρέβλωση των εκτιμήσεων. Από έρευνα που βασίστηκε σε 

συνέντευξη εξήντα (60) ανωτάτων στελεχών για τη σχέση προσωπικών πολιτικών επιδιώξεων 

και αξιολόγησης της απόδοσης (Longenecker, 1989) συμπεραίνεται ότι η οργανωσιακή

Μέοοτ 2°: To Περιβάλλον ttic Διοίκησηε me Απόδοσης
Ενότητα 2.4 : Ο ρόλος των Πολιτικών Παιχνιδιών στην Αξιολόγηση της Απόδοσης
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κουλτούρα τείνει να διευκολύνει ή να παρεμποδίζει τις διαστρεβλώσεις στις εκτιμήσεις. Οι 

οργανώσεις στις οποίες τα ανώτατα στελέχη τους αναμιγνύονται και δείχνουν ανοχή σε επιδίωξη 

προσωπικών πολιτικών αναφορικά με την αξιολόγηση δημιουργούν μια κουλτούρα που 

ενθαρρύνει τις συνειδητά εσφαλμένες εκτιμήσεις και σε χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα.

Επιπλέον, ο σκοπός του συστήματος αξιολόγησης και η έκταση στην οποία ο 

αξιολογητής είναι υπεύθυνος για τις εκτιμήσεις συνδέονται άμεσα με τα συνειδητά σφάλματα. Η 

θεωρία προτείνει ότι η σύνδεση των αποτελεσμάτων του συστήματος αξιολόγησης με επιθυμητές 

ανταμοιβές όπως μεταξύ άλλων αυξήσεις, μπόνους, προαγωγές, είναι πιθανό να δημιουργήσει 

συνθήκες που δρουν ως υποκινητικοί παράγοντες για τον αξιολογητή να επηρεάσει προς «ίδιον 

όφελος» τις εκτιμήσεις. Στις περιπτώσεις που οι εκτιμήσεις ενεργοποιούν αλληλοσυγκρσυόμενος 

οργανωσιακούς στόχους (πχ. παροχή ακρίβειας στην αξιολόγηση για την προαγωγή του 

καλύτερου εργαζομένου και ανάγκη διατήρησης ενός κλίματος εμπιστοσύνης και καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων), δημιουργούν υποκίνηση στον αξιολογητή για την σκόπιμη 

διαστρέβλωση των εκτιμήσεων. Η πιθανότητα προσωπικών αντιπαραθέσεων μπορεί να έχει 

επιπτώσεις στην προθυμία του αξιολογητή να διακρίνει μεταξύ καλής και κακής απόδοσης και να 

προκαλέσει σφάλματα επιείκειας. Ακόμη και οι σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης, όπως 360 

μοίρες αναπληροφόρηση, δεν είναι απρόσβλητες.

Εάν τα συνειδητά σφάλματα στην αξιολόγηση αποτελούν συνήθη φαινόμενο στην 

οργάνωση, οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον της αξιολόγησης της 

απόδοσης (contextual factors) πρέπει να εντοπιστούν σε ζητήματα πέρα από τα χαρακτηριστικά 

του συστήματος αξιολόγησης όπως την κουλτούρα, το κλίμα, τις νόρμες, και αξίες και τις 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης στα πλαίσια της οργάνωσης. Η παραπάνω ευρύτερη προσέγγιση 

σπάνια λαμβάνεται υπόψη από τους μελετητές της αξιολόγησης της απόδοσης.

Miooc 2°: To Περιβάλλον me Διοίκησηο me Απ6δοση€
Ενότητα 2.4 : Ο ρόλος των Πολιτικών Παιχνιδιών στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

2.43 Περιορισμός και Διοίκηση του ρόλου των Προσωπικών Πολιτικών στην 

Αξιολόγηση της Απόδοσης

Οι συνταγές οργανωσιακής δράσης για τη διοίκηση των προσωπικών πολιτικών 

επιδιώξεων στην αξιολόγηση της απόδοσης επικεντρώνονται στην οργανωσιακή κουλτούρα, στο 

οργανωσιακό κλίμα, στη (ρύση και στη διαχείριση του συστήματος αξιολόγησης, στην 

εκπαίδευση των στελεχών γύρω από την αξιολόγηση. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που 

περιορίζει δραστικά την χρήση προσωπικών πολιτικών παιχνιδιών αποτελεί η δέσμευση και η 

υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης στο σύστημα αξιολόγησης. Στα πλαίσια ενός ανοιχτού
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συστήματος που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων και ενθαρρύνει συζητήσεις για 

την αξιολόγηση της απόδοσης κάτω από συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, 

περιορίζονται οι παράγοντες υποκίνησης που οδηγούν στην εσκεμμένη παραποίηση των 

εκτιμήσεων και από τις δυο πλευρές. Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και η ανάπτυξη 

καθορισμένων, συγκεκριμένων και σχετικών με την εργασία κριτηρίων αξιολόγησης, ο καθαρός 

σκοπός της αξιολόγησης της απόδοσης και η χρήση περισσότερων από ένα εκτιμητές στη 

διαδικασία.

Ωστόσο, εάν η χρήση πολιτικών παιχνιδιών έχει αναπτυχθεί για την επίτευξη 

σημαντικών οργανωσιακών στόχων στα πλαίσια ενός άκαμπτου, κακά σχεδιασμένου ή και 

αναποτελεσματικού συστήματος, τότε κάθε προσπάθεια για τον έλεγχο και περιορισμό τους από 

μόνη της μπορεί να πέσει στο κενό. Η χρήση των προσωπικών πολιτικών παιχνιδιών και 

στρατηγικών στην αξιολόγηση της απόδοσης που ενισχύουν την αναγνώριση των καλυτέρων 

εκτελεστών της εργασίας ή υποκινούν τους εργαζόμενους να βελτιώσουν την απόδοσή τους, 

κρίνεται επικερδής για την οργάνωση και συνεισφέρει στους οργανωσιακούς στόχους. Το μεγάλο 

δίλημμα εδώ είναι το να αναγνωριστεί πότε τα πολιτικά παιχνίδια στην αξιολόγηση της 

απόδοσης είναι ευεργετικά και πότε δημιουργούν πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση ο πρωταρχικός 

στόχος της αξιολόγησης δεν πρέπει να είναι η ακρίβειά της αλλά η κατά το δυνατόν καλύτερη 

χρήση της για την υποκίνηση και την ανταμοιβή των εργαζομένων.

Mioog 2°: Το Περιβάλλον me Διοίκησηο -me Αττόδοσητ
Ενότητα 2.4 : Ο ρόλος των Πολιτικών Παιχνιδιών στην Αξιολόγηση της Απόδοσης
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Μέρος 3°

Προσεγγίσεις και Μέθοδοι Αξιολόγησης της Απόδοσης

3.1 Προσεγγίσεις στην Αξιολόγησης της Απόδοσης

3.2 Μέθοδοι Αξιολόγησης της Απόδοσης

3.3 Σύνδεση της 360° Αναπληροφόρησης με τη Διοίκηση της 

Απόδοσης

3.4 Η Αξιολόγηση της Απόδοσης στα πλαίσια των Ομάδων 

Εργασίας

3.5 Η Αξιολόγηση της Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών



Μέοοο 3°: ΠοοσεννίσΕΚ κοι ιιέθοδοι Α&ολόνηστκ της Απόδοσης
Ενότητα 3.1 : Προσεγγίσεις στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

3.1 Προσεγγίσεις στην Αξιολόγησης της Απόδοσης

3.1.1 Η προσέγγιση στην Αξιολόγηση που επικεντρώνεται στις Ικανότητες

Τα αποτελέσματα της εργασίας από μόνα τους δεν πληροφορούν τους εργαζομένους για 

το τι απαιτείται για τη διατήρηση ή αύξηση της παραγωγικότητάς του. Μετρώντας μόνο τα 

αποτελέσματα δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης του ατόμου καθώς απαιτείται 

να γνωρίζουμε τους παράγοντες εκείνους που συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. Η μείωση των ιεραρχικών επιπέδων, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και οι 

προσανατολισμένες στην ομαδική εργασία οργανωσιακές δομές έχουν οδηγήσει πολλές 

οργανώσεις να αναγνωρίσουν και να καθορίσουν τις ικανότητες που οι εργαζόμενοι χρειάζονται 

για το μέλλον. Οι ικανότητες (competencies) αφορούν καθορισμένη γνώση, δεξιότητες, και 

ικανότητες (abilities) που οδηγούν τον εργαζόμενο να εκτελέσει επιτυχημένα συγκεκριμένες 

λειτουργίες που συνδέονται με τους οργανωσιακούς στόχους. Η ικανότητα μπορεί να περιγράφει 

και ως μια δέσμη συμπεριφορών που συνεισφέρουν αξία στην οργανωσιακή απόδοση. Από την 

πλευρά του εργαζομένου οι ικανότητες αποτελούν το «ανθρώπινο λογισμικό» που απαιτείται για 

την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Από την άποψη της εργοδοσίας, οι ικανότητες 

απεικονίζουν τα ατομικά χαρτοφυλάκια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που δημιουργούν 

και συνεισφέρουν την αξία τους στην οργάνωση ή σε άλλους εργοδότες.

Σχήμα - 3: Η σύνδεση ικανοτήτων και αποτελεσμάτων

Στο χώρο εργασίας οι ικανότητές οδηγούν στην εκτέλεση μιας ποικιλίας συμπεριφορών 

και δραστηριοτήτων οι οποίες με τη σειρά τους παράγουν αποτελέσματα. Η ποιότητα των 

αποτελεσμάτων αυτών και οι θετικές, αρνητικές ή και ουδέτερες αντιδράσεις των εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών που αποτελούν τους αποδέκτες αυτών καθορίζουν την πορεία της 

οργάνωσης. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ενός πραγματικού ανταγωνιστικού
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πλεονεκτήματος αποτελεί η αναγνώριση από την οργάνωση εκείνων των ικανοτήτων που 

απαιτούνται για την οργανωσιακή επιτυχία αλλά και εκείνων που θα απαιτηθούν στο άμεσο 

μέλλον. Επιπλέον, απαιτείται να γνωρίζουμε εκείνες τις κρίσιμες ικανότητες που είναι 

εφαρμόσιμες στην οργάνωση καθώς και εκείνες που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες 

λειτουργίες και άτομα μέσα στην οργάνωση. Προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται η ανάπτυξη 

και εμπέδωση μιας κουλτούρας που θα υποκινήσει και θα διευκολύνει την απόκτηση γνώσης, θα 

ενθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα καθώς και η ανάπτυξη οργανωσιακών δομών 

και διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν τα ατομικά και τα ομαδικά επιτεύγματα. Τα προγράμματα 

διοίκησης των ικανοτήτων χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των οργανωσιακών 

αποτελεσμάτων εξασφαλίζοντας ότι οι κρίσιμες οργανωσιακές ικανότητες που απαιτούνται για 

την αποτελεσματική εκτέλεση ενός ρόλου αναγνωρίζονται Επιπλέον, οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες των εργαζομένων πρέπει να αναπτύσσονται και να ταιριάζουν με τους τρέχοντες και 

τους μελλοντικούς τους ρόλους στην οργάνωση.

Οι νέες καινοτόμες μορφές οργάνωσης της εργασίας που λαμβάνουν χώρο στο σύγχρονο 

εργασιακό περιβάλλον (που χαρακτηρίζουν όπως είδαμε τις οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας)και 

υποκινούνται κύρια από την παγκοσμιοποίηση, την εντατικοποίηση του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού και την τεχνολογική αλλαγή, επιδρούν στην οργανωσιακή απόδοση και στο είδος 

των ικανοτήτων που απαιτούνται από τους εργαζομένους. Στοιχεία από σειρά ερευνών σε 

διαφορετικούς κλάδους και χώρες (Felstead, Ashton, 1999) συγκλίνουν στον εντοπισμό τριών 

περιοχών στα πλαίσια των οποίων νέες ικανότητες αναδύονται: οι ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων και η ικανότητά χρησιμοποίησής τους στα πλαίσια μια ευρύτερης ολιστικής 

γνώσης της οργάνωσης, οι ικανότητες που εμπίπτουν στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας, που 

αφορούν την ικανότητα να λειτουργεί κάποιος συνεργατικά για την επιδίωξη ενός κοινού 

σκοπού, και η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με πελάτες και συναδέλφους.

Η ανάπτυξη του κατάλληλου μίγματος ικανοτήτων παρέχει τη βάση για την αξιολόγηση 

των εργαζομένων. Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των ικανοτήτων απαιτεί την περιγραφή, 

την σχετικότητα με το υπό αξιολόγηση έργο, την ακριβή και αμερόληπτη μέτρηση και την 

αποτελεσματική επικοινωνία των επιθυμητών συμπεριφορών. Η περιγραφή των ικανοτήτων 

ξεκινά με τη διευκρίνηση των τρεχόντων και μελλοντικών στρατηγικών στόχων για την 

οργάνωση. Από τη στιγμή που οι απαραίτητες για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

δραστηριότητες του έργου συγκεκριμενοποιούνται, οι απαραίτητες ικανότητες μπορούν να 

αναγνωριστούν. Σε αυτό το επίπεδο η αναγνώριση των ικανοτήτων πρέπει να γίνει σε γενικό 

επίπεδο. Αυτές οι ευρύτερες κατηγορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 

δραστηριότητες της εργασίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Σε κάθε μια από τις
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ευρύτερες αυτές περιοχές μπορούν να αναγνωριστούν περισσότερο συγκεκριμένες ικανότητες. 

Διάφοροι άλλοι παράγοντες όπως ο αριθμός των διαφορετικών γκρουπ εργασιών, η επίδρασή 

τους στη επιτυχία του έργου, η ανάγκη για οργανωσιακή αλλαγή, βοηθούν στην ανάπτυξη της 

κατάλληλης λίστας ικανοτήτων. Αποτελεσματικός τρόπος για την περιγραφή των ικανοτήτων 

είναι να τις περιγράφουμε με συμπεριφορές που μπορούν να παρατηρηθούν όταν κάποιος 

επιδεικνύει και όταν κάποιος δεν επιδεικνύει κάθε μια ικανότητα αποτελεσματικά. Η μέτρηση 

τους αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες εκείνες που διερευνούν το βαθμό στον οποίο ο 

εργαζόμενος «οικειοποιείται» αυτές τις ικανότητες.

3.1.2 Η Στοχοθεσία και Αξιολόγηση με βάση τα Αποτελέσματα

Ο Peter Drucker το 1954 στο βιβλίο του “The Practice of Management” πρότεινε μια νέα 

αρχή διοίκησης για την εναρμόνιση των στόχων της οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα. Ο McGregor 

υποστήριξε ότι αντί να δημισυργούνται ανταγωνισμοί στην οργάνωση εξαιτίας των κρίσεων για 

την παλιά απόδοση ο προϊστάμενος θα πρέπει να δουλεύει με τον υφιστάμενο από κοινού για τη 

θέσπιση στόχων κάτι που θα καθιστούσε ικανούς τους εργαζόμενους να εξασκήσουν αυτο

έλεγχο και αυτοδιοίκηση όσον αφορά την απόδοσή τους. Από τις επισημάνσεις των δυο μεγάλων 

αυτών θεωρητικών του «μάνατζμεντ» γεννήθηκε η αξιολόγηση με βάση την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων που βασίζεται σε δυο βασικές αρχές (Στ. Ξηροτύρη - Κουφίδου, 1996):

■ Όσο πιο ξεκάθαρα αντιλαμβάνεται κανείς το τι ακριβώς πρέπει να κάνες τόσο περισσότερες 

πιθανότητες έχει να το εκτελέσει σωστά

■ Η πρόοδος μπορεί να μετρηθεί μόνο όταν συγκρίνεται το αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί με 

αυτό που έπρεπε να επιτευχθεί.

Σύμφωνα με το Peter Drucker η συστηματική προσέγγιση στη θέσπιση των στόχων και 

στην αξιολόγηση διαμέσου των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται για την επίτευξή τους οδηγεί 

στη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης και της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένες ουσιώδεις διαφορές μεταξύ 

της Διοίκησης της Απόδοσης και των συστημάτων αξιολόγησης διαμέσου αντικειμενικών 

στόχων. Τα περισσότερο ολοκληρωμένα συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης είναι πολύ πιο 

συνεκτικά, συμμετοχικά και συνεπή με την αποστολή της οργάνωσης και την οργανωσιακή 

στρατηγική και στόχους σε σχέση με τα συστήματα αξιολόγησης διαμέσου των αντικειμενικών 

στόχων και συνεπώς είναι περισσότερο πιθανό να συνεισφέρουν στην οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα.

36



Μέρος 3°: Ποοσεννίσεκ και υέθοδοι ΑΕιολόνπσης me Αττάδοσηε
Ενότητα 3.1 : Προσεγγίσεις στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

Πίνακας - 1: Διαφορές μεταξύ συστημάτων Αξιολόγησης Διαμέσου των Αντικειμενικών 

Στόχων και Συστημάτων Διοίκησης της Απόδοσης

Συστήματα Α.Δ.Α.Σ. Συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης

Τυποποιημένο σύστημα

Εφαρμόσιμο στα στελέχη

Έμφαση στους ατομικούς στόχους

Έμφαση στους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης

Στόχοι τίθονται για κάθε περιοχή 
αποτελεσματικότητας (key results areas)
Μέτρα απόδοσης

Η ετήσια αξιολόγηση περιλαμβάνει συζήτηση των 
νέων στόχων
Οι κρίσιμες αποφάσεις που συνδέονται με αυτό 
λαμβάνονται από ειδικούς

Προσαρμοσμένο σύστημα 

Εφαρμόσιμο στο σύνολο του προσωπικού 

Έμφαση στους εταιρικούς στόχους και αξίες 

Έμφαση στους ποιοτικούς δείκτες απόδοσης 

Στόχοι τίθονται στα πλαίσια κάθε υπευθυνότητας

Δείκτες απόδοσης

Η ετήσια αξιολόγηση περιλαμβάνει συζήτηση των 
νέων στόχων
Εξουσιοδότηση των στελεχών γραμμής

Πηγή: Sparrow Ρ. R., Hiltrop J. Μ. (1994). European Human Resources Management m transition, 
Prentice Hall International (U.K..) Ltd.

Σήμερα, ο όρος αξιολόγηση με βάση την επίτευξη αντικειμενικών στόχων έχει 

αντικατασταθεί και μετεξελιχθεί σε στοχοθεσία και αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα.

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των προσπαθειών των εργαζομένων θα 

πρέπει να διερευνηθούν τρία βασικά ζητήματα: α) οι διαφορετικές περιοχές στις οποίες 

αναμένεται ο εργαζόμενος να επικεντρώσει τις προσπάθειές του (περιοχές υπευθυνότητας / 

accountabilities), β) οι στόχοι τους οποίους αναμένεται ο εργαζόμενος να επιτύχει στα πλαίσια 

κάθε μιας από αυτές τις περιοχές, γ) ο τρόπος που τα αποτελέσματα που το άτομο παράγει θα 

μετρηθούν και το πως θα διακρίνουμε την καλή από την κακή απόδοση (επίπεδα απόδοσης).

Οι Locke και Lathans (1990) ανέπτυξαν ένα συνεκτικό πλαίσιο που συνδέει τους 

στόχους με την απόδοση. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί στοιχεία της θεωρίας των προσδοκιών 

καταδεικνύοντας τα αποτελέσματα της στοχοθεσίας στην απόδοση λαμβάνσντας υπόψη 

παράγοντες που διαμορφώνουν τη σχέση αυτή.

37



Μέοος 3°: Προσεγγίσει και υέθοδοι Αξιολόγησης me Απόδοσης
Ενότητα 3.1 : Προσεγγίσεις στην Αξιολόγηση της Απόδοσης

Σχήμα 4: Πλαίσιο σύνδεσης στόχων - απόδοσης 

Πηγή: Locke Ε. A. & Latham G. Ρ. “Work Motivation and Satisfaction: Light at the End of the Tunnel,” 

Psychological Science, Vol.l,No4 (July 1990), p.244

Σύμφωνα με το μοντέλο των Locke και Lathans και την πληθώρα ερευνών γύρω από τη 

στοχοθεσία (οι Schermerhom, Hunt, Osbom (1997) αναφέρουν περίπου 400 έρευνες σε 

διάφορες χώρες όπως Αυστραλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιαπωνία και ΗΠΑ) διαπιστώνεται:

■ Οι περισσότερο απαιτητικοί και συγκεκριμένοι στόχοι είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε 

υψηλότερη απόδοση και υποκίνηση. Ωστόσο, η παραπάνω συνθήκη καταστρατηγείται όταν 

οι στόχοι θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθούν

■ Η παροχή αναπληροφόρησης γύρω από την επίτευξη των αποτελεσμάτων, είναι πιθανό να 

υποκινήσει τους εργαζομένους να επιτύχουν υψηλότερη απόδοση ενθαρρύνσντας τη θέσπιση 

στόχων υψηλότερης απόδοσης.

■ Οι στόχοι είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσουν σε υψηλότερη απόδοση όταν οι 

εργαζόμενοι διαθέτουν τις ικανότητες και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες τους που 

απαιτείται προκειμένου να τους πραγματοποιήσουν

■ Είναι περισσότερο πιθανό οι στόχοι να οδηγήσουν τους εργαζόμενους προς υψηλότερη 

απόδοση όταν είναι αποδεχτοί και υπάρχει αφοσίωση σε αυτούς. Η συμμετοχή στη 

στοχοθεσία συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Συχνό πρόβλημα στην ανάπτυξη και στη διοίκηση των προσανατολισμένων στα 

αποτελέσματα αξιολογήσεων είναι το ότι η στοχοθεσία ξεκινά χωρίς να έχουν διευκρινιστούν οι 

περιοχές υπευθυνότητας με αποτέλεσμα οι στόχοι να μην συνδέονται άμεσα με τους 

στρατηγικούς στόχους της οργάνωσης. Επιπλέον αναφέρονται προβλήματα όπως (Schermerhom, 

Hunt, Osborn, 1997) υπερβολική έμφαση στις προσανατολισμένες στην επίτευξη των στόχων 

ανταμοιβές και στους ατομικούς αντί στους ομαδικούς στόχους καθώς και «χαρτομάνι» για την 

τεκμηρίωση των στόχων και των επιτευγμάτων. Γενικότερα, η χρήση της προσανατολισμένης 

στα αποτελέσματα προσέγγισης στην αξιολόγηση της απόδοσης παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα 

σύνδεσης της αξιολόγησης με την οργανωσιακή επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Ολοένα και περισσότερες σύγχρονες οργανώσεις όπως μεταξύ άλλων η εταιρία υψηλής 

τεχνολογίας Digital Equipment, η Federal Express ενσωματώνουν την πολλαπλών πηγών 

στοχοθεσία (360° στοχοθεσία) στη διαδικασία αξιολόγησης ως μέθοδο για την ευθυγράμμιση 

των στόχων των εργαζομένων με τις προσδοκίες των πελατών (J.F. Milliman, R.A. Zawacki, Β. 

Schulz, S. Wiggins, C.A. Norman, 1995). Παρόμοια με την αξιολόγηση της απόδοσης, η 360° 

στοχοθεσία εμπλέκει στη στοχοθεσία ένα εργαζόμενο ή τμήμα καθώς και τους διάφορους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς του πελάτες. Οι εσωτερικοί πελάτες μπορεί να περικλείουν τους 

προϊσταμένους, ανώτατα στελέχη, συναδέλφους και αντιπρόσωπους άλλων τμημάτων που 

γενικότερα αλληλεπιδρούν με τους εργαζόμενους. Οι εξωτερικοί πελάτες μπορεί να περικλείουν 

πελάτες προμηθευτές, σύμβουλους και αξιωματούχους της τοπικής κοινότητας. Η από κοινού 

στοχοθεσία αποτελεί μια συμμετοχική μέθοδο που μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη 

κατανόηση από τα τμήματα, τις ομάδες και τα μέλη της οργάνωσης των ρόλων και των στόχων 

των άλλων τμημάτων, ομάδων και εργαζομένων. Επιπλέον, μια ομάδα συναδέλφων μπορεί να 

αποτελέσει περισσότερο αποτελεσματική πηγή αναπληροφόρησης όσον αφορά τους στόχους από 

ότι ένας μόνο προϊστάμενος. Η σύνδεση των 360° στόχων με την προσανατολισμένη στον πελάτη 

αξιολόγηση της απόδοσης βοηθά την οργάνωση να λάβει περισσότερο υπόψη την άποψη των 

πελατών όσον αφορά τη στοχοθεσία και καθιστά τους εργαζόμενους περισσότερο υπεύθυνους 

για τους πελάτες τους την απόδοσή τους ενώ επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό 

μηχανισμό υποκίνησης των εργαζομένων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων απόδοσης.

Μέοοο 3°: Ποοσεννίσεκ και υέθοδοι ΑΕιολόνησης της Απόδοσης
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3.2 Μέθοδοι Αξιολόγησης της Απόδοσης

3.2.1 Μέθοδοι αξιολόγησης της Απόδοσης

Η σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας ποικιλίας 

μεθόδων αξιολόγησης της απόδοσης. Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνικές αναπτύχθηκαν σε 

μια απευθείας προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συγκεκριμένων προβλημάτων που κάποιες 

άλλες παρουσιάζουν. Κάποιες από τις μεθόδους αξιολόγησης προσανατολίζονται περισσότερο 

στην απόδοση που ήδη έχει συμβεί και μπορεί κατά συνέπεια να μετρηθεί Παρά το γεγονός ότι η 

απόδοση που ο εργαζόμενος έχει επιδείξει κατά το παρελθόν δε μπορεί να αλλάξει, οι 

εργαζόμενοι μπορούν να δεχτούν αναπληροφόρηση που μπορεί να οδηγήσει σε νέες 

προσπάθειες βελτίωσης της απόδοσης. Κάποιες άλλες μέθοδοι αξιολόγησης επικεντρώνονται 

περισσότερο στην μελλοντική απόδοση αξιολογώντας το δυναμικό του εργαζομένου ή και στη 

θέσπιση στόχων μελλοντικής απόδοσης.

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε το σύνολο των μεθόδων αξιολόγησης της απόδοσης. 

Αμέσως μετά ακολουθεί σύντομη παρουσίαση της κάθε μιας μεθόδου αξιολόγησης

Πίνακας - 2: Μέθοδοι Αξιολόγησης της Απόδοσης

Προσανατολισμένες στο παρελθόν Προσανατολισμένες στο μέλλον

• Κλίμακες διαβαθμίσεων 

(Graphic rating scales)

• Μέθοδος Καταλόγου (Checklists)

• Τεχνική Κρίσιμων Περιστατικών 
(Critical incident method)

• Κλίμακες Συμπεριφορών 
(Behaviorally anchored rating scales)

• Μέθοδοι Σύγκρισης 
(Comparative evaluation approaches

• Αξιολόγηση διαμέσου 
Αντικειμενικών Στόχων 
(Management by objectives - MBO)

• Κέντρα Αξιολόγησης 
(Assessment centers)

• Δοκίμια Αξιολόγησης (Essay)

• Αυτοαξιολόγηση (Self-appraisals)
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■ Κλίμακες διαβαθμίσεων (graphic rating scales): Ο αξιολογητής αξιολογεί την ατομική 

απόδοση χρησιμοποιώντας για κάθε κριτήριο αξιολόγησης μια κλίμακα διαβαθμίσεων της 

απόδοσης η οποία μπορεί να είναι αριθμητική είτε να αφορά την επιλογή κάποιων επιθέτων που 

περιγράφει το επίπεδο στο οποίο ο εργαζόμενος ανταποκρίνεται στο κριτήριο που αξιολογείται. 

Οι περισσότερες από αυτές επικεντρώνονται σε ικανότητες ή σε συμπεριφορές που υποθέτεται 

ότι συνδέονται με την αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας. Οι περισσότερο σύγχρονες 

εκδόσεις της μεθόδου αυτής περικλείουν μόνο κριτήρια που συνδέονται με την πραγματική 

απόδοση και χρησιμοποιούν κλίμακες που περιλαμβάνουν γραπτές περιγραφές των διαφορετικών 

επιπέδων απόδοσης για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Πλεονεκτούν στο ότι δεν είναι ακριβές στην 

ανάπτυξη και χρήση τους, μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, απαιτούν 

σχετικά λίγη εκπαίδευση. Ωστόσο, παρουσιάζουν πληθώρα μειονεκτημάτων και ειδικότερα όταν 

παραλείπονται σημαντικά κριτήρια προκειμένου να εφαρμοστούν ευρύτατα, ή όταν δε 

συνδέονται με κάποια μορφή αξιολόγησης του έργου θέση ή του ρόλου που αξιολογούν.

■ Μέθοδος Καταλόγου (checklist): Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ο αξιολογητής επιλέγει μια 

σειρά από θετικούς ή αρνητικούς προσδιορισμούς ή δηλώσεις συμπεριφοράς που περιγράφουν 

την απόδοση του εργαζομένου. Η περισσότερη σύγχρονη μορφή της μεθόδου αφορά τη χρήση 

ενός σταθμισμένου καταλόγου στον οποίο κάθε κριτήριο ή μορφή συμπεριφοράς σταθμίζεται 

αναλόγως με τη σημαντικότητά της στην αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας. Έργο του 

εκτιμητή είναι να καθορίσει εάν ο εργαζόμενος ακολουθεί ή όχι τη συγκεκριμένη αυτή μορφή 

συμπεριφοράς (Στ. Ξηροτύρη Κουφίδου, 1996). Η μέθοδος του καταλόγου είναι εύκολη στη 

χρήση και δεν υπόκειται σε σφάλματα όπως αυτά της κεντρικής τάσης και της επιείκειας. 

Ωστόσο μπορεί να υποκύπτει σε σφάλματα όταν χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και μη κατάλληλες βαρύτητες στα κριτήρια. Συνήθως είναι απαραίτητη η 

ανάπτυξη διαφορετικών καταλόγων για κάθε κατηγορία εργασιών ενώ επιπλέον είναι δύσκολη η 

μετάφραση και η εξαγωγή συμπερασμάτων από τις μετρήσεις.

■ Τεχνική Κρίσιμων Περιστατικών (Critical Incident Technique): Η μέθοδος αυτή απαιτεί 

από τον αξιολογητή την καταγραφή συμπεριφορών που επέδειξαν οι αξιολογούμενοι σε 

ασυνήθιστα ευνοϊκά ή δυσμενή συμβάντα στην εργασία τους. Πλεονεκτεί στο ότι παρέχει ένα 

αρχείο με πραγματικά γεγονότα και συμβάντα που συνδέονται άμεσα με την εργασία, πάνω στο 

οποίο μπορεί να στηριχτεί μια εποικοδομητική συζήτηση αξιολόγησης ενώ ταυτόχρονα μειώνει 

τα σφάλματα που προέρχονται όταν ο αξιολογητής επικεντρώνεται στη περισσότερο πρόσφατη 

περίοδο απόδοσης. Η τεχνική αυτή μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα αποτελεσματική βάση για την 

ανάπτυξη και την παροχή αναπληροφόρησης. Μειονεκτεί στο ότι απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και
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κόστος και στο ότι μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα όταν οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι 

τηρείται ημερολόγιο πράξεων τους.

■ Κλίμακες συμπεριφορών (Behaviorally Observation Scales): Η μέθοδος αυτή 

επικεντρώνεται στην αναγνώριση και αξιολόγηση σχετικών με την εργασία συμπεριφορών. Ο 

αξιολογητής καλείται να αξιολογήσει κάθε πλευρά της απόδοσης βάση μια κλίμακας η οποία 

συνδέει κάθε βαθμίδα της με συγκεκριμένο παράδειγμα συμπεριφοράς. Στην περίπτωση των 

κλιμάκων συχνότητας συμπεριφορών ο αξιολογούμενος καλείται να καταγράψει πόσο συχνά ο 

αξιολογούμενος επιδεικνύει την επιθυμητή συμπεριφορά στα πλαίσια της κάθε διάστασης της 

απόδοσης. Αυτές οι κλίμακες μειώνουν το επίπεδο κρίσεως και υποκειμενικότητας και 

βασίζονται στην δυνατότητα παρατήρησης του αξιολογούμενου. Η χρήση τους εξασφαλίζει 

μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής και αίσθησης αμεροληψίας από τον αξιολογητή και τον 

αξιολογούμενο. Η αυξημένη εγκυρότητα και αξιοπιστία τους εξαιτίας της σύνδεσή τους με την 

υπό αξιολόγηση εργασία τις καθιστά λιγότερο ευάλωτες έναντι νομικών διεκδικήσεων. 

Παράλληλα υποκινεί εποικοδομητικές συζητήσεις γεγονός που οδηγεί σε αλλαγές συμπεριφοράς 

και σε βελτίωση της απόδοσης. Ωστόσο απαιτείται σημαντικός χρόνος και κόστος για την 

ανάπτυξή τους καθώς οι κλίμακες θα πρέπει να αναπτύσσονται ξεχωριστά για κάθε μια εργασία 

ή ομάδες εργασιών με τα ίδια χαρακτηριστικά, ενώ απαιτούν και εκτεταμένη εκπαίδευση των 

αξιολογητών. Οι κλίμακες συμπεριφορών είναι κατάλληλες όταν η επίδειξη συμπεριφορών είναι 

περισσότερο σημαντική από την επίτευξη αποτελεσμάτων.

■ Μέθοδοι Σύγκρισης (Comparative evaluation approaches): Οι μέθοδοι σύγκρισης 

αφορούν διάφορες τεχνικές που συγκρίνουν την απόδοση ενός εργαζόμενου με αυτήν των 

συναδέλφων του. Συνήθως ο αξιολογητής κατατάσσει τους υπό αξιολόγηση εργαζόμενους από 

τον καλύτερο στο χειρότερο σε μία ή περισσότερες κλίμακες. Εάν οι υπό αξιολόγηση ομάδες 

διαφέρουν σε μέγεθος τότε απαιτούνται στατιστικές παρεμβάσεις για την ορθή κατάταξή τους. 

Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των μεθόδων σύγκρισης αφορά το γεγονός ότι η 

«μετάφραση» της κατάταξης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υποκίνησης και ηθικού των 

αξιολογούμενων. Η αδυναμία διευκρτνησης της διαφοράς της απόδοσης μεταξύ των 

εργαζομένων που κατατάσσονται στην κλίμακα αποτελεί ακόμη μια αδυναμία της μεθόδου.

■ Αξιολόγηση διαμέσου Αντικειμενικών Στόχων (Management by Objectives): Την καρδιά 

της μεθόδου αυτής αποτελεί το ότι μαζί ο εργαζόμενος με τον προϊστάμενο θέτουν από κοινού 

στόχους απόδοσης για το μέλλον. Από τη στιγμή που οι στόχοι συμφωνούνται από κοινού και 

είναι αντικειμενικοί, αυξάνεται η υποκίνηση των εργαζομένων για την επίτευξη τους. Επιπλέον, 

από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι μπορούν να μετρήσουν την πρόοδό τους και δέχονται έγκαιρη
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αναπληροφόρηση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους, μπορούν να προσαρμόζουν τις 

συμπεριφορές και τις γενικότερες προσπάθειες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την επίτευξη 

των στόχων. Η στοχοθεσία επίσης προάγει τις εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ των δύο 

μερών για τις αναπτυξιακές ανάγκες του εργαζόμενου. Τα σφάλματα στη αξιολόγηση μειώνονται 

από τη στιγμή που η επίτευξη των στόχων μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά. Η μέθοδος της 

αξιολόγησης διαμέσου αντικειμενικών στόχων παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα στην πράξη. 

Οι στόχοι πολλές φορές είναι στενοί η ιδιαίτερα απαιτητικοί γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 

χαμηλό ηθικό ή και σε παραμέληση κάποιων περιοχών της απόδοσης. Σύμφωνα με τον French 

(1998) εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι όταν υπάρχει υψηλή δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, η 

μέση αύξηση της παραγωγικότητας στα προγράμματα ΜΒΟ είναι 56%.

■ Κέντρα Αξιολόγησης (Assessment centers): Τα Κέντρα Αξιολόγησης αποτελούν μια 

διαδικασία (και όχι τοποθεσία) στα πλαίσια της οποίας χρησιμοποιούνται διάφορα είδη και 

τεχνικές αξιολόγησης για ποικιλία σκοπών και αποφάσεων ανθρωπίνου δυναμικού (Thornton & 

Byham, 1982). Αποτελεί ακόμα μια μέθοδο αξιολόγησης που διερευνά τις μελλοντικές 

δυνατότητες και τις πιθανότητες ανάπτυξης των αξιολογούμενων. Η μέθοδος χρησιμοποιείται 

περισσότερο για στελέχη που φαίνεται να έχουν τις δυνατότητες να αναλάβουν μελλοντικά 

περισσότερο υπεύθυνους ρόλους και θέσεις στην οργάνωση. Τα μέλη της ομάδας των 

αξιολογούμενων συνήθως ξοδεύουν κάποιες μέρες συγκεντρωμένοι έξω από τον εργασιακό τους 

χώρο και υπόκεινται σε μια σειρά τεχνικών όπως μεταξύ άλλων συνεντεύξεις, ψυχολογικά τεστ, 

ανασκόπηση της πορείας τους, ομαδικές συζητήσεις, εκτιμήσεις συναδέλφων, ψυχολόγων και 

στελεχών, ασκήσεις προσομοίωσης προκειμένου να αξιολογηθούν οι μελλοντικές τους 

δυνατότητες. Καθόλη τη διάρκεια των συναντήσεων ψυχολόγοι και στελέχη προσπαθούν να 

εκτιμήσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των αξιολογούμενων προκειμένου να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα για τον καθένα από αυτούς. Από τη σύνθεση των απόψεων των 

παρατηρητών - αξιολογητών υποστηρίζεται ο σχεδιασμός καθώς και άλλες αποφάσεις της 

Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων. Η μέθοδος κρίνεται ιδιαίτερα ακριβή και χρσνοβόρα καθώς 

απαιτεί την απομάκρυνση τόσο των αξιολογούμενων όσο και κάποιων στελεχών από τη θέση 

εργασίας τους για σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η εταιρία πληρώνει και για τη 

διοργάνωσή του καθώς και την απασχόληση κάποιων ειδικών που λαμβάνουν μέρος. Παρά τις 

κατά καιρούς κριτικές για την αντικειμενικότητα της μεθόδου και την συσχέτισή της με την 

εργασία καθώς οι αξιολογητές επηρεάζονται από υποκειμενικές γνώμες εξωτερικών 

παρατηρητών, τα Κέντρα Αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο και οι 

ερευνητές προτείνουν διάφορους τρόπους για την μεγαλύτερη εγκυρότητά τους. Σύμφωνα με
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διάφορες έρευνες τα αποτελέσματα της μεθόδου των Κέντρων Αξιολόγησης συμβάλλουν 

σημαντικά στην πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης (William Β., Werther, JR., 1993).

■ Αυτο-αξιολόγηση (Self-appraisals): Όταν οι εργαζόμενοι αξιολογούν τους εαυτούς τους η 

προσωπική βελτίωση είναι περισσότερο πιθανή και οι αντιδράσεις τους έναντι της αξιολόγησης 

μειώνονται Η χρήση της τεχνικής για τον προσδιορισμό των περιοχών όπου ο εργαζόμενος έχει 

ανάγκη βελτίωσης βοηθά τους αξιολογούμενους να θέσουν προσωπικούς στόχους για το μέλλον. 

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος της επίδειξης επιείκειας από τον αυτοαξιολογούμενο για την 

προσωπική του απόδοση. Στην περίπτωση χρήσης της μεθόδου από οργανώσεις με πολυ- 

πολιτισμικό εργατικό δυναμικό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πολιτισμικές διαφορές που 

μπορεί να οδηγήσουν σε υπερτίμηση ή υποτίμηση της αξιολόγησης και σε επηρεασμό των 

μελλοντικών πλάνων ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι η αυτοαξιολόγηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια κάθε προσέγγισης, είτε με προσανατολισμό στο μέλλον είτε με 

προσανατολισμό στην παλαιά απόδοση. Η σπσυδαιότητα της αυτοαξιολόγησης ως τεχνικής 

έγκειται στη συμμετοχή του εργαζομένου και στη δέσμευση του στη διαδικασία ανάπτυξης και 

βελτίωσής του. Η χρήση της συνήθως συνδυάζεται με άλλες πηγές αξιολόγησης και μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση συζήτησης μεταξύ εργαζόμενου και προϊσταμένου για τις μελλοντικές 

υπευθυνότητες, ρόλους, σχέδια ανάπτυξης, στόχους καριέρας του αξιολογούμενου.

■ Δοκίμιο Αξιολόγησης (Essay): Στην τεχνική αυτή συνήθως ζητείται από τον αξιολογητή να 

περιγράφει σε μορφή κειμένου τις δυνατές και τις αδύνατες πλευρές της απόδοσης του 

αξιολογούμενου. Σε αρκετές οργανώσεις συνυπάρχει με άλλες τεχνικές αξιολόγησης 

συνοψίζοντας τα αποτελέσματά τους, αναπτύσσοντας με περισσότερη λεπτομέρεια κάποιες 

πλευρές της απόδοσης ή και καλύπτοντας επιπλέον διαστάσεις της απόδοσης. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η συγγραφή του δοκιμίου δεν είναι ελεύθερη αλλά ακολουθεί ορισμένες 

κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τα θέματα που πρέπει να καλυφθούν και το σκοπό του. 

Στα πλαίσια της συγγραφής του δοκιμίου αξιολόγησης συνήθως ζητείται από τον αξιολογητή να 

περιγράφει τις συμπεριφορές των εργαζομένων, την επίτευξη στόχων, τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία του κάνοντας παράλληλα προτάσεις για τη μελλοντική βελτίωση. Η κριτική στη τεχνική 

του δοκιμίου αξιολόγησης επικεντρώνεται στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία της, ενώ 

επιπλέον απαιτεί από τον αξιολογητή να διαθέτει συγγραφικές δεξιότητες. Η συγκρισιμότητα 

μεταξύ δοκιμίων που έχουν γραφεί από διαφορετικούς αξιολογητές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και 

συνεπώς δεν αποτελεί την κατάλληλη βάση για λήψη αποφάσεων σε περιοχές της ΔΑΠ όπως οι 

αμοιβές. Ωστόσο παρέχει ευελιξία στις οργανώσεις που εστιάζουν σε ποιοτικές πλευρές της 

απόδοσης.
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3.2.2 Επιλογή Μεθόδου και Πηγών Αξιολόγησης

Για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης που να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της οργάνωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω (W. L. French, 1998):

■ Οι διάφοροι παράγοντες που υποστηρίζουν ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή μιας 

συγκεκριμένης μεθόδου αξιολόγησης

■ Την καταλληλότητα της μεθόδου αξιολόγησης για τις συγκεκριμένες εργασίες στις οποίες το 

σύστημα αξιολόγησης θα εφαρμοστεί

■ Ο σκοπός της αξιολόγησης της απόδοσης (J. Μ. Ivancevich, 1994)

Το στυλ ηγεσίας, το οργανωσιακό κλίμα και η εκπαίδευση και επικοινωνία της 

αξιολόγησης βρίσκονται μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων που επιδρούν στο σύστημα 

αξιολόγησης. Το στυλ και οι δεξιότητες ηγεσίας παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη 

απστελεσματικότητα της συνέντευξης αξιολόγησης αλλά και στην περίπτωση που η οργάνωση 

επιθυμεί την ανάπτυξη και χρήση ενός συστήματος αξιολόγησης που θα βασίζεται στην 

αρμονική συνεργασία αξιολογούμενου και αξιολσγητή, στην επίλυση των προβλημάτων και που 

θα έχει μελλοντικό προσανατολισμό και θα απαιτεί την συμφωνία στην θέσπιση στόχων. Εάν η 

οργάνωση επιθυμεί υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων της με το σύστημα αξιολόγησης, τότε 

απαιτείται ένα οργανωσιακό κλίμα που να χαρακτηρίζεται από ανοιχτή επικοινωνία, 

εμπιστοσύνη, υποστήριξη και παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης στα μέλη της οργάνωσης. Η 

εκπαίδευση και η επικοινωνία στην αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς προάγει την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα του συστήματος, τη μείωση των σφαλμάτων αξιολόγησης, και το 

αίσθημα αμεροληψίας των αξιολογούμενων. Άλλοι παράγοντες όπως το κόστος ανάπτυξης και 

χρήσης του συστήματος μπορούν να επιδράσουν στην επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης.

Η καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης σε σχέση με τις υπό αξιολόγηση 

εργασίες και ρόλους έχει να κάνει κυρίως με το εάν οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν 

επικεντρώνονται στις ικανότητες, στις συμπεριφορές ή στα αποτελέσματα. Γενικά, η χρήση των 

μεθόδων που επικεντρώνονται στα αποτελέσματα συχνά κρίνεται πιο κατάλληλη για την 

αξιολόγηση των στελεχών ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται με μεθόδους ή κριτήρια 

αξιολόγησης που επικεντρώνονται στις ικανότητες και τις συμπεριφορές. Οι Bemardin και Klatt 

(1985) σημειώνουν ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες βασίζονται σε ένα συνδυασμό τεχνικών που 

αξιολογούν τα χαρακτηριστικά, τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα.
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Ο σκοπός της αξιολόγησης της απόδοσης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικότατο κριτήριο 

για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου. Οι Thomas και Bretz (1994) αναφέρουν ότι τα 

δεδομένα που προκύπτουν από την αξιολόγηση είναι περισσότερο πιθανό να χρησιμοποιηθούν 

για θέματα ανάπτυξης και αμοιβών. Άλλες χρήσεις μπορεί να αφορούν τις προαγωγές, 

απολύσεις, επιλογή. Εάν ο πρωταρχικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανάπτυξη τότε οι 

κλίμακες συμπεριφοράς, η αυτοαξιολόγηση, τα δοκίμια αξιολόγησης, η τεχνική των κρίσιμων 

περιστατικών και η αξιολόγηση διαμέσου αντικειμενικών στόχων κρίνονται ως οι 

καταλληλότερες μέθοδοι. Εάν ο πρωταρχικός στόχος είναι οι ανταμοιβές τότε η χρήση 

αξιολόγησης διαμέσου αντικειμενικών στόχων, οι κλίμακες διαβάθμισης, η τεχνική των κρίσιμων 

περιστατικών, και οι κλίμακες συμπεριφορών, εξυπηρετούν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το 

σκοπό. Σύμφωνα με έρευνα των Smith, Hornsby, και Shirmeyer, (1996), η αξιολόγηση της 

απόδοσης υπηρετεί συνήθως πολλαπλές χρήσεις. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι Cleveland 

Murphy και Williams, (1989) η χρήση της αξιολόγησης της απόδοσης για συγκεκριμένο σκοπό 

επηρεάζει τόσο τη διαδικασία αξιολόγησης όσο και τις εκτιμήσεις των αξιολογητών. Οι 

εκτιμητές μπορεί να αναγνωρίζουν το περισσότερο σημαντικό σκοπό και να υποβαθμίζουν 

πληροφόρηση που δε θεωρείται συνεπής. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση πληροφόρησης για το 

σκοπό της διαχείρισης των αμοιβών μπορεί να εμποδίζει την ικανότητα για συλλογή 

πληροφόρησης για θέματα ανάπτυξης. Όπως επίσης σημειώνουν οι ίδιοι ερευνητές, οι 

οργανώσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές όταν χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο 

αξιολόγησης για πολλαπλές εφαρμογές καθώς διαφορετικές μέθοδοι αξιολόγησης μπορεί να 

παράγουν διαφορετικού τύπου δεδομένα (πχ. ποσοτικά ή ποιοτικά).

Η βιβλιογραφία αναφέρεται σε πληθώρα πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων και κρίσεων 

για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της κάθε μεθόδου. Πολλές φορές το βασικό πρόβλημα δεν 

είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται αυτές κάθε αυτές αλλά το πως χρησιμοποιούνται και από 

ποιον. Αξιολογητές χωρίς εκπαίδευση, ταλέντο και υποκίνηση να αξιολογήσουν μπορεί να 

καταστήσουν ακατάλληλη κάθε μέθοδο αξιολόγησης. Τις περισσότερες φορές ο αξιολογητής 

αποτελεί mo κρίσιμο παράγοντα από την ίδια την τεχνική στην ανάπτυξη και χρήση 

αποτελεσματικών συστημάτων αξιολόγησης. Πληθώρα παραγόντων όπως μεταξύ άλλων, η 

οργανωσιακή κουλτούρα, η οργανωσιακή δομή, το πολιτισμικό περιβάλλον, ο σκοπός της 

αξιολόγησης της απόδοσης στην οργάνωση παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιλογή των 

πηγών αξιολόγησης της απόδοσης. Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα στην επιλογή των πηγών

Μέοοτ 3°: Ποοσεννίσεκ και υέθοδοι Αξιολόγησης me Απόδοσης
Ενότητα 3.2 : Μέθοδοι Αξιολόγησης της Αττοόδοσης
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αξιολόγησης αποτελεί η περίληψη πηγών1 που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή πληροφοριακή βάση 

για τον εργαζόμενο και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία του.

Αποτελέσματα έρευνας πάνω στις σύγχρονες τάσεις τις αξιολόγησης της απόδοσης με τη 

συμμετοχή 140-επιχειρήσεων ποικίλου μεγέθους στις ΗΠΑ (Smith, Hornsby, Shirmeyer, 1996) 

δείχνουν ότι οι περισσότερες εταιρίες χρησιμοποιούν περισσότερες από μια φόρμες και τεχνικές 

αξιολόγησης. Μεταξύ των απαντήσεων η Αξιολόγηση διαμέσου Αντικειμενικών Στόχων (ΜΒΟ) 

και οι κλίμακες διαβαθμίσεων ήταν οι περισσότερο δημοφιλείς. Το ποσοστό που καταγράφηκε 

στην παρούσα μελέτη για τη χρήση του ΜΒΟ (31.8%) ήταν παρόμοιο με αυτό που καταγράφηκε 

από τους Taylor και Zawacki για την ίδια τεχνική σε έρευνα τους το 1981 (29.5%). Ωστόσο, η 

χρήση των κλιμάκων διαβαθμίσεων (24%) βρέθηκε να έχει μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με 

ερευνητικά δεδομένα από το 1984 (50%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των 

εταιριών που βρέθηκε να χρησιμοποιούν τη μορφή του δοκιμίου αξιολόγησης (33.9%). Τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο δοκίμιο αξιολόγησης μπορεί να μην είναι τα ίδια σε όλες τις 

οργανώσεις. Η έμφαση των αξιολογητών μπορεί να ποικίλλει ανάμεσα σε ένα αριθμό 

μεταβλητών όπως ικανότητες, συμπεριφορές, επίτευξη στόχων, και κρίσιμα περιστατικά. Το 

ποσοστό που έχει καταγραφεί παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση στη χρήση της τεχνικής αυτής σε 

σχέση με το 21.3% που έχει καταγραφεί από τους Locher και Teel το 1988. Καμιά οργάνωση δεν 

ανέφερε τη χρήση κλιμάκων συμπεριφορών παρόλο που οι Taylor και Zawacki σε έρευνά τους 

το 1981 ανέφεραν ότι 11 από τις 84 οργανώσεις της έρευνάς τους (14%) χρησιμοποιούν την 

τεχνική αυτή.

Τα στελέχη σήμερα θα πρέπει να εξετάζουν προσεχτικά τους στρατηγικούς στόχους της 

οργάνωσης καθώς και τους συγκεκριμένους στόχους της αξιολόγησης της απόδοσης όταν 

επιλέγουν μια ή περισσότερες μεθόδους αξιολόγησης της απόδοσης. Έρευνες δείχνουν ότι τα 

στελέχη θεωρούν ότι τα συστήματα αξιολόγησης επιδρούν σημαντικά στην απόδοση και 

συνδέονται με την ικανοποίηση από την εργασία. Σε αυτά τα πλαίσια θεωρείται σημαντικό η 

χρήση των όποιων μεθόδων και πρακτικών να ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία διοίκησης της 

οργάνωσης. Φιλοσοφίες διοίκησης όπως η διοίκηση ολικής ποιότητας η χρήση ομάδων 

εργασίας μπορεί να είναι ασύμβατες με τις περισσότερο παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης.

Μέοοο 3°: Ποοσεννίσεκ και υέθοδοι ΑΕιολόνπσης me Απόδοσης
Ενότητα 3.2 : Μέθοδοι Αξιολόγησης της Αποόδοσης

1 Η χρήση της 360° αναπληροφόρηση στη Διοίκηση της Απόδοσης αναλύεται στην ενότητα 3 3
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Mipoc 3°: Ποοσεννίσεκ και υέθοδοι ΑΕιολόνησητ me ATT05oanc
Ενότητα 3.3 : Η 360° Αναττληροφόρηση

3.3 Η χρήση Πολλαπλών Πηγών Αναπληροφόρησης στην Οργάνωση. Η 

Σύνδεση της 360° Αναπληροφόρησης με τη Διοίκηση της Απόδοσης

33.1 Η αυξανόμενη χρήση της Πολλαπλών Πηγών Αναπληροφόρησης

Η Πολλαπλών Πηγών Αναπληροφόρηση (ΠΠΑ) αναφέρεται στις αξιολογήσεις που 

συλλέγονται από δύο ή και περισσότερες πηγές αξιολόγησης που μπορεί να περιλαμβάνουν τον 

ίδιο τον αξιολογούμενο, τον προϊστάμενο του, τους συναδέλφους, τους εσωτερικούς ή και τους 

εξωτερικούς πελάτες, ή και τους προμηθευτές. Η 360° αναπληροφόρηση εμπίπτει στα πλαίσια 

της ΠΠΑ και αναφέρεται στην ευκαιρία αποδοχής αναπληροφόρησης από άτομα σε θέσεις 

υψηλότερα, χαμηλότερα ή πλάγια στην οργανωσιακή ιεραρχία καθώς και από άτομα έξω από την 

οργάνωση. Οι διαδικασίες αναπληροφόρησης που αναφέρονται ως ανοδική αναπληροφόρηση και 

αναπληροφόρηση των μελών της ομάδας εμπίπτουν επίσης στην έννοια της ΠΠΑ όταν οι 

αξιολογήσεις παρέχονται από επιπλέον πηγές.

Βάση ερευνών, οι σύγχρονες οργανώσεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ΠΠΑ 

(London & Smither, 1995). Διάφορες αιτίες φαίνεται να συμβάλλουν στη δημοτικότητά της:

■ Η ΠΠΑ μπορεί να συμβάλλει θετικά στην απστελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης 

της απόδοσης της οργάνωσης (Lepsinger & Lucia, 1997). Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η 

ΠΠΑ μπορεί να βελτιώσει ένα ήδη αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης με τρεις κυρίως 

τρόπους: βοηθώντας στο να συγκλίνουν οι προσδοκίες αξιολογούμενου και αξιολογητή 

σχετικά με το τι συνιστά αποτελεσματική απόδοση, παρέχοντας μια ευρύτερη πληροφοριακή 

βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης, των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ενθαρρύνοντας την 

ανοιχτή συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση της απόδοσης μειώνοντας ταυτόχρονα την 

επιφυλακτικότητα των αξιολογούμενων. Η χρήση πολλαπλών πηγών για την αξιολόγηση των 

αποτελεσματικών συμπεριφορών που οδηγούν στην αποτελεσματική απόδοση αυξάνει την 

πιθανότητα ότι η αξιολόγηση θα περιλάβει όλες τις σημαντικές πλευρές της απόδοσης. Η 

διαδικασία εξουσιοδοτεί τον εργαζόμενο να χρησιμοποιήσει την αναπληροφόρηση ως 

εργαλείο για τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του και την προσωπική του 

ανάπτυξη.

■ Η γενικότερη δυσαρέσκεια με την παραδοσιακή αξιολόγηση της απόδοσης και η αυξανόμενη 

επικέντρωση των οργανώσεων σε ζητήματα εξουσιοδότησης, συμμετοχής και 

προσανατολισμού στον πελάτη. Η ΠΠΑ αποτελεί μέσο για το «άνοιγμα» της αξιολόγησης
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και της αναπληροφόρησης η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις αντιλήψεις των εσωτερικών 

και των εξωτερικών πελατών και γενικότερα άλλων ατόμων, πέρα του προϊστάμενου, που 

δουλεύουν μαζί με τον αξιολογούμενο. Μεγάλες σύγχρονες οργανώσεις όπως μεταξύ άλλων 

η Digital Equipment και η Federal Express χρησιμοποιούν την 360° στοχοθεσία ως μέθοδο 

για την ευθυγράμμιση των στόχων των εργαζομένων με τις προσδοκίες των πελατών. 

Σύμφωνα με την εταιρία υψηλής τεχνολογίας Digital Equipment αυτό το είδος στοχοθεσίας 

μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη αναγνώριση των πολλαπλών δεξιοτήτων που κατέχει 

ο εργαζόμενος. Παράλληλα, η 360° στοχοθεσία μπορεί να συνεισφέρει στην καθαρότητα και 

δικαιοσύνη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (J.F. Milliman, R.A. Zawacki, Β. Schulz, 

S. Wiggins, C.A. Norman, 1995).

■ Η δημστικότητα της ΠΠΑ επίσης προκύπτει από τη χρήση της ως μέσου για την επικοινωνία 

κρίσιμων οργανωσιακών συμπεριφορών και αξιών που η εφαρμογή τους έχει κριθεί 

απαραίτητη για την επιτυχή πορεία της οργάνωσης στο μέλλον (London & Beatty, 1993). Η 

ΠΠΑ μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στις προσπάθειες αλλαγής και επαναπροσδιορισμού της 

οργανωσιακής κουλτούρας συμβάλλοντας στην μεταφορά των κρίσιμων οργανωσιακών 

ικανοτήτων στα μέλη της οργάνωσης.

Miooc 3°: Ποοσεννι'σεκ και υέθοδοι AtioA6vnanc Tnc Αττόδοσηζ
Ενότητα 3.3 : Η 360° Αναττληροφόρηση

3.3.2 Ερευνητικά Αποτελέσματα για τις Εφαρμογές της ΠΠΑ

Τα αποτελέσματα των ερευνών πάνω στην Πολλαπλών Πηγών Αναπληροφόρηση 

παρέχουν χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά την εφαρμογή της. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε 

τρεις κυρίως κατηγορίες: στη διαχείριση, στην αναπληροφόρηση των αποτελεσμάτων και στα 

αποτελέσματα της διαδικασίας:

■ Οι εκτιμήσεις είναι λιγότερο διογκωμένες όταν είναι ανώνυμες και οι υφιστάμενοι 

αισθάνονται περισσότερο άνετα όταν παρέχουν εκτιμήσεις ανώνυμα. Η έρευνα δείχνει ότι 

καλύτερης ποιότητας εκτιμήσεις παρέχονται στους αξιολογούμενους όταν οι αξιολογητές 

διατηρούν την ανωνυμία τους (Antonioni, 1994).

■ Οι εκτιμήσεις της απόδοσης που συλλέγσνται για τη λήψη αποφάσεων προσωπικού (πχ. 

αμοιβές) είναι σημαντικά υψηλότερες από ότι όταν συλλέγονται για σκοπούς ανάπτυξης και 

αναπληροφόρησης (Farh, Cannella & Bedeian, 1991). Η έρευνα προτείνει ότι όταν η ΠΠΑ 

χρησιμοποιείται σε αποφάσεις προσωπικού πέρα από την ανάπτυξη τότε οι εκτιμήσεις 

περικλείουν περισσότερα σφάλματα τα οποία καθιστούν τη διάκριση μεταξύ καλής και
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κακής απόδοσης πιο δύσκολη και περιορίζουν την αξία των εκτιμήσεων αυτών ως οδηγού 

ανάπτυξης.

■ Η στάση των αξιολογούμενων απέναντι στην ανοδική αναπληροφόρηση (upward appraisal) 

είναι περισσότερο θετική όταν οι προϊστάμενοι δέχονται αναπληροφόρηση τόσο από τον 

προϊστάμενο τους όσο και από τους υφισταμένους τους

■ Η έρευνα προτείνει ότι πρέπει να εξετάζονται ιδιαίτερα οι διαφορές της αυτο-αξιολόγησης με 

την αξιολόγηση των άλλων πηγών. Επιπλέον, οι συμπεριφορές που λαμβάνουν χαμηλές 

εκτιμήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες ανάπτυξης ενώ συμπεριφορές με υψηλές 

εκτιμήσεις ως δυνατά σημεία προς εκμετάλλευση και επιπλέον ανάπτυξη. Μια προσέγγιση 

που θα μπορούσε να προταθεί στους συμμετέχσντες / αξιολογούμενους είναι το να είναι 

ανοιχτοί στις αρνητικές εκτιμήσεις των προϊστάμενων, των υφισταμένων και των 

συναδέλφων τους ως μέσου συλλογής πληροφόρησης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

για την ανάπτυξη σε περιοχές που απαιτείται βελτίωση και σε περιορισμό του κενού μεταξύ 

της αντίληψης τους και της αντίληψης των άλλων για αυτούς.

■ Ενώ η διαδικασία της ΠΠΑ οδηγεί σε βελτιώσεις στην απόδοση, ωστόσο αυτές οι βελτιώσεις 

εμφανίζονται σε περιορισμένο επίπεδο. Ένα επιπλέον εύρημα ερευνών (Walker, 1997) είναι 

ότι τα στελέχη που διατηρούν συναντήσεις αναπληροφόρησης με τους υφισταμένους 

επιδεικνύουν μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοσή τους.

■ Απλά και μόνο με τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της ΠΠΑ τα στελέχη εξοικειώνονται 

με τις οργανωσιακές ικανότητες (competencies) γεγονός που τους βοηθά να επικεντρωθούν 

στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξή τους. Η καθιέρωση μιας διαδικασίας ΠΠΑ συνεισφέρει 

στην επικοινωνία και ενίσχυση των κρίσιμων οργανωσιακών ικανοτήτων και στις 

πρωτοβουλίες αλλαγής κουλτούρας.

Mtooc 3°: Ποοσεννίσεκ και ιιέθοδοι AtioA6vnanc me Απόδοσης
Ενότητα 3.3 : Η 360° Αναττληροφόρηση

3JJ Η Ανάπτυξη και Χρήση της ΠΠΑ στην Οργάνωση

Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας διαδικασίας ΠΠΑ στην οργάνωση υπάρχουν 

διάφορα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν αναφορικά με το σχεδίασμά και τη διαχείριση 

της: Μια από τις καλύτερες μεθόδους για τη σύνδεση της ΠΠΑ με τις στρατηγικές της

οργάνωσης και της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) είναι η σύνδεση της διαδικασίας 

με ικανότητες που έχουν αναγνωριστεί ως κλειδιά για την οργανωσιακή επιτυχία. Η ΠΠΑ μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μηχανισμός επικοινωνίας αυτών των ικανοτήτων όσο και ως μέσο
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παροχής αναπληροφόρησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων αυτών. Στο βαθμό που οι ικανότητες 

αυτές αποτελούν τη βάση των άλλων συστημάτων ΔΑΠ όπως αξιολόγηση, αμοιβές, σχεδιασμό 

ανθρώπινου δυναμικού, η ΠΠΑ θα παρέχει σχετική αναπληροφόρηση και σε αυτά τα συστήματα. 

Η ΠΠΑ μπορεί επίσης να συνδεθεί με επιχειρησιακές στρατηγικές διαμέσου της ολοκλήρωσής 

της με τις προσπάθειες οργανωσιακών αλλαγών. Η σύνδεση της ΠΠΑ με την επιχειρησιακή 

στρατηγική αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποδοχή και την υποστήριξή της από την ανώτατη 

διοίκηση. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της διαδικασίας ΠΠΑ αποτελεί η επίδειξη 

υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση στους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Το ζήτημα της χρήσης της ΠΠΑ για ανάπτυξη ή για αποφάσεις προσωπικού πρέπει να 

διευθετηθεί κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού καθώς αποτελεί μια από τις πρώτες ερωτήσεις 

των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Όταν η ΠΠΑ χρησιμοποιείται για αποφάσεις προσωπικού, 

αποτελεί εργαλείο υποστήριξής τους καθώς παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης 

των συμμετεχόντων η οποία προέρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές. Ωστόσο, αυτό μπορεί 

να αντισταθμίζεται από το κόστος της χαμηλότερης ποιότητας εκτιμήσεων των διαφορετικών 

πηγών όταν οι πηγές αυτές γνωρίζουν ότι οι αξιολογήσεις τους θα χρησιμοποιηθούν για 

αποφάσεις προσωπικού. Όταν η ΠΠΑ παρέχεται με μυστικότητα στους συμμετέχοντες 

αποκλειστικά για λόγους ανάπτυξης, καλύτερης ποιότητας εκτιμήσεις προκύπτουν. Ωστόσο, τα 

πληροφοριακά δεδομένα που απαιτούνται για σκοπούς αξιολόγησης της απόδοσης διαφέρουν 

από αυτά που τυπικά συγκεντρώνονται για σκοπούς ανάπτυξης και μόνο. Στα πλαίσια των 

αποφάσεων αξιολόγησης απαιτείται να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά επιτεύγματα και όχι μόνο 

οι συμπεριφορές που οδηγούν σε αυτά. Συνεπώς, η οργάνωση ανάλογα με τις ανάγκες της 

απαιτείται να ζυγίσει τα οφέλη και τα κόστη κάθε προσέγγισης. Γενικότερα, συστήνεται η 

καταρχήν χρήση της ΠΠΑ ως εργαλείου ανάπτυξης καθώς με αυτόν τσν τρόπο αναγνωρίζεται ως 

θετική πρωτοβουλία και γίνεται περισσότερο αποδεκτή από τους συμμετέχοντες. Σημαντικό 

ζήτημα σχετικά με την ανάπτυξη και με την επικοινωνία της διαδικασίας αποτελεί το εάν τα 

αποτελέσματα της ΠΠΑ θα παρέχονται αποκλειστικά στο συμμετέχοντα για λόγους ανάπτυξης ή 

θα μοιράζονται με τον προϊστάμενο. Θεωρούμαι ότι η 360° αναπληροφόρηση είναι περισσότερο 

αποτελεσματική στην αξιολόγηση της απόδοσης όταν χρησιμοποιείται για στοχοθεσία. Οι 

αποδέκτες της αναπληροφόρησης θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν ως βάση συζήτησης με τους 

προϊστάμενους τους για τη θέσπιση στόχων ανάπτυξης. Από την υιοθέτηση της 360° 

αναπληροφόρησης από πληθώρα σύγχρονων οργανώσεων διαπιστώνεται ότι το πρώτο βήμα για 

την αποδοχή της ως τμήμα της επίσημης αξιολόγησης από τους εργαζομένους, αποτελεί η 

εξασφάλιση της εξοικείωσης τους με την ιδέα της ΠΠΑ ως εργαλείου ανάπτυξης.

Miooc 3°: ΠοοσΕννίσεκ και μέθοδοι ΑΕιολόνησικ της Απόδοσης
Ενότητα 3.3 : Η 360° Αναττληροφόρηση
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Μέοοο 3°: nooacwiaeic και υέθοδοι ΑΕιολόνησικ Ttic Απόδοσης
Ενότητα 3.3 : Η 360° Αναττληροφόρηση

Σημαντικό ζήτημα στη διαδικασία της ΠΠΑ αποτελεί η τήρηση ανωνυμίας καιη ε7ηλογή 

των αξιολογητών. Οι London και Smither (1995) προτείνουν ότι ο αριθμός των αξιολογητών 

πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τριών και εννέα. Οι Yukl και Lepsinger (1995) προτείνουν ότι οι 

αξιολογητές πρέπει να επιλέγονται με βάση την αλληλεπίδραση τους με τους συμμετέχοντες. Οι 

ίδιοι προτείνουν ότι η εκπαίδευση των αξιολογητών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ΠΠΑ. Η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στην πληροφόρηση 

για το σκοπό της διαδικασίας στη διαχείριση του ερωτηματολογίου, στην παρατήρηση της 

συμπεριφοράς, στα σφάλματα αξιολόγησης στη ψυχομετρική ποιότητα των εκτιμήσεων και στη 

μετάφραση των εκθέσεων αναπληροφόρησης. Σχετικά με τη διαχείριση των ερωτηματολογίων οι 

συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να νιώθουν ότι η διανομή και η επιστροφή των 

ερωτηματολογίων προστατεύει την ανωνυμία των απαντήσεών τους. Οι συμμετέχοντες στη ΠΠΑ 

θα γίνονται αποδέκτες μιας έκθεσης αναπληροφόρησης που περικλείει περιληπτικά τις 

αξιολογήσεις από τις ποικίλες πηγές. Η ισοστάθμιση των εκτιμήσεων αποτελεί τη συνήθη μέθοδο 

έτσι ώστε η μετάφραση της συνολικής αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο να μην επηρεάζεται 

συνολικά από τη βαθμολόγηση του προϊστάμενου. Ο σκοπός της έκθεσης αναπληροφόρησης 

είναι να υποστηρίξει τον αξιολογούμενο στην καλύτερη κατανόηση της απόδοσής και της 

συμπεριφοράς του. Η έκθεση αυτή πρέπει να παρέχει στον αξιολογούμενο τις απόψεις των 

διαφορετικών πηγών πάνω στις διάφορες κατηγορίες ικανοτήτων του καθώς και 

αναπληροφόρηση σχετικά με τα δυνατά του σημεία και τις ανάγκες ανάπτυξης ώστε να οδηγηθεί 

σε μια συνολική εικόνα και χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπλέον, μια έκθεση αναπληροφόρησης 

πρέπει να συντάσσεται σε επίπεδο τμήματος ή ομάδας εργασίας προκειμένσυ να αναγνωριστούν 

τα δυνατά σημεία και οι ανάγκες ανάπτυξης για το σκοπό της θέσπισης στόχων. Οι εργαζόμενοι 

θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτήν την αναπληροφόρηση για σύνταξη πλάνων ανάπτυξης και για 

τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Η διαδικασία πρέπει να ενσωματώνει και την αξιολόγηση του προγράμματος ΠΠΑ για 

να προσδιοριστεί εάν η ΠΠΑ επιτυγχάνει τους στόχους της. Με βάση την αξιολόγηση αυτή 

μπορεί να πραγματοποιηθούν αλλαγές όσον αφορά τη διαχείρισή του, τη συνέχιση του, τη 

συγγραφή των πλάνων ανάπτυξης ή την παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης για τις 

δραστηριότητες ανάπτυξης με τις οποίες συνδέεται.
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3.4 Η Αξιολόγηση της Απόδοσης στα πλαίσια των Ομάδων Εργασίας

3.4.1 Ο ρόλος της ομάδας στη σύγχρονη οργάνωση

Ολοένα και περισσότερες οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας σήμερα, ανεξάρτητα από το 

μέγεθός τους, χρησιμοποιούν ομάδες εργασίας για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου 

και την ανάδυση της καινοτομίας. Οι παρακάτω παράγοντες υπογραμμίζουν τον ολοένα και 

αυξανόμενο ρόλο των ομάδων εργασίας στο σύγχρονο οργανωσιακό τους περιβάλλον:

■ Η πίεση να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό τις έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση 

νέων πιο αποτελεσματικών μορφών εκτέλεσης του έργου, με πρωταρχικό σκοπό την 

ικανοποίηση του πελάτη. Το σύνολο των σύγχρονων προσεγγίσεων στη διοίκηση των 

επιχειρήσεων όπως μεταξύ άλλων αυτών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της 

Αναδιοργάνωσης της Παραγωγικής Διαδικασίας συστήνουν τη χρήση ομάδων εργασίας.

■ Οι ιδιαίτερα μεγάλες ανταγωνιστικές πιέσεις οδηγούν σε εκτεταμένες οργανωσιακές αλλαγές 

όπως στη μείωση των ιεραρχικών επιπέδων και σε περισσότερο επίπεδες δομές. Στα πλαίσια 

των μικρότερων και πιο επίπεδων οργανώσεων που απαιτούν περισσότερο ευέλικτους 

εργαζομένους με περισσότερο ενεργό ρόλο στην οργάνωση του έργου, οι αυτό-διοικούμενες 

ομάδες εργασίας γίνονται ολοένα πιο δημοφιλείς.

■ Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα πολλών εργασιών στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας 

καθιστά δύσκολη την εκτέλεσή τους από ένα άτομο, οδηγεί στη χρήση ομάδων εργασίας 

καθιστώντας την ομάδα ως την βασική μονάδα έργου.

Από έρευνα σε εταιρίες που χρησιμοποιούν εκτεταμένα ομάδες εργασίας (Reilly, 

McGourty, 1998), οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι για την χρήση τους είναι: α) η αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη, β) Η βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, γ) Η αύξηση της 

παραγωγικότητας. Η ταχύτερη απόκριση στις τεχνολογικές αλλαγές, η μείωση των αποχωρήσεων 

και των απουσιών, η βελτίωση της στάσης ενάντια στη εργασία αναφέρσνται στη βιβλιογραφία 

ως επιπλέον δυνητικά οφέλη των οργανώσεων που ενσωματώνουν αυτοδιοικούμενες ομάδες 

εργασίας στην οργανωσιακή τους δομή (Schermerhom, Hunt, Osbom, 1997). Οι ομάδες εργασίας 

που εμφανίζουν υψηλή συνοχή παρουσιάζουν γενικότερα χαμηλό βαθμό αποχωρήσεων και 

ικανοποιούν μια ευρύτερη ποικιλία ατομικών αναγκών αποτελώντας συχνά πηγή αφοσίωσης 

ασφάλειας και αυτοεκτίμησης για τα μέλη τους. Οταν οι νόρμες απόδοσης των ομάδων είναι 

θετικές στα πλαίσια ενός υψηλού βαθμού συνοχής τους, η συμμόρφωση των μελών της ομάδας

M£poc 3°: Ποοσεννίσεκ και μέθοδοι ΑΕιολόνησικ me Απόδοσης
Ενότητα 3.4 : Η Αξιολόγηση της Απόδοσης στα πλαίσια των Ομάδων Εργασίας
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με τις νόρμες αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες στη λειτουργική τους απόδοση καθώς και 

στην ικανοποίηση των μελών τους.

Η χρήση των παραδοσιακών λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που 

επικεντρώνονται κυρίως στα άτομα μπορεί να δημιουργήσουν δυσλειτουργίες όταν επιχειρηθεί 

να εφαρμοστούν αυτούσιες στις ομάδες εργασίας. Στα πλαίσια της αξιολόγησης της απόδοσης, η 

έμφαση αποκλειστικά στην ατομική συνεισφορά και απόδοση μπορεί να εμποδίσει τον 

απαιτούμενο βαθμό αλληλεπίδρασης και συνεργασίας που απαιτείται για την αποτελεσματική 

λειτουργία της ομάδας.

Μέοοε 3°: Ποοσεννίσειο και υέθοδοι AtioA6vnanc Tnc Απόδοσης
Ενότητα 3.4 : Η Αξιολόγηση της Απόδοσης στα πλαίσια των Ομάδων Εργασίας

3.4.2 Χαρακτηριστικά των αποδοτικών ομάδων εργασίας

Οι αποδοτικές ομάδες εργασίας διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

και αξίες (Schermerhom, Hunt, Osborn, 1997 - Organizational behavior). Ενσωματώνουν 

ισχυρές αξίες που καθοδηγούν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους προς κατευθύνσεις που 

εκπληρώνουν το σκοπό της ομάδας. Τέτοιες αξίες δρουν ως ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

της ομάδας που μπορεί να αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική καθοδήγηση που 

διαφορετικά θα παρέχονταν από το προϊστάμενο. Οι ιδιαίτερα αποδοτικές ομάδες εργασίας 

μετατρέπουν τον όποιο κοινό σκοπό που τις χαρακτηρίζει και που παρέχει τη γενική κατεύθυνση 

της ομάδας, σε συγκεκριμένους στόχους απόδοσης. Τέτοιοι συγκεκριμένοι στόχοι κατευθύνουν 

την ομάδα στην επίλυση των όποιων προβλημάτων και διαμαχών που προκύπτουν και θέτουν 

πρότυπα για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και την παροχή αναπληροφόρησης. Παράλληλα 

βοηθούν τα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν την ανάγκη της ομαδικής σε σχέση με την ατομική 

προσπάθεια. Τα μέλη των αποδοτικών ομάδων εργασίας διαθέτουν ένα αποτελεσματικό μίγμα 

δεξιοτήτων. Το μίγμα αυτό περιλαμβάνει τεχνικές δεξιότητες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

και λήψης αποφάσεων καθώς και διαπροσωπικές δεξιότητες. Τέλος η αποτελεσματική και 

αποδοτική ομάδα εργασίας διαθέτει δημιουργικότητα. Στο σύγχρονο απαιτητικό εργασιακό 

περιβάλλον οι ομάδες εργασίας πρέπει να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα τους προκειμένου 

να συνεισφέρουν στη συνεχή βελτίωση της οργανωσιακής λειτουργίας και στη συνεχή ανάπτυξη 

νέων προϊόντων, υπηρεσιών και αγορών.

Μελέτες στην κοινωνική ψυχολογία προτείνει ότι η επίτευξη και η διατήρηση υψηλής 

απόδοσης από τις ομάδες εργασίας προϋποθέτει την ικανοποίηση των λειτουργικών (task needs) 

και των κοινωνικών αναγκών (maintenance needs) τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση τα μέλη 

της ομάδας εμπλέκονται σε λειτουργικές δραστηριότητες που συνεισφέρουν άμεσα στην 

απόδοση των σημαντικών έργων της ομάδας και σε κοινωνικές δραστηριότητες που
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υποστηρίζουν τις κοινωνικές και διαπροσωπικές τους σχέσεις συμβάλλοντας στη συνοχή της 

ομάδας ως κοινωνικής οντότητας. Εάν οι λειτουργικές δραστηριότητες δεν είναι επαρκείς, η 

ομάδα θα αντιμετωπίσει δυσκολίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της. Προβλήματα 

διαπροσωπικής φύσης στα πλαίσια της ομάδας εργασίας αποτελούν πηγή δυσαρέσκειας και 

αφορμή διαμαχών που μπορεί να οδηγήσουν στην αφαίμαξη της ενέργειας που απαιτείται για την 

ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών της ομάδας.

Μέο<κ 3°: Ποοσεννίσεκ και υέθοδοι ΑΕιολόνησικ me Αττόδοσηε
Ενότητα 3.4 : Η Αξιολόγηση της Απόδοσης στα πλαίσια των Ομάδων Εργασίας

3.4.3 Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας της Ομάδας

Μια σειρά παραγόντων μπορεί να επηρεάσει ποικιλοτρόπως την αποτελεσματικότητα 

της ομάδας. Το παρακάτω μοντέλο Ομαδικής Συμπεριφοράς ενσωματώνει τις έξω από την ομάδα 

οργανωσιακές επιδράσεις, τις ικανότητες (competencies) των μελών της ομάδας και την απόδοση 

της ομάδας.

Σχήμα-5: Σχέσεις μεταξύ των Οργνωσιακών Παραγόντων, των Συμπεριφορών των 

Μελών της Ομάδας και της Απόδοσης της Ομάδας 
πηγή: Reilly R.R., McGourthy J. (1998), Performance Appraisal in Team Setting. In J.M. Smither (Ed.), 

“Performance Appraisal: State of the Art in Practice” (pp.244-277). San Francisco

Οργανωσιακές επιδράσεις όπως η οργανωσιακή δομή και κουλτούρα, τα συστήματα 

ανταμοιβών, οι διαθέσιμοι στην ομάδα πόροι και η φύση του έργου μπορούν να επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας άμεσα (πχ. διαθέσιμοι πόροι) είτε άμεσα (πχ. ανταμοιβές)

55



καθώς ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ των συμπεριφορών των μελών της ομάδας και της απόδοσής 

της. Οι οργανωσιακοί παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν την εισαγωγή 

ενός συστήματος αξιολόγησης των μελών της ομάδας. Η σωστή επικοινωνία του τελευταίου 

είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς απεικονίζει ένα τρόπο ανάδειξης των επιθυμητών 

συμπεριφορών και ενίσχυσης της αλλαγής στην οργανωσιακή κουλτούρα.

Mtooc 3°: Ποοσεννίσεκ και υέθοδοι AtioA6vnanc Tnc Απόδοσης
Ενότητα 3.4 : Η Αξιολόγηση της Απόδοσης στα πλαίσια των Ομάδων Εργασίας

3.4.4 Το μοντέλο της Ομαδικής Απόδοσης: ικανότητες, ατομική απόδοση και 

απόδοση της ομάδας

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μοντέλο για την απόδοση της ομάδας το οποίο υποθέτει 

ότι η ομαδική απόδοση είναι προϊόν των ικανοτήτων (competencies) των μελών της ομάδας, της 

ατομικής απόδοσης, και της απόδοσης της ομάδας (πηγή: Reilly R.R., McGourthy J. (1998), 

Performance Appraisal in Team Setting. In J.M. Smither (Ed.), “Performance Appraisal: State of 

the Art in Practice” (pp.244-277). San Francisco).

Σχήμα - 6: Απόδοση της Ομάδας

Ικανότητες, Συμπεριφορές των Μελών της Ομάδας και 
Απόδοση της Ομάδας

Ο όρος ικανότητες που χρησιμοποιούμε εδώ, προέρχεται από τον ξένο όρο 

«competencies» που περιγράφει καθορισμένη γνώση, δεξιότητες και ικανότητες που οδηγούν τον 

εργαζόμενο να εκτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες που σχετίζονται με τους οργανωσιακούς 

στόχους. Η ικανότητα μπορεί να περιγράφει ως μια σειρά συμπεριφορών που συνεισφέρουν 

στην απόδοση αναφορικά με εργασίες που προσδίδουν αξία στην οργάνωση (Reilly, McGourty, 

1998). Η ατομική απόδοση αφορά συμπεριφορές που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του 

εργαζόμενου. Τέτοιες μπορεί να είναι οι συμπεριφορές των μη-ολοκληρωμενων καθηκόντων
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καθώς και συμπεριφορές για την επίτευξη των ολοκληρωμένων (ομαδικών) έργων. Η απόδοση 

της ομάδας περιλαμβάνει την συμπεριφορά της ομάδας ως ολοκληρωμένη και 

αλληλεξαρτώμενη μονάδα και επικεντρώνεται στην επιτυχία των μετρήσιμων ομαδικών στόχων.

Το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προάγει την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων, να υποκινεί τους εργαζόμενους να συνεισφέρουν στην απόδοση της 

ομάδας και να υποκινεί την ομάδα να εκτελεί αποτελεσματικά ως μονάδα έργου. Οι επιθυμητές 

συμπεριφορές στα τρία αυτά επίπεδα πρέπει να συνδέονται με τους οργανωσιακούς και τους 

ομαδικούς στόχους. Επιπλέον, οι επιθυμητές συμπεριφορές και τα μέτρα της απόδοσης θα πρέπει 

να επικοινωνούνται με καθαρότητα στα μέλη της ομάδας και σε όλες τις άμεσα ενδιαφερόμενες 

ομάδες (πελάτες, στελέχη) της οργάνωσης.

Μέοοο 3°: Ποοσεννίσεκ και υέθοδοι Αξιολάνησπζ me Απόδοσης
Ενότητα 3.4 : Η Αξιολόγηση της Απόδοσης στα πλαίσια των Ομάδων Εργασίας

3.4.5 Η Αξιολόγηση της Απόδοσης της Ομάδας

Οι «ικανότητες» στα πλαίσια τικ οιιάδαα: Η μείωση των ιεραρχικών επιπέδων, ο εντεινόμενος 

ανταγωνισμός και η αυξανόμενη υιοθέτηση δομών που βασίζονται στις ομάδες έχουν οδηγήσει 

πολλές οργανώσεις στην ανάπτυξη μοντέλων ικανοτήτων (competencies) όπου αναγνωρίζονται 

και περιγράφονται οι ικανότητες που οι εργαζόμενοι θα χρειάζονται μελλοντικά για τη 

συνεισφορά αξίας στην οργάνωση και για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Οι 

προσανατολισμένες στην ομαδική εργασία οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοια 

μοντέλα ως βάση για τη πρόσδωση αξίας στις γνώσεις και στις δεξιότητες των εργαζομένων. Η 

κατοχή του κατάλληλου μίγματος και επιπέδου ικανοτήτων δεν εγγυάται ότι οι επιθυμητές 

συμπεριφορές θα συμβούν ή ότι η απόδοση θα είναι αποτελεσματική, αλλά παρέχουν την 

απαραίτητη βάση για την επίτευξη αποτελεσματικής απόδοσης καθώς και για την αξιολόγηση 

και την αμοιβή των εργαζομένων. Οι ικανότητες μπορεί να είναι τόσο τεχνικές όσο και 

διαπροσωπικές που συνδέονται με την αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας στα πλαίσια της 

ομάδας.

Η «ατοιιικτί απόδοση» των μελών τικ οιιάδας: Η αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης στα 

πλαίσια της ομάδας εργασίας μοιάζει με σχήμα οξύμωρο. Όσο η αλληλεξάρτηση των έργων 

αυξάνει η μέτρηση της ατομικής συνεισφοράς στην απόδοση γίνεται πιο δύσκολη και η ατομική 

αξιολόγηση της απόδοσης λιγότερο κατάλληλη. Ωστόσο, σε πολλές σύγχρονες οργανώσεις, το 

άτομο λαμβάνει μέρος σε πολλές ομάδες εργασίας και η συνολική του απόδοση αποτελεί 

συνάρτηση της απόδοσής του σε πολλούς διαφορετικούς ρόλους τόσο ατομικά όσο και στα 

πλαίσια της ομάδας. Το κεντρικό ζητούμενο εδώ είναι εκείνες οι συμπεριφορές που
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συνεισφέρουν ή παρακωλύουν την απόδοση της ομάδας. Ανακαλώντας το μοντέλο της ομαδικής 

απόδοσης, οι ικανότητες των μελών της ομάδας μπορούν να συντελέσουν στη αποτελεσματική 

απόδοση της ομάδας εάν η ομάδα έχει την ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, λήψης 

αποφάσεων και αυτοδιοίκησης. Επειδή η ομάδα αποτελεί ένα σχετικά νέο τρόπο εκτέλεσης του 

έργου για πολλούς εργαζόμενους, οι κατάλληλες συμπεριφορές που απαιτούνται για την 

αποτελεσματικότητά της δεν είναι συχνά πολύ σαφείς. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των 

μελών της ομάδας μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο που βοηθά στην υιοθέτηση των 

απαιτούμενων συμπεριφορικών αλλαγών. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στις επιθυμητές 

συμπεριφορές διαμέσου της αυτοαξιολόγησης, της αξιολόγησης των συναδέλφων ή διαμέσου της 

αποδοχής αναπληροφόρησης μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να υιοθετήσουν τις 

συμπεριφορές αυτές και να τις κάνουν μέρος της προσανατολισμένης στην ομάδα οργανωσιακής 

κουλτούρας.

Σε πρώτο στάδιο, απαιτείται η αναγνώριση των συμπεριφορών κλειδιά που σχετίζονται 

με την αποτελεσματική απόδοση της ομάδας. Σύμφωνα με έρευνες (Steven & Campion, 1994) η 

ομαδική εργασία αποτελεί συνάρτηση διαφόρων τύπων ατομικών ικανοτήτων που 

ομαδοποιούνται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες:

α) διαπροσωπικές ικανότητες: αυτές περιλαμβάνουν ικανότητες των μελών της ομάδας που 

συνδέονται με επίλυση διαμαχών, συνεργατική επίλυση προβλημάτων και επικοινωνία.

β) ικανότητες αυτοδιοίκησης: αναφέρονται σε ικανότητες των μελών της ομάδας που 

συνδέονται με θέσπιση στόχων και διοίκηση της απόδοσης για την ομάδα καθώς και σχεδίασμά 

και συντονισμό στα πλαίσια της ομάδας.

Η ανάλυση του έργου της ομάδας πρέπει να αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των 

κατάλληλων ικανοτήτων που θα αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μελών της 

ομάδας μπορεί να διεξάγεται από τον προϊστάμενο, τους συναδέλφους ή και να 

χρησιμοποιούνται από πολλαπλές πηγές. Γία την αξιολόγηση των συμπεριφορών που συνδέονται 

με την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας, ο ιδανικός αξιολογητής πρέπει να βρίσκεται σε 

θέση να παρατηρεί την καθημερινή λειτουργική αλληλεπίδραση της ομάδας. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις ο πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει εκτιμήσεις σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές. Μια προσέγγιση που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την αξιολόγηση της 

ομάδας είναι οι Κλίμακες Συμπεριφορικών Παρατηρήσεων (Behavioral Observation Scales).

Η παροχή αναπληροφόρησης αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της αξιολόγησης της 

απόδοσης των μελών της ομάδας σε συμπεριφορικό κυρίως επίπεδο. Η αποδοχή

Μέο<κ 3°: Ποοσεννίσειο και υέΒοδοι Αξιολόγησης me Απόδοσης
Ενότητα 3.4 : Η Αξιολόγηση της Απόδοσης στα πλαίσια των Ομάδων Εργασίας
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αναπληροφόρησης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενίσχυσης των συμπεριφορών που 

συντελούν στην αποτελεσματική ομαδική εργασία. Επιπλέον μπορεί να αποτελέσει σημείο 

εκκίνησης γόνιμου διαλόγου μεταξύ των μελών της ομάδας αναφορικά με το πως αυτή μπορεί να 

λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά καθώς και να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να θέσουν 

προσωπικούς στόχους. Η αναπληροφόρηση μπορεί να ενισχύσει την απόδοση επιτρέποντας τους 

συμμετέχοντες να συγκρίνουν την δική τους απόδοση με τα πρότυπα απόδοσης και να 

χρησιμοποιήσουν το κενό απόδοσης ως σημείο εκκίνησης για θέσπιση στόχων και 

συμπεριφορική αλλαγή (Smither, 1995).

Η «Απόδοση -me Οιιάδαο>: Η αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας ως μονάδα θεωρείται όχι 

μόνο επιθυμητή αλλά και απαραίτητη στην περίπτωση που η οργάνωση θέλει να στείλει το 

μήνυμα ότι η απόδοση της ομάδας είναι το κλειδί της οργανωσιακής επιτυχίας. Οι εργαζόμενοι 

που δουλεύουν σε ομάδες εργασίες τείνουν να ευνοούν προσανατολισμένα στην ομάδα 

συστήματα αξιολόγησης. Ωστόσο οι εργαζόμενοι που χαρακτηρίζονται από υψηλή ανάγκη για 

επίτευγμα συνήθως προτιμούν τα ατομικά συστήματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις 

παρακάτω προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας ως μονάδα στα πλαίσια 

της οργάνωσης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δείκτες απόδοσης για την μέτρηση της 

απόδοσης της ομάδας τότε θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την επιχειρησιακή στρατηγική:

■ Η χρήση των άμεσα μετρήσιμων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης μπορεί να είναι 

αποτελεσματική σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα εύκολα μετρήσιμων και 

κατανοητών πληροφοριών από τα μέλη της ομάδας. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

αξιοπιστία της μέτρησης των δεικτών και ο έλεγχος ή ανεξαρτησία τους από παράγοντες που 

είναι πέρα από τον έλεγχο της ομάδας. Εταιρίες υψηλής τεχνολογίας όπως μεταξύ άλλων η 

Lucent Technologies, η AT&T και η Hewlett-Packard μετρούν την απόδοση των ομάδων 

πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων χρησιμοποιώντας ένα αριθμό μετρητών απόδοσης που 

μπορούν να μετρηθούν στα διάφορα στάδια του έργου ή μετά την απελευθέρωση του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρσνται: ο χρόνος από την αρχή της 

έρευνας ως το σημείο που τα κέρδη από το προϊόν είναι ίσα με τις επενδύσεις για την 

ανάπτυξη του νέου προϊόντος (Break even Time), ο συνολικός χρόνος από τη φάση 

ανάπτυξης ως την απελευθέρωση από την παραγωγική διαδικασία (Time-to Market), ο 

χρόνος από την απελευθέρωση από την παραγωγική διαδικασία ως το χρονικό σημείο όπου 

τα κέρδη από το προϊόν εξισορροπούν το κόστος του επενδυτικού σχεδίου (Break-Even after 

Sales), ο υπολογισμός των κερδών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή αφότου το προϊόν ή 

υπηρεσία έχει προωθηθεί στην παραγωγή και στην πώλησή του (Return Factor).

Μέρος 3°: Ποοσεννίσεκ και μέθοδοι Αξιολόγησης me Απόδοσης
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■ Η αξιολόγηση της ομάδας από πολλαπλές πηγές μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η 

απόδοση της ομάδας δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθεί σε μετρήσιμους δείκτες απόδοσης. 

Οι ομάδες, ως οργανωσιακές μονάδες έχουν εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες ενώ 

επίσης σχετίζονται και αλληλεπιδρούν με άλλες ομάδες. Κάθε μια από τις πηγές αυτές μπορεί 

να παρέχει αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας.

■ Για μερικές ομάδες κρίνεται καταλληλότερος ο συνδυασμός μετρήσιμων δεικτών απόδοσης 

και αξιολόγησης πολλαπλών πηγών σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιολόγησης στόχων. 

Το πλεονέκτημα της ολοκληρωμένης προσέγγισης είναι ότι με αυτό τον τρόπο τα μέλη της 

ομάδας θα είναι ικανά να εξισορροπήσουν τις προσπάθειές τους με τρόπο που 

ευθυγραμμίζεται καλύτερα με την επιχειρησιακή στρατηγική.

Mfcooc 3°: ΠοοσεννίσΕΚ και υέθοδοι AtioA6vnanc me Αττόδοστκ
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3.5 Η Αξιολόγηση της Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών

Μέρος 3°: ΠοοσεννΙσΕΚ και υέθοδοι Α£ιολ6νησηο me Απόδοσης
Ενότητα 3.5 : Η Αξιολόγηση της Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών

3.5.1 Ο Νέος Ρόλος των Διευθυντικών Στελεχών στο Νέο Δυναμικό Περιβάλλον

Ο ρόλος των σύγχρονων ανωτάτων στελεχών που δρουν στα πλαίσια του νέου 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εξαγορών, συγχωνεύσεων, συμμαχιών, διεθνούς επέκτασης, 

εισαγωγής νέων τεχνολογιών, αναδιοργανώσεων, ταχείας απομάκρυνσης και πρόσληψης 

διευθυντικών στελεχών και πληθώρας άλλων ανταγωνιστικών πιέσεων, είναι ιδιαίτερα κρίσιμος 

και ρευστός. Οι ηγέτες της οργάνωσης σήμερα βρίσκονται κάτω από τρομακτική πίεση για την 

παραγωγή αποτελεσμάτων και τη συνεισφορά αξίας στους μετόχους, στους πελάτες και στους 

εργαζόμενους. Το νέο δυναμικό ανταγωνιστικό περιβάλλον καθιστά τα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη «πλοηγούς» σε μια «θάλασσα αλλαγής» καθώς:

■ Τα ανώτατα στελέχη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά απαιτείται να βασίζονται 

στις δεξιότητες και στα ταλέντα όλων των μελών της οργάνωσης. Οι νέοι σύγχρονοι ηγέτες 

αναδεικνύονται συνήθως μέσα από την ομάδα και πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα τα 

συμφέροντα των πελατών και της εταιρίας.

■ Αναμένεται να παίζουν ρόλο κλειδί στην εξασφάλιση της καθαρότητας του σκοπού και της 

κατεύθυνσης της οργάνωσης, να ευθυγραμμίζουν τα συστήματα και τις διαδικασίες με αυτήν 

την κατεύθυνση και να χτίζουν οργανωσιακή δέσμευση στους κοινούς στόχους.

■ Απαιτείται να διοικούν αποτελεσματικά προάγοντας ένα νέο οργανωσιακό περιβάλλον όπου 

τα μέλη του αντιμετωπίζουν πλήθος προκλήσεων, αναλαμβάνουν νέους ρόλους και 

αναπτύσσουν νέες σχέσεις, αλλάζουν αντιλήψεις και υιοθετούν νέες συνήθειες.

■ Οι πραγματικά προσαρμόσιμοι ηγέτες θα αναπτύσσουν τις «ικανότητές» μέσα από τη συνεχή 

μάθηση και την υιοθέτηση νέων τρόπων λειτουργίας ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της 

αγοράς.

Ερευνητικά αποτελέσματα μελετών ανάμεσα σε οργανώσεις που χρησιμοποιούν συστήματα 

Διοίκησης της Απόδοσης (Sparrow, Hitrop, 1994) δείχνουν ότι το 90% των ανωτέρων στελεχών 

τους δεν έχει δεχθεί ανασκόπηση της απόδοσής τους στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών. Η 

μη χρήση, μοντελοποίηση, ορατή υποστήριξη και εφαρμογή του συστήματος Διοίκησης της 

Απόδοσης σε αυτό το επίπεδο αποτελεί παράγοντα αναποτελεσματικότητας του και οδηγεί στην 

αποτυχία του μακροπρόθεσμα.
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Σε μια κλασσική του μελέτη γύρω από τη συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών ο 

Henry Mintzberg αναγνωρίζει τρεις κύριες κατηγορίες ρόλων στους οποίους τα στελέχη πρέπει 

να ανταποκρίνονται σε καθημερινή βάση. Οι διαπροσωπικοί ρόλοι αφορούν την εργασία και 

ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα και περιλαμβάνουν τη διοργάνωση και παρακολούθηση 

επίσημων εκδηλώσεων, τη υποκίνηση ενθουσιασμού και ικανοποίηση των αναγκών των άλλων 

ατόμων και τη διατήρηση επαφών με σημαντικά άτομα και ομάδες. Οι πληροφοριακοί ρόλοι 

αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα άτομα και περιλαμβάνουν την εξεύρεση της 

απαραίτητης πληροφόρησης και τη διανομή τους εντός και εκτός οργάνωσης. Οι ρόλοι σχετικά 

με τη λήψη αποφάσεων περιλαμβάνουν την εξεύρεση λύσεων για τυχόν προβλήματα, την 

εκμετάλλευση και δημιουργία ευκαιριών, την επίλυση διαμαχών, την κατανομή πόρων για 

διάφορες χρήσεις και τις διαπραγματεύσεις με άλλα μέρη. Σημαντικότατο στοιχείο αυτών των 

ρόλων και της συνολικής διοικητικής εργασίας αποτελεί η σημασία της ανάπτυξης και 

διατήρησης καλών διαπροσωπικών σχέσεων με μια πλατιά ποικιλία ατόμων και ομάδων εντός 

και εκτός της οργάνωσης.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας και της σημασίας αυτών των θέσεων εργασίας, η 

αξιολόγηση της απόδοσης τους αποκτά κεντρικό ζήτημα για τις σύγχρονες οργανώσεις. Ωστόσο, 

τα εμπειρικά δεδομένα και οι έρευνες που πραγματεύονται αυτό το κρίσιμο ζήτημα είναι 

ελάχιστες, η τεκμηρίωση ελλιπής και το επίπεδο των πολιτικών παιχνιδιών ανάλογο της θέσης 

στην οργάνωση (Gioia & Longenecker, 1994). Οι ίδιοι ερευνητές αποδεικνύουν ότι ενώ ο ρόλος 

των διευθυντικών στελεχών συνήθως διακρίνεται από αβεβαιότητα και είναι μη δομημένος, η 

ανασκόπηση της απόδοσης σε αυτό το επίπεδο είναι λιγότερο συχνή, συστηματική, 

πληροφοριακή και χρήσιμη. Η αναγκαιότητα της ανασκόπησης της απόδοσης των ανωτάτων 

στελεχών μπορεί να είναι περισσότερο σημαντική σε σχέση με τις άλλες ομάδες εργαζομένων 

στην οργάνωση αν λάβουμε υπόψη παράγοντες όπως την εκλεπτυσμένη και ασαφή φύση της 

εργασίας τους, τη συχνή αλλαγή των υπευθυνοτήτων και προτεραιοτήτων, τις σημαντικές 

οργανωσιακές επιπτώσεις από αναποτελεσματική απόδοση σε αυτό το επίπεδο και τη συνήθως 

μεγάλη ανάγκη τους για επίτευγμα, αναγνώριση και πρόοδο σε θέματα καριέρας.

Μέο<κ 3°: Ποοσεννίσεκ και υέθοδοι Α£ιολόνπσηε me Απόδοσης
Ενότητα 3.5 : Η Αξιολόγηση της Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών

3.5.2 Ανάπτυξη Παραγόντων Αξιολόγησης των Διευθυντικών Στελεχών

Ανάπτυξη «ικανοτήτων» tiyeoiac: Πολλές οργανώσεις ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά του 

«ιδανικού ηγέτη» σε λίστες ηγετικών ικανοτήτων (leadership competencies) οι οποίες βασίζονται 

στις πεποιθήσεις τους γύρω από το τι αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στα πλαίσια της 

οργανωσιακής τους κουλτούρας. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα οι
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«ικανότητες» επικεντρώνονται στο πως η εργασία εκτελείται παρά στα αποτελέσματα που 

παράγονταε Πολλές οργανώσεις προχωρούν στην ανάπτυξη και χρήση τέτοιου είδους 

ικανοτήτων και ως εργαλείο επιλογής και ανάπτυξης των διευθυντικών στελεχών. Εκτός από την 

επίδειξη αυτών των κρίσιμων ικανοτήτων ηγεσίας, τα ανώτατα στελέχη πρέπει επίσης να βρουν 

τρόπους να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις ανάγκες των πελατών, των μετόχων και των 

εργαζομένων. Αυτό τους καθιστά υπεύθυνους για τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις της 

οργάνωσης, την ικανοποίηση τόσο των τρεχόντων όσο και των νέων αναγκών των πελατών και 

τη δημιουργία ενός γόνιμου οργανωσιακού περιβάλλοντος όπου ευνοείται η μεγιστοποίηση την 

αποτελεσματικότητάς, η συνεχής ανάπτυξη και μάθηση των μελών του. Πολλές σύγχρονες 

οργανώσεις θέτουν στόχους που συνδέονται με τους πελάτες, τους μετόχους και τους 

εργαζομένους. Ενώ πολυάριθμα χαρακτηριστικά «ιδανικών ηγετών» και ηγετικών «ικανοτήτων» 

καταγράφονται στις οργανώσεις ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκή εμπειρικά δεδομένα που να 

καταδεικνύουν σύνδεση αυτών των «ικανοτήτων» με τα οργανωσιακά αποτελέσματα.

Οι Schermertiom, Hunt, Osborn (1997) διακρίνουν τρεις κατηγορίες διοικητικών ικανοτήτων. Οι 

τεχνικές ικανότητες αφορούν την ικανότητα εκτέλεσης εξειδικευμένων καθηκόντων και 

αφορούν κυρίως δεξιότητες που πηγάζουν από τη γνώση ή την εξειδίκευση που έχει αποκτηθεί 

από την εκπαίδευση και την εμπειρία. Οι διαπροσωπικές ικανότητες επικεντρώνονται στην 

ικανότητα καλής συνεργασίας με άλλα άτομα και πηγάζουν από ένα πνεύμα εμπιστοσύνης, 

ενθουσιασμού και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. Τέλος, οι αναλυτικές ικανότητες 

αφορούν την ικανότητα των διοικητικών στελεχών να αναλύουν και να επιλύουν περίπλοκα 

προβλήματα προς όφελος όλων των συμμετεχόντων μερών και υπό το πρίσμα μια ολιστικής 

οργανωσιακής προσέγγισης. Γενικότερα, οι περισσότερο περίπλοκες και μακροπρόθεσμης φύσης 

αποφάσεις λαμβάνονται από τα στελέχη των ανώτατων βαθμιδών ενώ οι διαπροσωπικές 

ικανότητες κρίνονται εξίσου σημαντικές σε όλα τα διοικητικά επίπεδα.

Ανάπτυξη στόχων απόδοσην Η αναγνώριση του ολοένα πιο απαιτητικού και πολύπλοκου 

ρόλου του ανώτατου στελέχους έρχεται ως αποτέλεσμα της βαθύτερης κατανόησης του τι κάνει 

μια οργάνωση επιτυχημένη όσον αφορά την τρέχουσα αξία της αλλά και την ικανότητά της να 

δημιουργήσει αξία στο μέλλον. Συνεπώς πριν τον προσδιορισμό και την περιγραφή της 

προσδοκώμενης απόδοσης των διευθυντικών στελεχών απαιτείται να προσδιοριστεί με σαφήνεια 

το πως θα μετρηθεί η οργανωσιακή απόδοση. Πολλές σύγχρονες οργανώσεις αναπτύσσουν με 

γνώμονα τη στρατηγική τους, δείκτες απόδοσης για τη μέτρηση της απόδοσης τους, τους οποίους 

κατόπιν συνδέουν με την αξιολόγηση των ανωτάτων στελεχών. Η κατηγοριοποίηση των δεικτών 

μέτρησης μπορεί να ποικίλλει αναλόγως της στρατηγικής της οργάνωσης στη δεδομένη χρονική
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στιγμή. Οι οργανώσεις συνδυάζουν τέτοιους δείκτες μέτρησης σε ένα επίσημο πλαίσιο 

προκειμένου να επικεντρωθούν καλύτερα στα αποτελέσματα κλειδιά, στους μετόχους, στην 

καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών αποτελεσμάτων και δυνητικών προβλημάτων, στην 

κατεύθυνση της οργανωσιακής συμπεριφοράς προς τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, και στην 

δημιουργία ισορροπίας στην οργάνωση. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να ποικίλει αναφορικά με τον 

αριθμό των κατηγοριών μέτρησης και τον αριθμό των δεικτών μέτρησης στα πλαίσια κάθε 

κατηγορίας. Από μελέτη της AT&T σε δώδεκα επιλεγμένες εταιρίες βρέθηκε ότι οι κορυφαίες 

οργανώσεις χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από οδηγούς αξίας (πχ. παραγωγικότητα πωλήσεων), 

μη-χρηματοοικονομικών ή στρατηγικών μέτρων (πχ. ικανοποίηση πελατών), οικονομικών και 

εμπορικών πληροφοριών (πχ. μερίδιο αγοράς) καθώς και παραδοσιακών χρηματοοικονομικών 

δεικτών στα συστήματα μέτρησης της απόδοσης τους. Μελέτη για την μέτρηση της στρατηγικής 

απόδοσης (Atkinson, Waterhouse, 1997) προτείνει κύρια και δευτερεύοντα μέτρα απόδοσης ανά 

ομάδα άμεσου ενδιαφέροντος για την οργάνωση (μέτοχοι, πελάτες εργαζόμενοι), όπου τα κύρια 

μέτρα συνδέονται με τους στόχους των ιδιοκτητών της οργάνωσης και τα δευτερεύοντα με τις 

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποτελεσμάτων. Οι Kaplan και Norton 

(1996) στην προσέγγισή τους εστιάζουν σε τέσσερις κατηγορίες: στα χρηματοοικονομικά, στον 

πελάτη, στις εσωτερικές διαδικασίες και στην μάθηση και ανάπτυξη.

Πολλές εταιρίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τέτοιες προσεγγίσεις όπου περικλείουν 

χρηματοοικονομικά και μη μέτρα καθώς και την πλευρά των πελατών και των εργαζομένων στην 

αξιολόγηση της απόδοσης των ανωτάτων στελεχών. Όλο και λιγότερες εταιρίες αναφέρουν μια 

επίσημη διαδικασία όπου καθορίζονται ατομικοί στόχοι απόδοσης για τα ανώτατα στελέχη 

εξαιτίας της επικάλυψης των στόχων που σχετίζονται με τους μη χρηματοοικονομικούς στόχους 

του δυναμικού οργανωσιακού περιβάλλοντος και τη φύση του νέου ρόλου των ανωτάτων 

στελεχών. Η εγκατάλειψη της πεποίθησης ότι η διοίκηση της απόδοσης ταυτίζεται με την 

διοίκηση της ατομικής αξίας καθώς και το ότι η ατομική συνεισφορά θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

και να ανταμείβεται πάνω από όλα αποτελεί πρόκληση σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης 

(Mohrman, 1995).

Στο σύγχρονο ρευστό και συνεργατικό περιβάλλον όπου κυριαρχεί το ομαδικό και το 

επιχειρηματικό πνεύμα σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης, πολλές εταιρίες θεωρούν ότι το «πως» οι 

εργαζόμενοι εκιελούν το ρόλο τους είναι όσο σημαντικό με το «τι» επιτυγχάνουν. Ως συνέπεια, 

οι ικανότητες ηγεσίας και άλλες κρίσιμες συμπεριφορές ως προς την αξιολόγηση των ανωτάτων 

στελεχών συμπληρώνουν τα συστήματα μέτρησης απόδοσης προκειμένου να καθοριστούν οι 

στόχοι αναφορικά με την απόδοση των ανωτάτων στελεχών. Η θέσπιση στόχων που μπορούν να
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καλύψουν τον πολύπλευρο και ρευστό ρόλο των σύγχρονων ανωτάτων στελεχών αποτελεί 

πραγματική πρόκληση για τις σύγχρονες οργανώσεις. Η ανεπάρκεια μέτρων απόδοσης που να 

καλύπτουν τις «ικανότητες» ηγεσίας και συμπεριφορές καθώς και τη μη χρηματοοικονομική 

απόδοση περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ζήτημα της αξιολόγησης των ανωτάτων στελεχών. 

Ενώ η συνεχής επικέντρωση στα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά επιτεύγματα από τους 

μετόχους και τους αναλυτές περιορίζει το βαθμό που τα μη χρηματοοικονομικά και 

συμπεριφορικά επιτεύγματα αντανακλώνται στην αμοιβή των ανωτάτων στελεχών. Αυτή η 

ελλιπής σύνδεση μεταξύ της στοχοθεσίας της αξιολόγησης των ανωτάτων στελεχών και του 

συστήματος ανταμοιβών της οργάνωσης στέλνει διφορούμενα μηνύματα στα ανώτατα στελέχη 

αναφορικά με το τι είναι πραγματικά σημαντικό για την επιτυχία στην προσωπική τους καριέρα.

3.53 Διαδικασία και Μέθοδοι Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στελεχών

Η αξιολόγηση των ανωτάτων στελεχών στις οργανώσεις καλύπτονταν ανέκαθεν από ένα 

πέπλο μυστηρίου. Ενώ πολλές οργανώσεις έχουν επίσημα συστήματα διοίκησης της απόδοσης σε 

λειτουργία η χρήση των προβλεπόμενων εργαλείων και διαδικασιών είναι συχνά προαιρετική σε 

διευθυντικό επίπεδο (Gioia & Longenecker, 1994). Τα κύρια εμπόδια που επικαλούνται πολλές 

οργανώσεις αναφορικά με την αποτελεσματική αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών τους 

αφορούν την έλλειψη συνεχούς και αμερόληπτης αναπληροφόρησης και τη δυσκολία να 

εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών στην διαμόρφωση και στην 

τεκμηρίωση των στόχων απόδοσης και ανάπτυξής τους. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 

περιληπτικά τα δυνατά σημεία κα τα κενά της αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τις οργανωσιακές πρακτικές:

Πίνακας - 3: Διαδικασία αξιολόγησης των ανωτάτων στελεχών και αναπληροφόρηση τους

πηγή: Graddick Μ., Lane Ρ. (1998), Evaluating Executive Performance. In J.M. Smither (Ed.), 

“Performance Appraisal: Slate of AeArtin Practice”, (pp.370-403). San Francisco.

Δυνάμεις Κενά

■ Χρήση ικανοτήτων ηγεσίας και αξιών για να 
αξιολογηθεί πως τα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται

■ Επικέντρωση στους μη χρηματοοικονομικούς 
δείκτες απόδοσης

■ Η αναπληροφόρηση συχνά ενισχύεται με τη 
χρήση πολλαπλών πηγών

■ Έλλειψη ανοιχτής και ειλικρινούς 
αναπηροφόρησης από προϊστάμενους

■ Ιδιαίτερα περιορισμένη γραπτή τεκμηρίωση

■ Τα διευθυντικά στελέχη δε καθίστανται 
υπεύθυνα για τη διεξαγωγή ανασκοπήσεων της 
απόδοσής
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Παρακάτω προτείνεται ένα μοντέλο καθοδήγησης για τις εταιρίες που επιθυμούν την επίσημη 

ανασκόπηση της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών:

■ Ανάθεση σε ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους διευθυντές να ηγηθούν της διαδικασίας

■ Αυτοαξιολόγηση από το ανώτατο στέλεχος που να καλύπτει κάθε στόχο απόδοσης και τα 

βασικά καθήκοντα και υπευθυνότητες που περικλείει η περιγραφή καθηκόντων τους

■ Συζήτηση πάνω στην αυτοαξιολόγηση από «εξωτερικά» διευθυντικά στελέχη

■ Διεξαγωγή ανεξάρτητης αξιολόγησης της απόδοσης από εξωτερικούς διευθυντές, η οποία 

ενοποιείται με την αυτοαξιολόγηση από το υπεύθυνο στέλεχος που ηγείται της διαδικασίας

■ Ανασκόπηση και έγκριση της συνολικής αξιολόγησης από τους εξωτερικούς διευθυντές

■ Συνάντηση του διευθυντή που ηγείται της διαδικασίας αξιολόγησης με το ανώτατο στέλεχος 

προκειμένου να συζητηθεί η ενοποιημένη αξιολόγηση της απόδοσής του

■ Συνάντηση μεταξύ του ανώτατου στελέχους και των εξωτερικών διευθυντών για τον 

σχολιασμό της αξιολόγησης και τα απαραίτητα επόμενα βήματα

Πέρα από την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την αμοιβή των υπό αξιολόγηση 

διευθυντικών στελεχών το μοντέλο που προτείνεται έχει σημαντικά οφέλη για το διευθυντικό 

στέλεχος και το διοικητικό συμβούλιο. Προάγει την επικοινωνία με το ΔΣ της εταιρίας 

αναφορικά με τις προσδοκίες της απόδοσης της οργάνωσης και του ανωτάτου διευθυντικού 

στελέχους, βοηθά το διευθυντικό στέλεχος να εντοπίσει δυνάμεις και αδυναμίες του, αυξάνει την 

πιθανότητα ότι το ΔΣ θα βοηθήσει το διευθυντικό στέλεχος σε κρίσιμες στιγμές, και παρέχει την 

ένδειξη στους μετόχους ότι το ΔΣ παρακολουθεί και αξιολογεί τις ενέργειες του διευθυντικού 

στελέχους και της ανώτατης διοίκησης.
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3.5.4 Παράγοντες επηρεασμού της Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στελεχών

Παρακάτω παραθέτουμε μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τη σταθερότητα και το 

περιβάλλον της αξιολόγησης των ανωτέρων και των ανωτάτων στελεχών:

■ Εξαιτίας της δυναμικότητας και της ρευστότητας της φύσης της εργασίας των διευθυντικών 

στελεχών, η αξιολόγηση της απόδοσής τους είναι επιρρεπής σε πολιτική χειραγώγηση. Η 

απόδοση δεν αποτελεί απαραίτητα τον πλέον σημαντικό παράγοντα επηρεασμού της 

αξιολόγησης της απόδοσης τους. Παράγοντες όπως η φήμη, το «πολιτικό» κλίμα στην 

οργάνωση μπορεί να παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο (Gioia & Longenecker, 1994).
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■ Ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών που μετακινούνται από μια οργάνωση σε μια άλλη 

είναι αυξανόμενος. Τα στελέχη διαπραγματεύονται συμβόλαια εργασίας που συχνά 

δεσμεύουν την εταιρία να πληρώσει ένα συμφωνημένο ποσό για ορισμένο χρόνο. Αυτές οι 

δεσμεύσεις δε συνδέονται πάντα με την ατομική απόδοση. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 

γίνονται προσπάθειες σύνδεσης μεταξύ αμοιβής και αποτελεσμάτων ενώ θα πρέπει να 

παρέχεται επαρκή και συχνή αναπληροφόρηση από τη στιγμή που ενδέχεται σε αρχικά 

στάδια να υπάρχουν προβλήματα αντίληψης της οργανωσιακής κουλτούρας καθώς και μη 

ξεκάθαρης επικοινωνίας σχετικά με το πόσο πετυχημένα ανταποκρίνονται στο ρόλο τους

■ Οι οργανώσεις συχνά προχωρούν σε αλλαγή ανωτάτων στελεχών προκειμένου να 

μεταμορφώσουν την οργανωσιακή τους κουλτούρα και να βελτιώσουν τα αποτελέσματά 

τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται συνεχώς νέα επίπεδα και προσδοκίες απόδοσης 

που αλλάζουν σημαντικά την αντίληψη περί αποτελεσματικότητας του στελέχους. Επιπλέον, 

πολλά στελέχη μεταφέρουν και προσπαθούν να εφαρμόσουν στο νέο τους οργανωσιακό τους 

περιβάλλον διαδικασίες και προγράμματα που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία στο παλαιό. 

Νέες προσεγγίσεις όπως η ενσωμάτωση πολλαπλών πηγών αξιολόγησης της απόδοσης και 

άλλες συναφείς προσεγγίσεις στη διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον 

τρόπο με τον οποίο εκλαμβάνεται η απόδοση.

■ Προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι οργανώσεις αναπροσαρμόζουν τις 

στρατηγικές τους και μπαίνουν σε νέες αγορές. Μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον τα 

κριτήρια επιτυχίας μεταλλάσσονται και παλαιότερες κρίσιμες δεξιότητες και επιτεύγματα 

θέτονται σε αχρηστία. Οργανωσιακές πρωτοβουλίες όπως η αναδιοργάνωση, οδηγούν σε 

αλλαγή ή και εγκατάλειψη των παλαιών μεθόδων και διαδικασιών. Όλοι αυτοί οι 

οργανωσιακοί παράγοντες οδηγούν σε αλλαγές στη διοίκηση της απόδοσης και σε νέες 

προκλήσεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης.

■ Η ταχεία αλλαγή θέσεων και ρόλων των ανώτατων στελεχών δημιουργεί δυσκολίες στην 

αξιολόγηση της επίπτωσης των αποφάσεων που έχουν λάβει στα οργανωσιακά 

αποτελέσματα. Επιπλέον, το σύντομο χρονικό διάστημα που τα στελέχη παραμένουν στις 

αποστολές που αναλαμβάνουν δεν εξασφαλίζει τη μάθηση από τις επιτυχίες και τα λάθη.
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Μέρος 4°

Η Σύνδεση της Αξιολόγησης με τα Σοτήματα Ανθρωπίνων

Πόρων

4.1 Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Αμοιβή

4.2 Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Ανάπτυξη



4.1 Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Αμοιβή

Mlooc 4°: Η Σύνδεση me Α£ιολ6νησικ υε τα Συστήυατα Ανθρωπίνων Πόρων
Ενότητα 4.1 : Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Αμοιβή

4.1.1 Η αυξανόμενη ανάγκη σύνδεσης Αξιολόγησης Απόδοσης και Αμοιβής

Πολλές οργανώσεις σήμερα προχωρούν σε αναδιοργάνωση των συστημάτων 

ανταμοιβών τους σε μια προσπάθεια να ανταμείβουν την απόδοση των εργαζομένων τους σε όλα 

τα οργανωσιακά επίπεδα. Τα σχέδια αμοιβής βάση της απόδοσης (Performance-based plans) 

αποτελούν πλέον αναγκαιότητα για τις σύγχρονες οργανώσεις. Τα παραδοσιακά συστήματα 

αμοιβών που ανταμείβουν τα άτομα για τη θέση εργασίας τους και το χρόνο τους σε αυτήν όχι 

μόνο δεν προάγουν την ανταγωνιστικότητα της οργάνωσης αλλά αποτελούν επιπλέον πηγή 

εξόδων καθώς:

■ Τα παραδοσιακά σχέδια αμοιβών που ανταμείβουν τον εργαζόμενο για τη θέση του όπως 

αυτή καθορίζεται από την περιγραφή εργασίας είναι στατικά και αποτυγχάνουν να 

συλλάβουν συμπεριφορές που δε βρίσκονται μέσα στα στενά σύνορα της εργασίας και είναι 

κρίσιμες για την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα.

■ Η παροχή κινήτρων παραδοσιακά περιορίζονταν σε μια «ελίτ» του εργατικού δυναμικού 

αποτελούμενη συνήθως από διευθυντικά στελέχη και στελέχη πωλήσεων. Καθώς ο 

ανταγωνισμός εντείνεται στην τοπική και στη διεθνή αγορά, οι γραφειοκρατικές οργανώσεις 

που διαιωνίζουν αυτή την κατάσταση είναι αδύναμες να ανταγωνιστούν.

■ Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις σύγχρονες οργανώσεις προϋποθέτει 

ιδιαίτερα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους ώστε να είναι ευέλικτοι στην εργασία τους. Η 

έμφαση πλέον δίνεται στα επιτεύγματα και αυτό προϋποθέτει συνεχή αναβάθμιση των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων. Τέτοιου είδους στόχοι 

επιτυγχάνονται ευκολότερα με σχέδια αμοιβών που βασίζονται στην απόδοση

Τα συστήματα αμοιβών που βασίζονται στην απόδοση χρησιμοποιούν την απόδοση ως 

μια επιπλέον βάση καθορισμού και διαβάθμισης των αμοιβών. Η αξιολόγηση της απόδοσης 

επιδρά στο συνολικό προϋπολογισμό αμοιβών καθώς η αύξηση της οργανωσιακής απόδοσης 

μπορεί να επιφέρει αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για αυξήσεις. Ο αυξημένος αυτός 

προϋπολογισμός μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των ελάχιστων, μέσων και μέγιστων μισθών στα 

πλαίσια της δομής αμοιβών καθιστώντας τους εργαζόμενους δικαιούχους μεγαλύτερων αμοιβών. 

Ενώ σε περίπτωση που η οργάνωση δεν επιθυμεί να επιβαρυνθεί με επιπλέον σταθερά κόστη, η 

καλή οργανωσιακή απόδοση μπορεί να ενσωματωθεί σε μορφή παροχής επιδόματος.
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Τα συστήματα αμοιβών με βάση την απόδοση πλεονεκτούν έναντι των παραδοσιακών 

συστημάτων στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον καθώς:

■ Η αμοιβή μπορεί να αυξηθεί με βάση τα επιτεύγματα αντί να συνεπάγεται απλά και μόνο από 

την περιγραφή εργασίας.

■ Η αμοιβή μπορεί να αυξηθεί από την κτήση νέων δεξιοτήτων ή ικανοτήτων που δεν 

προέρχονται από την παραδοσιακή περιγραφή της εργασίας.

■ Η αμοιβή μπορεί να κατανεμηθεί βάση των ομαδικών παρά των ατομικών μόνο 

επιτευγμάτων.

■ Η αμοιβή μπορεί να αντανακλά τα αποτελέσματα που παράγονται παρά τις δραστηριότητες 

και τις ενέργειες που επιχειρούνται.

■ Η αμοιβή μπορεί να κατανέμεται με βάση την αποφυγή κόστους ή των οργανωσιακών 

βελτιώσεων.

■ Η αμοιβή μπορεί να παρέχεται σε μορφή επιδομάτων παροχών ή μη χρηματοοικονομικών 

παροχών παρά με μισθολογικές αναπροσαρμογές.

■ Οι αμοιβές μπορεί να είναι περισσότερο ση μαντικές καθώς δεν αποτελούν απαραίτητα μέρος 

του κανονικού μισθού και δε πιέζουν τη βασική αμοιβή κοντά ή πάνω από το μέγιστο όριο 

που το εύρος αμοιβών προβλέπει.

Συνεπώς, τα σχέδια αμοιβών με βάση την απόδοση αποτελούν μοχλό πίεσης για τη 

καθαρή περιγραφή της αποτελεσματικής απόδοσης και τον προσδιορισμό των παραγόντων 

εκείνων που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αποτελεσματική απόδοση. Οι αμοιβές παρέχονται για 

την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων που συντελούν στην καλή απόδοση και την επιτυχή 

ανάπτυξη των παραγόντων εκείνων που είναι πιθανό να οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών των 

αποτελεσμάτων. Ωστόσο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι παρόλο που υπάρχει αυξημένη υιοθέτηση 

συστημάτων αμοιβών με βάση την απόδοση, αυτά δεν είναι επιθυμητά από το σύνολο των 

εργαζομένων (Heneman, 1995). Επιπλέον, η χρήση σχεδίων αμοιβής βάση της απόδοσης συχνά 

απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της οργάνωσης. Για τη σωστή και 

αποτελεσματική εφαρμογή τους μπορεί να απαιτείται παροχή πληροφοριών που πριν ήταν 

διαθέσιμες μόνο στη διοίκηση, εξουσιοδότηση των εργαζομένων για τη λήψη αποφάσεων που 

πριν λαμβάνονταν μόνο από τη διοίκηση, ανάγκη περισσότερης υποστήριξης των εργαζόμενων 

σε θέματα εκπαίδευσης και ευκαιριών ανάπτυξης τους ώστε να ανταποκριθσύν επιτυχημένα σε 

ένα τέτοιο περιβάλλον που ανταμείβει χρησιμοποιώντας ως βάση την απόδοση. Επιπλέον, η 

εφαρμογή μιας τέτοια προσέγγισης είναι αφενός μεν δύσκολη, αφετέρου μπορεί να αποδειχτεί 

ιδιαίτερα ζημιογόνος όταν δε σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά

Mtooc 4°: Η Σύνδεση me ΑΕιολόνηστκ ue τα Ιυστύυατα Ανθρωπίνων Πόρων
Ενότητα 4.1 : Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Αμοιβή
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Miooc 4°: Η Σύνδεση Tnc AtioA6vnanc ue τα Συστήυστα Ανθρωπίνων Πόρων
Ενότητα 4.1 : Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Αμοιβή

Έρευνα ανάμεσα σε 36 εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στη Silicon Valley (Hall, Posner, 

Harder, 1989) γύρω από τα συστήματα αξιολόγησης των στελεχών τους προκύπτει ότι η 

ανταμοιβή της παλαιός απόδοσης αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο σκοπό του συστήματος 

αξιολόγησής τους μετά την ανασκόπηση της. Επιπλέον, αποτελέσματα έρευνας πάνω στις 

σύγχρονες τάσεις της αξιολόγησης με τη συμμετοχή 140 επιχειρήσεων ποικίλου μεγέθους στις 

ΗΓΙΑ (Smith, Hornsby, Shirmeyer, 1995) δείχνουν ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 

απόδοσης χρησιμοποιούνται πρωτίστως για αποφάσεις αμοιβής, καθώς το 80% των εταιριών 

συνδέουν την απόδοση με την αμοιβή. Οι παραπάνω έρευνες καταδεικνύουν την προσπάθεια 

των σύγχρονων οργανώσεων να συνδέσουν την αμοιβή άμεσα με την απόδοση. Σύμφωνα με τη 

θεωρία των προσδοκιών η σύνδεση απόδοσης και ανταμοιβών έχει ιδιαίτερη υποκινητική ισχύ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση ή και αύξηση του τρέχοντος επιπέδου απόδοσης 

αποτελεί η καθαρή σύνδεση των προσπαθειών των εργαζομένων με τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών αυτών.

4.1.2 Σχέδια Αμοιβής με βάση την Απόδοση

Η ποικιλία των σχεδίων αμοιβής με βάση την απόδοση μπορεί να διακριθεί με βάση το 

μέτρο απόδοσης (Performance measure) και το επίπεδο μέτρησης (Measurement level) 

(J.W.Smither, 1998). Το μέτρο απόδοσης αναφέρεται στο αντικείμενο της μέτρησης το οποίο 

χρησιμοποιείται από την οργάνωση για την αξιολόγηση της συνεισφοράς του εργαζόμενου στην 

οργάνωση. Τα μέτρα απόδοσης συνήθως επικεντρώνονται σε ικανότητες, κτήση νέων γνώσεων 

και δεξιοτήτων, παραγόμενο αποτέλεσμα, πωλήσεις, κέρδη, εξοικονόμηση χρόνου ή κόστους.

Το επίπεδο μέτρησης αφορά το επίπεδο στο οποίο γίνεται η μέτρηση της απόδοσης του 

εργαζόμενου. Η απόδοση μπορεί να μετρηθεί και να ανταμειφθεί σε ατομικό, ομαδικό και 

οργανωσιακό επίπεδα. Η μέτρησή της σε ατομικό επίπεδο ενισχύει την αντιλαμβανόμενη 

σύνδεση μεταξύ των προσπαθειών του εργαζομένου και των αποτελεσμάτων στα οποία οδηγεί η 

απόδοσή του. Η μέτρηση και ανταμοιβή της απόδοσης σε επίπεδο ομάδας υποστηρίζει το 

περιβάλλον ομαδικής εργασίας θέτοντας σε προτεραιότητα τους στόχους της ομάδας. Όταν η 

απόδοση μετριέται σε οργανωσιακό επίπεδο υπάρχει το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης 

σύνδεσης της με τους οργανωσιακούς στόχους, ικανοποιώντας τους στόχους πολλών σχεδίων 

αμοιβής για την ευθυγράμμιση των ατομικών και των οργανωσιακών στόχων. Ωστόσο, σε 

πολλές περιπτώσεις τα μέτρα σε οργανωσιακό επίπεδο βρίσκονται έξω από το πεδίο ελέγχου των 

εργαζομένων, κάτι το οποίο επιδρά αρνητικά στη αντίληψη της σχέσης μεταξύ των προσπαθειών 

τους και της απόδοσης.
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Mtooc 4°: Η Σύνδεση me ΑΕιολόνησηο ιιε τα Συστήματα Ανθρωπίνων Πάρων
Ενότητα 4.1 : Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Αμοιβή

Η αναγκαιότητα για χρήση πολλαπλών σχεδίων αμοιβής με βάση την απόδοση πηγάζει 

από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μέτρησης της απόδοσης σε κάθε επίπεδο και 

από το γεγονός ότι πολλές οργανώσεις θέτουν στόχους σε κάθε επίπεδο. Ερευνητικά δεδομένα 

(Crown and Rosse, 1995) καταδεικνύουν πως ο συνδυασμός ομαδικών και ατομικών στόχων 

απόδοσης οδηγεί σε καλύτερη ομαδική απόδοση σε σχέση με την αποκλειστική θέσπιση 

ατομικών στόχων, καθώς και σε λιγότερο αποτελεσματική ομαδική απόδοση σε σχέση με την 

αποκλειστική θέσπιση ομαδικών στόχων. Ωστόσο, ένα συνδυασμένο πλάνο μπορεί να μην είναι 

κατάλληλο για κάθε οργάνωση. Η υιοθέτηση του κρίνεται πιο αποτελεσματική σε οργανώσεις 

που θέτουν από κοινού ομαδικούς και ατομικούς στόχους. Οι οργανώσεις μπορεί να 

προχωρήσουν στην ολοκλήρωση παρά στον συνδυασμό των ατομικών και των ομαδικών 

σχεδίων αμοιβής. Κάτω από την προσέγγιση αυτή ένα αποτέλεσμα που ανάγεται σε ομαδικό 

επίπεδο (πχ. ομαδική εργασία) μετριέται σε ατομικό επίπεδο βάση των ατομικών επιθυμητών 

συμπεριφορών. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε υψηλότερη ομαδική απόδοση.

Τα σχέδια αμοιβής παρουσιάζονται με βάση τα δυο παραπάνω κριτήρια στον πίνακα-1 

Οι οργανώσεις χρησιμοποιούν συνδυασμό αυτών προκειμένου να ανταμείψουν τα μέλη τους.

Πίνακας - 4 : Performance - Based Pay Plan Typology

πηγή: Heneman R.L., Gresham M.T. (1998), Performance-Based Pay Plans. In J.M. Smither (Ed.), 

“Performance Appraisal: State of the Art in Practice”, (pp.496-536). San Francisco.

Performance
Measure Individual

Measurement Level 

Group Organization

Behaviors • Merit pay • Team-based merit 
pay

Knowledge and • Skill-based pay
Skills • Competency-based pay
Output • Price-rate pay • Group Incentives
Time Savings • Standard hour plan • Standard hour plan • Gainsharing
Cost Reduction • Employee suggestion • Team recognition • Gainsharing
and Revenue
Enhancement

systems

Sales • Commissions • Sales teams
Profit • Profit sharing

• Stock ownership
• Executive pay
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4.13 Η Σύνδεση των Ικανοτήτων με την Αμοιβή

Η χρήση της αμοιβής για την επικέντρωση του προσωπικού στην ανάπτυξη των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 

οργανωσιακή απόδοση. Ολοένα και περισσότερες οργανώσεις που ανήκουν σε κλάδους που 

βασίζονται στην γνώση και στην καινοτομία στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο διερευνούν, 

αναπτύσσουν και εισάγουν συστήματα που συνδέουν τις ικανότητες με την αμοιβή 

(M.Armstrong, D.Brown, 1998). Έρευνα που διεξήχθη το 1997 σε 150 μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο (Towers Perrin study) δείχνει ότι το 20% των εταιριών αυτών 

συνδέουν ήδη την αμοιβή με τις ικανότητες ενώ οι μισοί θεωρούν την σύνδεση αυτή ως 

κορυφαία προτεραιότητά στο σύστημα αμοιβών για τα επόμενα τρία χρόνια. Αντίστοιχη 

μεγαλύτερη έρευνα σε Αμερικάνικες πολυεθνικές επιχειρήσεις (American Compensation 

Association - ACA) το 1996, σχετικά με τις εφαρμογές των ικανοτήτων στην διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων αποκαλύπτει ότι το 14% των οργανώσεων συνδέει τις αμοιβές με τις 

ικανότητες ενώ πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αυτών βρίσκονταν στο στάδιο σχεδιασμού ή και 

ανάπτυξης μιας τέτοιας προσέγγισης. Οι δύο έρευνες αποδεικνύσυν ότι η σύνδεση αμοιβών και 

ικανοτήτων αποτελεί το λιγότερο κοινό και περισσότερο πρόσφατο πεδίο εφαρμογής των 

ικανοτήτων καθώς και ότι οι ικανότητες συνεισφέρουν στις ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις στην 

αμοιβή παρά τις αντικαθιστούν. Το 67% και το 75% των οργανώσεων στις δυο έρευνες 

αντίστοιχα χρησιμοποιούσαν τις ικανότητες στα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης 

ανάπτυξης των εργαζομένων και στρατολόγησης πριν προχωρήσουν στη σύνδεσή τους με τις 

αμοιβές. Η πλειοψηφία των οργανώσεων που συνδέουν τις αμοιβές και τις ικανότητες στις δυο 

έρευνες, συνεχίζει να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους αξιολόγησης του έργου θέσης ενώ 

επιπλέον συνδέει τις ατομικές αμοιβές με τις απαιτήσεις της αγοράς και την απόδοση γενικότερα. 

Οι ικανότητες αποτελούν ένα μόνο παράγοντα, με αυξανόμενη σημασία που χρησιμοποιείται για 

τις αποφάσεις αμοιβών. Στη μελέτη της ACA, to 45% των οργανώσεων στοχεύουν να ανεβάσουν 

τον «πήχη των ικανοτήτων» για όλους τους εργαζόμενους ενώ το 42% προσδοκά την αύξηση του 

επιπέδου των ικανοτήτων των εργαζομένων γεγονός που όπως πιστεύεται θα προσδώσει στην 

οργάνωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σχετικά μικρό ποσοστό οργανώσεων πιστεύουν ότι η 

σύνδεση ικανοτήτων και αμοιβών μπορεί να υποβαθμίσει τους αναπτυξιακούς στόχους των 

ικανοτήτων ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις αναφορικά με την ακρίβεια μέτρησής τους για το 

καθορισμό των αμοιβών καθώς και την περιπλοκότητα εφαρμογής τους.

Η σύνδεση αμοιβής και ικανοτήτων μπορεί να επιτευχθεί κυρίως βάση δυο 

προσεγγίσεων. Η πρώτη προσέγγιση είναι προσανατολισμένη στην εργασία και χρησιμοποιεί

Mtooc 4°: Η Σύνδεση me AtioAdvnanc ue τα Συστήυατα Ανθρωπίνων Πόρων
Ενότητα 4.1 : Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Αμοιβή
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Μέοοτ 4°: Η Σύνδεση me ΑΕιολόνησικ ue τα Συστάυατα Ανθρωπίνων Πόρων
Ενότητα 4.1 : Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Αμοιβή

συνολικά ή μερικά ικανότητες για την αξιολόγηση του έργου θέσης. Η δεύτερη προσέγγιση είναι 

προσανατολισμένη στον εργαζόμενο και συνδέει τις ικανότητες με τα επίπεδα αμοιβής και 

αυξήσεων. Στην έρευνα “Towers Perrin” ανάμεσα σε 150 μεγάλες πολυεθνικές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, το 28% των οργανώσεων χρησιμοποιεί μερικά ή και ολικά τις ικανότητες για τον 

προσδιορισμό της ατομικής αμοιβής ενώ το 22% συμπεριλαμβάνει τις ικανότητες στα συστήματα 

αξιολόγησης του έργου θέσης, προσέγγιση που φαίνεται να γίνεται ολοένα mo δημοφιλής. Η 

αξιολόγηση του έργου θέσης που ενσωματώνει ή βασίζεται στις ικανότητες επικεντρώνεται στην 

ικανότητα του εργαζομένου να παράγει το απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης. (Steve Flather, 2000). 

Η περιγραφή των κρίσιμων ικανοτήτων μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που 

αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης του έργου θέσης που τοποθετεί το σύνολο των εργασιών στο 

πλαίσιο μιας δομής αμοιβών με μεγαλύτερο εύρος κλάσεων και αμοιβών κλάσεων (broad 

banding). To 45% των πολυεθνικών οργανώσεων στην έρευνα “Towers Perin” έχει μειώσει τον 

αριθμό των κλάσεων (pay grade) και έχει διευρύνει το εύρος αμοιβής κλάσης (pay range) κατά τα 

τελευταία τρία χρόνια. Η διεύρυνση του εύρους των κλάσεων στα πλαίσια της δομής των 

αμοιβών (broad banding) αποτελεί χαρακτηριστικό των οργανώσεων που συνδέουν την αμοιβή 

με τις ικανότητες. Ο μικρότερος αριθμός των κλάσεων λειτουργεί πολύ καλύτερα στις 

περισσότερο επίπεδες δομές και στο περιβάλλον των ομάδων εργασίας (Colin, Massey, 2000). 

Συνεπώς η σύνδεση ικανοτήτων και αμοιβής ενδείκνυται στις οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας 

που συνήθως έχουν αυτά τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά, βασίζονται στη γνώση και στην 

καινοτομία καθώς και στην ανάπτυξη μιας υψηλών δεξιοτήτων και ευέλικτης εργατικής βάσης. 

Πολλές από τις οργανώσεις που υιοθετούν τέτοιες προσεγγίσεις έχουν αντικαταστήσει την έννοια 

της εργασίας με αυτήν του ρόλου, μιας ευρύτερης και πιο συνοπτικής περιγραφής του τι κάνει ο 

εργαζόμενος σε όρους κεντρικών ικανοτήτων. Τα προφίλ των ρόλων αντικαθιστούν τις 

αναλυτικές περιγραφές εργασίας μειώνοντας τις απαιτήσεις για την ακριβή μέτρηση των 

ικανοτήτων που αποτελεί τη αχίλλειο πτέρνα των ικανοτήτων σύμφωνα με τους επικριτές της 

προσέγγισης. Οι ευρύτεροι αυτοί ρόλοι μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα περιορισμένο αριθμό 

περισσότερο ευρέων αμοιβών κλάσεων (broad pay band) που μπορεί να περιγράφονται σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις σε υπευθυνότητες (accountabilities) και ικανότητες (competencies). Το επίπεδο 

της βασικής αμοιβής με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται με την αύξηση του εύρους και του βάθους 

των ικανοτήτων άσχετα πολλές φορές με τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εργασίας. Οι 

Michael Armstrong και Angela Baron (1995) θεωρούν ότι η σύνδεση των ικανοτήτων με την 

αξιολόγηση του έργου θέσης θα καταστεί περισσότερο δημοφιλής στο μέλλον αλλά είναι 

περισσότερο πιθανό να συνεισφέρει στις παραδοσιακές μορφές της αξιολόγησης του έργου θέσης 

παρά να τις αντικαταστήσει τελείως. Σύμφωνα με τους Μ.Armstrong, και D.Brown (1998) στην
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πλενοψηφία των οργανώσεων υπάρχει ακόμη ανάγκη εξέτασης του περιεχομένου της εργασίας 

και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στην αξιολόγηση του έργου θέσης ή ρόλου καθώς 

και στον προσδιορισμό των αυξήσεων στην αμοιβή.

Η σύνδεση ικανοτήτων και ατομικών αυξήσεων εξαρτάται από την έκταση στην οποία η 

οργάνωση μπορεί να μετρήσει και να αξιολογήσει το τι ο εργαζόμενος κάνει και πετυχαίνει 

αναφορικά με τις ικανότητες στα πλαίσια της εργασίας του ή του ρόλου του. Οι οργανώσεις 

προχωρούν σε πολλές περιπτώσεις στην ανάπτυξη ενός προφίλ για κάθε εργασία ή ρόλο σε 

σχέση με τις ικανότητες, αξιολογώντας έτσι τους εργαζόμενους σε σχέση με το προφίλ του ρόλου 

τους στην οργάνωση. Η αύξηση της αμοιβής με αυτόν τον τρόπο συνδέεται με το επίπεδο 

προόδου όσον αφορά τα επιθυμητά επίπεδα ικανοτήτων για το συγκεκριμένο ρόλο ή την 

εργασία. Η οργάνωση υψηλής τεχνολογίας “International Computers Ltd” συνδέει τις αυξήσεις 

επί της βασικής αμοιβής με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και χρησιμοποιεί επιδόματα για να 

ανταμείψει την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Η πρόοδος στην κλίμακα των αμοιβών μπορεί να 

συνδέεται με την επίτευξη των προσδιορισμένων επιπέδων κάθε ικανότητας ή και με μια 

συνολική αξιολόγηση των ικανοτήτων στα πλαίσια μιας περισσότερο ολιστικής και ευέλικτης 

προσέγγισης όπου η έμφαση μπορεί να δίνεται τόσο στις ατομικές ικανότητες όσο και στην 

συνεισφορά σε σχέση με τους συναδέλφους και την προσωπική αξία στην αγορά. Η ακρίβεια και 

αξιοπιστία κάθε προσέγγισης εξαρτάται από την ποιότητα του προγράμματος ανάπτυξης 

ικανοτήτων της οργάνωσης, την ακρίβεια με την οποία οι διαστάσεις και τα επίπεδα των 

ικανοτήτων προσδιορίζονται, την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων στα οποία 

στηρίζονται οι αξιολογήσεις και την ικανότητα αξιολόγησης των στελεχών. Το 30% των 

οργανώσεων της έρευνας “Towers Perin” στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει μέτρα για τη 

βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης όπως μεταξύ άλλων εισαγωγή 360° συστημάτων 

αξιολόγησης, βελτίωση στην εκπαίδευση των αξιολογητών.
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4.1.4 Υποκίνηση και Αποτελεσματικότητα, των Σχεδίων Αμοιβής με βάση την 

Απόδοση

Πληθώρα εμπειρικών ερευνών (Heneman, 1995) καταδεικνύουν εντυπωσιακά 

αποτελέσματα από την επίδραση της αμοιβής με βάση την απόδοση στην παραγωγικότητα σε 

σχέση με άλλες παρεμβάσεις της ΔΑΠ. Η αύξηση της παραγωγικότητας ποικίλει από το τύπο και 

το σκοπό της προσέγγισης αμοιβής με βάση την απόδοση που υιοθετείται. Από τα λίγα εμπειρικά 

δεδομένα αναφορικά με τη στάση των εργαζομένων απέναντι στα σχέδια αμοιβής με βάση την 

απόδοση συμπεραίνεται ότι η αύξηση επί του βασικού μισθού συνδέεται θετικά με την 

ικανοποίηση από την εργασία και την αμοιβή ενώ η διανομή κερδών παραγωγικότητας (gain 

sharing) συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία. Θετική είναι η στάση των 

στελεχών και για τα συστήματα αμοιβών βάση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. Αναφορικά 

με τη συχνότητα χρήσης των σχεδίων αμοιβής με βάση την απόδοσης, η αυξανόμενη 

δυσαρέσκεια των εργαζομένων με την εκτεταμένη χρήση των αυξήσεων επί του βασικού μισθού 

εξαιτίας των μικρών αυξήσεων, της μεταχείρισης τους ως σταθερό κόστος και της ανεπαρκούς 

σύνδεσή τους με την αξιολόγηση της απόδοσης τα καθιστά λιγότερο δημοφιλή. Σε αντίθεση, η 

χρήση των σχεδίων αμοιβής με βάση την παραγωγικότητα καθίσταται πιο δημοφιλής εξαιτίας της 

αυξανόμενης χρήσης ομάδων και στην έμφαση τέτοιων σχεδίων στις μειώσεις κόστους.

Οι ανταμοιβές δρουν περισσότερο υποκινητικά όταν οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν την 

άμεση σχέση μεταξύ προσπαθειών, απόδοσης επιτευγμάτων και παρεχόμενων ανταμοιβών. 

Τέσσερις φιλοσοφίες υποκίνησης μπορούν να καθοδηγήσουν τις οργανώσεις στο σχεδίασμά των 

συστημάτων αμοιβών: της Καθαρής Αμοιβής της Ανάπτυξης της Συμμετοχής και της 

Ομαδικής Εργασίας. Σύμφωνα με την προσέγγιση της καθαρής αμοιβής οι διαστάσεις της 

απόδοσης πρέπει να περιγράφονται καθαρά και να πραγματοποιείται άμεση σύνδεση απόδοσης 

με την αμοιβή. Η προσέγγιση της ανάπτυξης δίνει έμφαση στην εισροή σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

(δεξιότητες γνώσεις, ικανότητες) ώστε να δημιουργείται ευελιξία στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Κάτω από αυτήν την αντίληψη η αμοιβή πρέπει να δρα υποκινητικά στην απόκτηση νέων 

ικανοτήτων στην εργασία παρά στην επίτευξη στόχων. Η προσέγγιση της συμμετοχής προτείνει 

ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την 

πορεία της οργάνωσης. Η συμμετοχή δρα υποκινητικά διότι δημιουργεί αίσθηση ιδιοκτησίας και 

με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι εργαζόμενοι να ανπληφθούν την σύνδεση των προσπαθειών τους 

και της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Κάτω από την προσέγγιση της ομαδικής εργασίας 

οι κοινωνικές διαστάσεις της εργασίας πιστεύεται ότι δρουν υποκινητικά για τους εργαζόμενους
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και οι αμοιβές εδώ πρέπει να παρέχονται για να υπογραμμίζεται η σημαντικότητα της 

ομαδικότητας.

4.1.5 Ολοκλήρωση των Σχεδίων Αμοιβής με της Επιχειρησιακή Στρατηγική και την 

Οργανωσιακή Κουλτούρα

Κατά το σχεδίασμά του συστήματος αμοιβής ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην 

ευθυγράμμισή του με τους επιχειρησιακούς στόχους και την οργανωσιακή κουλτούρα. Όπως 

δείχνουμε στο σχήμα - 6 η επιχειρησιακή στρατηγική και η οργανωσιακή κουλτούρα 

επηρεάζουν την επιλογή των κριτηρίων απόδοσης. Τέτοια κριτήρια αντανακλούν τους στόχους 

τους οποίους η οργάνωση αγωνίζεται να επιτύχει και την κουλτούρα που απαιτείται προκειμένου 

να πραγματοποιηθούν οι στόχοι αυτοί Το σύστημα αμοιβής πρέπει να είναι συνεπής με αυτούς 

τους παράγοντες.

Σχήμα-7: Ολοκλήρωση των Σχεδίων Αμοιβής με της Επιχειρησιακή Στρατηγική και την 

Οργανωσιακή Κουλτούρα

Οι παραδοσιακές κουλτούρες συνήθως επικεντρώνονται στην κάθετη επικοινωνία, στην 

ιεραρχική λήψη αποφάσεων και στους ξεκάθαρους σε περιγραφή ρόλους ενώ οι συμμετοχικές 

κουλτούρες δίνουν έμφαση στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στην πολύπλευρη επικοινωνία 

και σε λιγότερα αυστηρά περιγραφόμενους ρόλους (Lawler, 1996). Αναφορικά με τη σύνδεση
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των κριτηρίων απόδοσης με το επιχειρησιακό σχέδιο, οι κεντρικές ικανότητες (competencies) και 

οι στόχοι της οργάνωσης όπως εξάγονται από το επιχειρησιακό σχέδιο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη θέσπιση κριτηρίων απόδοσης για την αξιολόγηση των εργαζομένων σε 

κάθε μια ικανότητα. Η αδυναμία ευθυγράμμισης του συστήματος ανταμοιβής με την κουλτούρα 

και τους επιχειρησιακούς στόχους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το σύστημα αμοιβών 

χρησιμοποιείται πολλές φορές ως καθοδηγητής για την μετάβαση από την παραδοσιακή στην 

καινοτόμα κουλτούρα. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα αμοιβών αναπτύσσεται για να επιφέρει 

αλλαγή στην κουλτούρα. Ωστόσο, τα συστήματα αμοιβών με βάση την απόδοση πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για οργανωσιακές αλλαγές κάτω από περιορισμένες περιστάσεις. Πρέπει να 

υπάρχει πραγματική ανάγκη για αλλαγή στο τρέχων σύστημα αμοιβής καθώς και οι απαιτούμενοι 

πόροι για αυτήν την αλλαγή.

Σημαντική από στρατηγικής άποψης θεωρείται η ανάγκη τα κριτήρια απόδοσης να 

καθοδηγούν την επιλογή των συστημάτων αμοιβής παρά το αντίθετο. Το σύστημα μέτρησης της 

απόδοσης πρέπει να αναπτύσσεται πριν την ανάπτυξη του μηχανισμού αμοιβής. Ενώ τα επίπεδα 

απόδοσης πρέπει να καθορίζονται πριν τις αμοιβές ώστε να γίνεται κατανοητό στους 

εργαζόμενους το τι προσδοκάται από αυτούς.
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4.2 Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Ανάπτυξη

4.2.1 Η αυξανόμενη ανάγκη σύνδεσης Αξιολόγησης Απόδοσης και Ανάπτυξης

Στα πλαίσια της οργανώσεων υψηλής τεχνολογίας όπου κυριαρχεί η τεχνολογική 

καινοτομία και ο προσανατολισμός στις υπηρεσίες, η ποιότητα των ατόμων, η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, η διατήρηση των ταλαντούχων μελών της οργάνωσης αποτελεί 

τόσο κλειδί επιβίωσης όσο και επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι σύγχρονες 

οργανώσεις δρώντας στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον οφείλουν να προβλέπουν τις 

ικανότητες και δεξιότητες που θα είναι μελλοντικά απαραίτητες και να προετοιμάζουν το 

εργατικό τους δυναμικό καθώς η αποτελεσματικότητα της απόδοσης στο παρελθόν δε 

συνεπάγεται απαραίτητα καλή απόδοση μελλοντικά. Συχνά η αξιολόγηση εξετάζει την έκταση 

στην οποία ο εργαζόμενος ήδη κατέχει τις ικανότητες που θα απαιτηθούν στο μέλλον έτσι ώστε 

να αναληφθεί διορθωτική δράση σε περίπτωση έλλειψή τους προτού επηρεαστεί η μελλοντική 

απόδοση. Η διπλή φύση της αξιολόγησης της απόδοσης αναγνωρίσθηκε πολλά χρόνια πριν 

(1965) από τους Meyer, Kay και French. Η αποτελεσματική αξιολόγηση της απόδοσης δεν 

πρέπει μόνο να αξιολογεί την παλαιά απόδοση χρησιμεύοντας ως δίκαιη βάση αμοιβής των 

εργαζομένων αλλά θα πρέπει και να αποτελεί οδηγό μελλοντικής ανάπτυξης, ενίσχυσης του 

ανθρώπινου δυναμικού αλλά και κάλυψης των ελλείψεων σε ικανότητες.

Η διευθέτηση μιας σειράς πρακτικών και θεωρητικών προκλήσεων επιδρά στην 

αυξανόμενη ανάγκη για σύνδεση μεταξύ αξιολόγησης της απόδοσης και ανάπτυξης των 

εργαζομένων. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν:

■ Το χρόνο, καθώς η ανάπτυξη αποτελεί μια συνεχή διαδικασία και όχι ένα ετήσιο συμβάν σε 

ένα περιβάλλον όπου τα στελέχη δεν έχουν αφθονία χρόνου

■ Την οργανωσιακή υποστήριξη, καθώς τα στελέχη δρουν σε ένα περιβάλλον στα πλαίσια του 

οποίου δίνεται έμφαση στη βραχυπρόθεσμη απόδοση ενώ το αποτέλεσμα από την ανάπτυξη 

δεν φαίνεται άμεσα.

■ Την ειδικότητα, καθώς απαιτούνται ιδιαίτερα εκλεπτυσμένες διαγνωστικές και διοικητικές 

ικανότητες και δεξιότητες για την καθοδήγηση των ατόμων που συνήθως παραλείπεται να 

ανιχνεύονται κατά την επιλογή.

■ Τους διαθέσιμους πόρους, καθώς η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να 

διευθετούνται συγκεκριμένες αναπτυξιακές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη το κόστος.
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■ Το σχεδίασμά ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς η ατομική ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με 

την στρατηγική ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι είναι προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις.

■ Την βαθύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που η οργάνωση επιδιώκει να 

χρησιμοποιήσει τόσο για την αξιολόγηση όσο και για την ανάπτυξη.

■ Την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών για ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να 

προσδιοριστεί το στάδιο ανάπτυξης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη δεξιότητα.

■ Στην ανάπτυξη της απαραίτητης συνταγής που θα βασίζεται στην διάγνωση έτσι ώστε να 

αναγνωριστούν οι αποτελεσματικές από άποψη κόστους στρατηγικές ανάπτυξης.

■ Ενώ σχεδόν πάντα η αξιολόγηση της απόδοσης περιλαμβάνει τμήμα επαγγελματικής και 

προσωπικής ανάπτυξης, η πράξη δείχνει ότι δε γίνεται προσεχτική εκμετάλλευση και χρήση 

του μέρους αυτού.
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4.2.2 Ερευνητικά δεδομένα από τη σύνδεση της Αξιολόγησης με την Ανάπτυξη

Σχετικά μικρός αριθμός ερευνητών έχει διερευνήσει το πως τα δεδομένα που προκύπτουν 

από την αξιολόγηση της απόδοσης χρησιμοποιούνται. Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι 

περισσότερο πιθανό να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των εργαζομένων ή για την κατανομή 

των αμοιβών στην οργάνωση (Thomas & Bretz, 1994). Οι ίδιοι ερευνητές αναγνωρίζουν ως 

κύριες αναπτυξιακές χρήσεις της αξιολόγησης της απόδοσης τη βελτίωση της απόδοσης, την 

επικοινωνία των προσδοκιών απόδοσης, τον προσδιορισμό των μελλοντικών δυνατοτήτων των 

εργαζομένων και τη συμβολή της αξιολόγησης στη συμβουλευτική των εργαζομένων. Από 

έρευνα πάνω στις σύγχρονες τάσεις τις αξιολόγησης με τη συμμετοχή 140 επιχειρήσεις ποικίλου 

μεγέθους στις ΗΠΑ (Smith, Hornsby, Shirmeyer, 1995) φαίνεται ότι οι περισσότερες οργανώσεις 

κάνουν χρήση της αξιολόγησης για πολλαπλούς σκοπούς. Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών 

αναγκών αναγνωρίζεται από το 70% των επιχειρήσεων του δείγματος.

Από άλλη έρευνα ανάμεσα σε 36 εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στη Silicon Valley (Hall, 

Posner, Harder, 1989) γύρω από τα συστήματα αξιολόγησης των στελεχών τους προκύπτει ότι η 

ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελεί τον τέταρτο περισσότερο σημαντικό στόχο του συστήματος 

αξιολόγησής τους. Στο 42% των οργανώσεων αυτών η φόρμα αξιολόγησης αναγνωρίζει την 

ανάπτυξη των υφισταμένων ως κύρια διοικητική υπευθυνότητα. Σε αρκετές από αυτές τις 

εταιρίες η ανάπτυξη των υφισταμένων αποτελούσε το νεότερο χαρακτηριστικό που εξετάζονταν 

στα πλαίσια του συστήματος αξιολόγησης. Η μέθοδο που συχνά χρησιμοποιούνταν από τις
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οργανώσεις προκειμένου να καταστήσουν σαφής την περίληψη της ανάπτυξης των υφισταμένων 

στη φόρμα αξιολόγησης αποτελούσε η απαίτηση από τα στελέχη για προετοιμασία σχεδιασμού 

διαδοχής (succession planning). Πολλές εταιρίες δεν έχουν αναδείξει την ανάπτυξη στην 

διαδικασία της αξιολόγησης των στελεχών τους αδυνατώντας να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ 

ενθάρρυνσης της ανάπτυξης των εργαζομένων από τα στελέχη και της πραγματικής ενίσχυσης 

των προσπαθειών των στελεχών για την ανάπτυξη των εργαζομένων. Η έλλειψη κινήτρων για 

την ανάπτυξη των στελεχών βρέθηκε να είναι ιδιαίτερη αδυναμία στις εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας. Από τη στιγμή που αναπτύσσονται ταχύτατα, η ανάγκη ανάπτυξης των στελεχών 

κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι οργανώσεις που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων 

πρέπει να το αναγνωρίζουν και να το ενισχύουν στις επίσημες οργανωσιακές τους διαδικασίες. 

Για παράδειγμα μεγάλες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας ονοματίζουν τα συστήματα αξιολόγησής 

τους με τρόπο που να καταδεικνύεται η έμφαση που δίνουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού τους. Επιπλέον, στα αποτελεσματικά συστήματα αξιολόγησης, η ανάπτυξη των 

εργαζομένων συνδέεται καθαρά με το σύστημα ανταμοιβών της οργάνωσης. Η παρουσία ή η 

απουσία της ανάπτυξης των εργαζομένων στη φόρμα αξιολόγησης αποτελεί σαφή νύξη για το 

εάν τα στελέχη ανταμείβονται ή όχι για την ανάπτυξη των υφισταμένων τους (Sashkin, 1981).

4.23 Σύγχρονες Τάσεις στην Αξιολόγηση της Απόδοσης που επιδρούν στην

Ανάπτυξη

■ Προσπαθώντας να ευθυγραμμιστούν με την αυτό-διοίκηση της καριέρας οι σύγχρονες 

οργανώσεις ενθαρρύνουν τη δημιουργία πλάνων προσωπικής ανάπτυξης. Τέτοια πλάνα 

συνήθως περικλείουν τις ικανότητες που απαιτείται να αναπτυχθούν, τα βήματα 

αναπτυξιακών ενεργειών που απαιτούνται καθώς και ορόσημα για την αξιολόγηση της 

προόδου. Στην ανάπτυξη και ανασκόπηση των πλάνων προσωπικής ανάπτυξης συμμετέχει 

τις περισσότερες φορές και ο προϊστάμενος. Ωστόσο συχνά παρατηρείται πολύ μικρό επίπεδο 

ατομικής υπευθυνότητας για την επίτευξη ή αποτυχία των στόχων ανάπτυξης.

■ Γίνεται πολύς λόγος στη σύγχρονη βιβλιογραφία για πληρωμή με βάση τις δεξιότητες ή 

ικανότητες παρά για πληρωμή με βάση την απόδοση. Πολλές οργανώσεις σήμερα έχουν 

υιοθετήσει προγράμματα πιστοποίησης των δεξιοτήτων ή ικανοτήτων που αμείβουν τους 

εργαζόμενους για την ανάπτυξη και το επίπεδο των δεξιοτήτων ή ικανοτήτων τους.

■ Οι οργανώσεις όταν παρέχουν αναπληροφόρηση με σκοπό την ανάπτυξη πρέπει να παρέχουν 

και τους απαραίτητους πόρους ανάπτυξης. Μελέτη (Maurer & Tarulli, 1996) δείχνει ότι στο
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βαθμό σχσν οποίο ον εργαζόμενοι νιώθουν ότι τέτοιοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι, 

επηρεάζονται αρνητικά και άμεσα οι πεποιθήσεις τους πάνω στην ικανότητά τους για 

βελτίωση καθώς και η γενικότερη στάση τους απέναντι σε ολόκληρη τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Οι οργανώσεις φαίνεται να κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ αξιολόγησης και 

ανάπτυξης. Ένας μεγάλος αριθμός οδηγών και μοντέλων για εκπαιδευτικά εργαλεία 

οργανώνεται γύρω από τα μοντέλα ικανοτήτων.

■ Οι δεξιότητες συμβουλευτικής είναι πλέον βασικό συστατικό σε κάθε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τα στελέχη. Η αποτελεσματικότητα των στελεχών στο ρόλο τους ως 

συμβούλου και καθοδηγητή των υφισταμένων τους αποτελεί στοιχείο σε πολλά μοντέλα 

ικανοτήτων των στελεχών.

Mtooc 4°: Η Σύνδεση me AtioA6vnanc uc τα υεναλύτεοα Συστήυατα Ανθρωπίνων Πόρων
Ενότητα 4.2 : Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Ανάπτυξη των Εργαζομένων

4.2.4 Η Αξιολόγηση της Απόδοσης ως βάση Ανάπτυξης των Εργαζομένων

Η εκτίμηση της αξίας της αξιολόγησης της απόδοσης ως βάση για το σχεδίασμά των 

πολιτικών ανάπτυξης μέσα στην οργάνωση αποκτά μια διαρκώς αυξανόμενη σημασία. Η 

σημασία αυτή φαίνεται σε διάφορες περιοχές της διαδικασίας αξιολόγησης:

■ Πηγές Αξιολόγησης: Παρά το γεγονός ότι οι προϊστάμενοι παραμένουν η πιο κοινή πηγή 

αξιολόγησης, η χρήση της πολλαπλών πηγών αξιολόγησης και της 360° αναπληροφόρησης 

έχει αυξηθεί ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία (London & Smither, 1995). Η τάση αυτή 

αποτελεί σαφής αναγνώριση του αναπτυξιακού ρόλου της αξιολόγησης. Για την ακριβής 

περιγραφή των δραστηριοτήτων (activities) του αξιολογούμενου και των ικανοτήτων που 

φέρει για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων απαιτείται συνδυασμός πολλαπλών 

αντιλήψεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις σύγχρονες ολιγοεπίπεδες οργανώσεις ή και σε 

οργανώσεις που ενσωματώνουν ομάδες εργασίας στην οργανωτική τους δομή όπου τα 

στελέχη μπορεί να έχουν περιορισμένες δυνατότητες παρατήρησης του κάθε εργαζόμενου 

για τη διάγνωση των συγκεκριμένων αναγκών ανάπτυξής του. Επιπλέον, ενώ η αυτό- 

αξιολόγηση μπορεί να έχει σχετικά μικρή αξία στα πλαίσια των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης σχετικά με αποφάσεις όπως αμοιβές, μπορεί να έχει ιδιαίτερη συμβολή στην 

αναγνώριση περιοχών ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο πιθανό να δράσουν 

πάνω σε αναπληροφόρηση που είναι συνεπής με την αυτό-αξιολόγησή τους (Korsgaard, 

1996).

■ Περιεχόμενο: Η χρήση των ικανοτήτων αποκτά αυξανόμενη σημασία στην αξιολόγηση της 

απόδοσης στις σύγχρονες οργανώσεις. Το μοντέλο ικανοτήτων που υιοθετεί η εκάστοτε
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οργάνωση σφυρηλατεί την οργανωσιακή κουλτούρα και συμβάλλει στην εικόνα που έχουν οι 

εργαζόμενοι για τους εαυτούς τους και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Η επικέντρωση της 

οργάνωσης στις ρίζες του επιπέδου των ατομικών δεξιοτήτων για κάθε ικανότητα μπορεί να 

βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης. Οι σύγχρονες 

οργανώσεις συνδέουν τα μοντέλα ικανοτήτων που χρησιμοποιούν τόσο και με την 

αξιολόγηση της απόδοσης όσο και με την ανάπτυξη.

■ Χρόνος: Στα πλαίσια του σύγχρονου δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας οι ατομικές 

ανασκοπήσεις της απόδοσης συμπληρώνονται συχνά από συχνότερες αξιολογήσεις. Τέτοιου 

είδους ανασκοπήσεις εξετάζουν ολοένα και περισσότερο τις ανάγκες ανάπτυξης ενώ 

συμβάλλουν στη μάθηση, στην αλλαγή συμπεριφοράς και στην ανίχνευση των βελτιώσεων 

στις γνώσεις, στις δεξιότητες και στις ικανότητες των εργαζομένων.

Mfepoc 4°: Η Σύνδεση me ΑΕιολόνησητ ue τα μεγαλύτερα Συστήματα Ανθρωπίνων Πόρων
Ενότητα 4.2 : Σύνδεση της Αξιολόγησης της Απόδοσης με την Ανάπτυξη των Εργαζομένων
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Μέρος 5°

Ερευνητικές Υποθέσεις και Παρουσίαση Επιχειρησιακών

Περιπτώσεων

5.1 Παρουσίαση Ερευνητικών Υποθέσεων

5.2 Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων

5.3 Συμπεράσματα



Μέρ<κ 5°: Ερευνητικές Υττοθέσεκ και Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.1 : Ερευνητικές Υποθέσεις

5.1 Παρουσίαση Ερευνητικών Υποθέσεων

5.1.1 Ερευνητικές Υποθέσεις

Στην ενότητα αυτή θα αναπτύξουμε τις ερευνητικές μας υποθέσεις που πηγάζουν από το 

θεωρητικό τμήμα, όπως αυτό διαπραγματεύτηκε στις προηγούμενες ενότητες. Παρακάτω, σε 

επόμενη ενότητα, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε εάν και με ποιο τρόπο οι ερευνητικές μας 

υποθέσεις ικανοποιούνται στα πλαίσια των επιχειρησιακών περιπτώσεων οργανώσεων υψηλής 

τεχνολογίας που θα παραθέσουμε.

Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τις κεντρικές ερευνητικές μας υποθέσεις:

Ερευνητική Υπόθεση - 1: Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας υιοθετούν ένα σύστημα 

Διοίκησης της Απόδοσης για την ενίσχυση της οργανωσιακής τους αποτελεσματικότητας 

και ανάπτυξης συνδέοντας τους οργανωσιακούς στόχους και στρατηγικές με τους ατομικούς 

στόχους και δράσεις, την αξιολόγηση της απόδοσης και τις ανταμοιβές μέσα από μια 

καθορισμένη διαδικασία

Ερευνητική Υπόθεση - 2: Ο συνδυασμός του τι πρέπει να επιτευχθεί (στοχοθεσία) και του 

πως θα επιτευχθεί (μοντέλα ικανοτήτων) αναδεικνύεται ως δυναμικό εργαλείο στις 

πρακτικές Διοίκησης της Απόδοσης των οργανώσεων υψηλής τεχνολογίας

Ερευνητική Υπόθεση - 3: Η έντονα συνεργατική φύση της οργάνωσης της εργασίας που 

χαρακτηρίζει τις οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας τις οδηγεί στη υιοθέτηση 

προσανατολισμένων στις ομάδες συστημάτων, πρακτικών και κριτηρίων αξιολόγησης

Ερευνητική Υπόθεση — 4: Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιούν στα πλαίσια 

της Διοίκησης της Απόδοσης μια σειρά εργαλείων και πρακτικών για τον εντοπισμό και τη 

διάγνωση των περιοχών ανάπτυξης καθώς και την ανάπτυξη των ικανοτήτων, δεξιοτήτων 

και γνώσεων των εργαζομένων τους

Ερευνητική Υπόθεση - 5: Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιούν την αμοιβή με 

βάση την απόδοση για την επικέντρωση του προσωπικού στην ανάπτυξη των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων γεγονός που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 

οργανωσιακή απόδοση

85



5.1.1 Ανάπτυξη - Σχολιασμός Ερευνητικών Υποθέσεων

Miooc 5°: EocuvnnKtc Υποθέσεκ και Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.1 : Ερευνητικές Υποθέσεις

Ερευνητική Υπόθεση - 1: Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας υιοθετούν ένα σύστημα 

Διοίκησης της Απόδοσης για την ενίσχυση της οργανωσιακής τους αποτελεσματικότητας 

και ανάπτυξης συνδέοντας τους οργανωσιακούς στόχους και στρατηγικές με τους ατομικούς 

στόχους και δράσεις, την αξιολόγηση της απόδοσης και τις ανταμοιβές μέσα από μια 

καθορισμένη διαδικασία

Όπως εξετάσαμε σε προηγούμενη ενότητα, το ενδιαφέρον στη διοίκηση της απόδοσης 

έχει υποκινηθεί από μια σειρά ζητημάτων που χαρακτηρίζουν περισσότερα έντονα τις εταιρίες 

υψηλής τεχνολογίας όπως μεταξύ άλλων: ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και οι σχετικές 

προσπάθειες αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας σε μια περίοδο παγκόσμιας ύφεσης που 

έχει πλήξει ιδιαίτερα τις εταιρίες του κλάδου, η αυξανόμενη περιπλοκότητα των σχέσεων 

απόδοσης, η καθοριστική σημασία του διανοητικού κεφαλαίου και η ανάγκη προσανατολισμού 

σε μια κουλτούρα συνεχούς ανάπτυξης του, η πίεση για καινοτομία, η συνεχής εισαγωγή και 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι αλλαγές στην οργανωσιακή δομή που συνδέονται με τη μείωση 

των ιεραρχικών επιπέδων, την αναδιοργάνωση και τη χρήση ομάδων εργασίας, η αυξανόμενη 

αποκέντρωση του ελέγχου στα στελέχη, η μετακίνηση σε περισσότερο ευέλικτες μορφές 

απασχόλησης, η αυτοδιοίκηση της καρτεράς, οι αλλαγές στις πολιτικές αμοιβών και η 

αυξανόμενη εξατομίκευση των συστημάτων ανταμοιβών.

Στο βαθμό που τα συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης μπορούν να ενσωματώσουν 

αυτές τις συνδέσεις, μπορούν να αποτελέσουν οδηγό οργανωσιακής αλλαγής και συνεχούς 

βελτίωσης της απόδοσης των ομάδων και των ατόμων σε σχέση με προκαθορισμένες 

στρατηγικές και στόχους. Οι μεγάλες σύγχρονες οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας φαίνεται να 

χρειάζονται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε την συνεισφορά που η Διοίκηση της Απόδοσης μπορεί να 

έχει προς τη διαμόρφωση μιας οργανωσιακής κουλτούρας στα πλαίσια της οποίας τα στελέχη, 

άτομα και ομάδες αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνεχούς βελτίωσης των οργανωσιακών 

διαδικασιών καθώς και των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της συνεισφοράς τους στην 

οργάνωση.

Στα πλαίσια της παραπάνω ερευνητικής υπόθεσης, θα διερευνηθεί επίσης το κατά πόσο 

το σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης των οργανώσεων υψηλής τεχνολογίας που εξετάζουμε 

ανταποκρίνεται στο μοντέλο Διοίκησης της Απόδοσης που έχουμε αναπτύξει για την 

εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.
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Miooc 5°: Ερευνητικές Υποθέσει και Παρουσίαση Επινειοησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.1 : Ερευνητικές Υποθέσεις

Ερευνητική Υπόθεση - 2: Ο συνδυασμός του τι πρέπει να επιτευχθεί (στοχοθεσία) και του 

πως θα επιτευχθεί (μοντέλα ικανοτήτων) αναδεικνύεται ως δυναμικό εργαλείο στις 

πρακτικές Διοίκησης της Απόδοσης των οργανώσεων υψηλής τεχνολογίας

Γενικότερα, η χρήση μιας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα προσέγγισης στην 

αξιολόγηση της απόδοσης παρέχει σημαντική δυνατότητα σύνδεσης της αξιολόγησης με την 

οργανωσιακή επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

ευθυγράμμιση των ρόλων εργασίας και των περιοχών υπευθυνότητας με τους οργανωσιακούς 

στόχους. Επιπλέον, η θέσπιση συγκεκριμένων, απαιτητικών στόχων καθώς και η παροχή 

αναπληροφόρησης σχετικά με την επίτευξη αποτελεσμάτων συμβάλλει θετικά στην υποκίνηση 

των εργαζομένων για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων απόδοσης. Νέες τεχνικές όπως η 360° 

στοχοθεσία στη διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση των 

στόχων των εργαζομένων με τις προσδοκίες των πελατών και να αποτελέσουν αποτελεσματικό 

μηχανισμό υποκίνησης των εργαζομένων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων απόδοσης

Ωστόσο, μετρώντας μόνο τα αποτελέσματα δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της 

απόδοσης καθώς απαιτείται να γνωρίζουμε τους παράγοντες εκείνους που συνεισφέρουν στην 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Οπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, η μείωση 

των ιεραρχικών επιπέδων, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και οι προσανατολισμένες στην ομαδική 

εργασία οργανωσιακές δομές έχουν οδηγήσει πολλές οργανώσεις να αναγνωρίσουν και να 

καθορίσουν τις ικανότητες που οι εργαζόμενοι χρειάζονται για το μέλλον. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση απαιτείται από τις οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας η ανάπτυξη και εμπέδωση μιας 

κουλτούρας που θα υποκινήσει και θα διευκολύνει την απόκτηση γνώσης, θα ενθαρρύνει την 

καινοτομία και τη δημιουργικότητα καθώς και η ανάπτυξη οργανωσιακών δομών και 

διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν τα ατομικά και τα ομαδικά επιτεύγματα. Τα προγράμματα 

διοίκησης των ικανοτήτων χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των οργανωσιακών 

αποτελεσμάτων εξασφαλίζοντας ότι οι κρίσιμες οργανωσιακές ικανότητες που απαιτούνται για 

την αποτελεσματική εκτέλεση ενός ρόλου αναγνωρίζονται καθώς και ότι οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες των εργαζομένων που πρέπει να αναπτύσσονται θα ταιριάζουν με τους τρέχοντες και 

τους μελλοντικούς τους ρόλους στην οργάνωση. Οι ικανότητες μπορεί να είναι τόσο τεχνικές όσο 

και διαπροσωπικές που συνδέονται με την αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας στα πλαίσια 

της ομάδας. Σύμφωνα με τους Armstrong και Murlis (1995) ο συνδυασμός του προσδιορισμού 

του τι πρέπει να επιτευχθεί (στόχοι που συνδέονται με αποτελέσματα) και του πως θα 

επιτευχθούν (ικανότητες) έχει αποδειχθεί πολύ δυναμικό εργαλείο και ίσως η σημαντικότερη 

πρόσφατη εξέλιξη στις πρακτικές Διοίκησης της Απόδοσης.
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Miooc 5°: Ερευνητικές Υττοθέσεκ και Παρουσίαση Επιχειρησιακών ΠΕΡΓΤττώσεων
Ενότητα 5.1 : Ερευνητικές Υποθέσεις

Εοευνπτική Υπόθεσπ - 3: Η έντονα συνεργατική φύση και οργάνωση της εργασίας που 

χαρακτηρίζει τις οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας τις οδηγεί στη υιοθέτηση 

προσανατολισμένων στις ομάδες συστημάτων, πρακτικών και κριτηρίων αξιολόγησης

Σύμφωνα και με τις κυρίαρχες προσωπικότητες στον κλάδο των πρωτοπόρων εταιριών 

της υψηλής τεχνολογίας, ο τρόπος που οι άνθρωποι εργάζονται στο χώρο της υψηλής 

τεχνολογίας προσανατολίζεται στη χρήση των ομάδων εργασίας, μετακινούμενος από το 

θαυμαστό κόσμο των προϊόντων στη δυναμική των ομάδων εργασίας και της παροχής 

υπηρεσιών. Ολοένα και περισσότερες οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας σήμερα, ανεξάρτητα από 

το μέγεθος τους, χρησιμοποιούν ομάδες εργασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη εκτέλεση 

του έργου, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ανάδυση της καινοτομίας τη βελτίωση των 

προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση της ικανοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών. Οι εταιρίες αυτές έχουν επιτρέψει ομάδες καινοτομίας να δρουν με πνεύμα 

επιχειρηματικότητας προκειμένου να αποδεσμεύσουν τη δύναμη της δημιουργίας της ομάδας 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Σύμφωνα και με το μοντέλο της ομαδικής απόδοσης που 

παραθέσαμε (σχήμα-6), το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μελών της ομάδας, να υποκινεί τους εργαζόμενους 

να συνεισφέρουν στην απόδοση της ομάδας και να υποκινεί την ομάδα να εκτελεί 

αποτελεσματικά ως μονάδα έργου.

Η αξιολόγηση των ικανοτήτων των μελών της ομάδας μπορεί να αποτελέσει ένα 

δυναμικό εργαλείο που βοηθά στην υιοθέτηση των απαιτούμενων συμπεριφορικών αλλαγών. Η 

επαναλαμβανόμενη έκθεση στις επιθυμητές συμπεριφορές διαμέσου της αυτοαξιολόγησης, της 

αξιολόγησης των συναδέλφων ή διαμέσου της αποδοχής αναπληροφόρησης από πολλαπλές 

πηγές μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να υιοθετήσουν τις συμπεριφορές αυτές και να τις 

κάνουν μέρος της προσανατολισμένης στην ομάδα οργανωσιακής κουλτούρας. Επιπλέον, η 

αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας ως μονάδα θεωρείται όχι μόνο επιθυμητή αλλά και 

απαραίτητη στην περίπτωση που η οργάνωση θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η απόδοση της 

ομάδας είναι το κλειδί της οργανωσιακής επιτυχίας.
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Mtooc 5°: EpeuvnTiKtc Υποθέσει και Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.1 : Ερευνητικές Υποθέσεις

Εοευντιτικά Υπόθεση - 4: Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιούν στα πλαίσια 

της Διοίκησης της Απόδοσης μια σειρά εργαλείων και πρακτικών για τον εντοπισμό και τη 

διάγνωση των περιοχών ανάπτυξης καθώς και την ανάπτυξη των ικανοτήτων, δεξιοτήτων 

και γνώσεων των εργαζομένων τους

Καθώς η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και η διατήρηση 

των ταλαντούχων μελών τους οργάνωσης αποτελεί τόσο κλειδί επιβίωσης όσο και επίτευξης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, οι σύγχρονες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας οφείλουν να 

προβλέπουν τις ικανότητες και δεξιότητες που θα είναι μελλοντικά απαραίτητες και να 

προετοιμάζουν το εργατικό τους δυναμικό καθώς η αποτελεσματικότητα της απόδοσης στο 

παρελθόν δε συνεπάγεται απαραίτητα καλή απόδοση μελλοντικά. Συχνά η αξιολόγηση εξετάζει 

την έκταση στην οποία ο εργαζόμενος ήδη κατέχει τις ικανότητες που θα απαιτηθούν στο μέλλον 

έτσι ώστε να αναληφθεί διορθωτική δράση σε περίπτωση έλλειψή τους προτού επηρεαστεί η 

μελλοντική απόδοση. Η αποτελεσματική διοίκηση της απόδοσης θα πρέπει και να αποτελεί 

οδηγό μελλοντικής ανάπτυξης, ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και κάλυψης των 

ελλείψεων σε ικανότητες.

Στα παραπάνω πλαίσια, αναμένεται η χρήση μιας σειράς εργαλείων όπως η χρήση 360° 

αναπληροφόρησης, η αυτοαξιολόγηση, η χρήση μοντέλων ικανοτήτων για την ακριβή περιγραφή 

των δραστηριοτήτων του αξιολογούμενου και των ικανοτήτων που φέρει για την εκτέλεση 

αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις σύγχρονες ολιγοεπίπεδες οργανώσεις 

υψηλής τεχνολογίας όπου η χρήση ομάδων εργασίας και η περιπλοκότητα των ρόλων δίνει στα 

στελέχη περιορισμένες δυνατότητες παρατήρησης του κάθε εργαζόμενου για τη διάγνωση των 

συγκεκριμένων αναγκών ανάπτυξής του. Οι σύγχρονες οργανώσεις συνδέουν τα μοντέλα 

ικανοτήτων που χρησιμοποιούν τόσο με την αξιολόγηση της απόδοσης όσο και με την ανάπτυξη 

για την αποτελεσματικότερη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης. Επιπλέον προχωρούν σε συχνές 

ανασκοπήσεις που εξετάζουν ολοένα και περισσότερο τις ανάγκες ανάπτυξης και συμβάλλουν 

στη μάθηση, στην αλλαγή συμπεριφοράς και στην ανίχνευση των βελτιώσεων στις γνώσεις, στις 

δεξιότητες και στις ικανότητες των εργαζομένων.
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Mepoc S°: Ερευνητικέο Υττοθέσεκ και Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων 
Ενότητα 5.1 : Ερευνητικές Υποθέσεις

Ερευνητική Υπόθεση - 5: Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιούν την αμοιβή 

με βάση την απόδοση για την επικέντρωση του προσωπικού στην ανάπτυξη των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων γεγονός που μπορεί να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην οργανωσιακή απόδοση

Η χρήση της αμοιβής για την επικέντρωση του προσωπικού στην ανάπτυξη των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 

οργανωσιακή απόδοση, ιδιαίτερα δε σε οργανώσεις όπου το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual 

capital) αποτελεί τον πλέον κρίσιμο παράγοντα της οργανωσιακής τους απόδοσης. Σύμφωνα με 

τους Μ.Armstrong και D.Brown (1998), ολοένα και περισσότερες οργανώσεις που ανήκουν σε 

κλάδους που βασίζονται στην γνώση και στην καινοτομία στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο 

διερευνούν, αναπτύσσουν και εισάγουν συστήματα που συνδέουν τις ικανότητες με την αμοιβή.

Η διεύρυνση του εύρους των κλάσεων στα πλαίσια της δομής των αμοιβών (broad 

banding) αποτελεί χαρακτηριστικό των οργανώσεων που συνδέουν την αμοιβή με τις ικανότητες. 

Ο μικρότερος αριθμός των κλάσεων λειτουργεί πολύ καλύτερα στις περισσότερο επίπεδες δομές 

και στο περιβάλλον των ομάδων εργασίας (Colin Massey, 2000). Συνεπώς η σύνδεση 

ικανοτήτων και αμοιβής φαίνεται να ενδείκνυται στις οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας που 

συνήθως έχουν αυτά τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά, βασίζονται στη γνώση και στην 

καινοτομία καθώς και στην ανάπτυξη μιας υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και ευέλικτης εργατικής 

βάσης. Πολλές από τις οργανώσεις που υιοθετούν τέτοιες προσεγγίσεις έχουν αντικαταστήσει 

την έννοια της εργασίας με αυτήν του ρόλου, μιας ευρύτερης και πιο συνοπτικής περιγραφής του 

τι κάνει ο εργαζόμενος σε όρους κεντρικών ικανοτήτων. Τα προφίλ των ρόλων αντικαθιστούν τις 

αναλυτικές περιγραφές εργασίας μειώνοντας τις απαιτήσεις για την ακριβή μέτρηση των 

ικανοτήτων που αποτελεί τη αχίλλειο πτέρνα των ικανοτήτων σύμφωνα με τους επικριτές της 

προσέγγισης. Οι ευρύτεροι αυτοί ρόλοι μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα περιορισμένο αριθμό 

περισσότερο ευρέων αμοιβών κλάσεων (broad pay band) που μπορεί να περιγράφονται σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις σε υπευθυνότητες (accountabilities) και ικανότητες (competencies). Το επίπεδο 

της βασικής αμοιβής με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξάνεται με την αύξηση του εύρους και του 

βάθους των ικανοτήτων άσχετα πολλές φορές με τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εργασίας. 

Ενώ η σύνδεση ικανοτήτων και ατομικών αυξήσεων εξαρτάται από την έκταση στην οποία η 

οργάνωση μπορεί να μετρήσει και να αξιολογήσει το τι ο εργαζόμενος κάνει και πετυχαίνει 

αναφορικά με τις ικανότητες στα πλαίσια της εργασίας ή του ρόλου του.



Miooc 5°: Ερευνητικές Υποθέσει και Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.2 : Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων

5.2 Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων

5.2.1 Μεθοδολογία Έρευνας

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών μας υποθέσεων διεξάγαμε συνεντεύξεις σε βάθος με 

τους διευθυντές ανθρωπίνων πόρων του συνόλου των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην 

ταχύτατα αναπτυσσόμενη Ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία της έρευνάς μας 

συλλέχθηκαν το Φθινόπωρο του 1999, σε μια περίοδο που ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στη 

χώρα μας βρίσκονταν σε φάση εκρηκτικής ανάπτυξης αποτελώντας την ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη αγορά κινητής τηλεφωνίας στην Ε.Ε. Σύμφωνα με στοιχεία του β'εξαμήνου του 

2002, η αγορά φαίνεται να έχει πλέον εισέλθει σε φάση ωρίμανσης.

Στα πλαίσια των συνεντεύξεων επιχειρήθηκε να διερευνηθεί κυρίως το κατά πόσο οι 

εταιρίες του δείγματός μας υιοθετούν ένα σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης, το τι προσπαθούν 

να επιτύχουν διαμέσου αυτού, και το πως το σύστημα ή διαδικασία αξιολόγησης που αποτελεί 

και την καρδιά του συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης λειτουργεί Επιχειρούμε επίσης να 

διερευνήσσυμε το κατά πόσο οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας του δείγματός μας ακολουθούν το 

μοντέλο Διοίκησης της Απόδοσης που αναπτύξαμε σε προηγούμενη ενότητα στα πλαίσια της 

φιλοσοφίας της Διοίκησης της Απόδοσης. Στα πλαίσια της ανάλυσης των επιχειρησιακών μας 

περιπτώσεων, θα προσπαθήσουμε να υποδείξουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις αναφορικά με 

το πως οι οργανώσεις μπορούν να μειώσουν τα κενά ανάμεσα στις τρέχουσες πρακτικές που 

χρησιμοποιούν και στη θεωρία.

Το μέγεθος των εταιριών του κλάδου ξεπερνά τα 500 άτομα. Οι εταιρίες του δείγματος 

δραστηριοποιούνται από 2 έως 7 έτη στον κλάδο (βάσει του έτους λήψης των στοιχείων της 

έρευνας). Η ταχύτητα αλλαγής στα συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης των εταιριών και οι 

προβληματισμοί τους οποίους τα στελέχη διατύπωσαν σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος συνιστούν ενδείξεις επιφυλακτικότητας ή και δυσαρέσκειας με αρκετές από τις 

υπάρχουσες πρακτικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαφάνηκε ότι τα στελέχη δε διακρίνονται από 

ιδιαίτερη άνεση σχετικά με την ανάλυση του συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης της εταιρίας 

τους. Οι εταιρίες που διερευνούμε είτε βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο όσον αφορά την 

υιοθέτηση ενός νέου συστήματος είτε θεωρούν ως άμεση προτεραιότητά τους τον 

επανασχεδιασμό του στο άμεσο μέλλον. Το γεγονός ότι οι εταιρίες δραστηριοποιούνται σε ένα 

ταχύτατα αναπτυσσόμενο περιβάλλον σε όρους τεχνολογίας και αγοράς (κατά την περίοδο λήψης 

των στοιχείων της έρευνάς μας) σε συνάρτηση με την αύξηση του μεγέθους τους φαίνεται να
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δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις, προσδοκίες και σκέψεις σχετικά με τα οφέλη που η 

υιοθέτηση ενός νέου ανασχεδιασμένου συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης μπορεί να έχει 

στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη.

Mdooc 5°: Ερευνητικά Υποθέσεις και Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.2 : Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων

5.2.2 Παρουσίαση Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Από πληροφορίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες του συνόλου των τριών εταιριών με 

άδεια παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις 

που πραγματοποιούνται υπολογίζεται ότι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας στις 31 

Δεκεμβρίου 2001 ανήλθαν συνολικά σε 7,96 εκατομμύρια περίπου, που αντιπροσωπεύει βαθμό 

διείσδυσης στην Ελληνική αγορά της τάξης του 73%.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα συνολικά στοιχεία συνδρομητών των εταιριών του 

κλάδου, όσο και τα αναλυτικά στοιχεία των συνδρομητών βάσει συμβολαίου και τους χρήστες 

καρτοκινητής τηλεφωνίας ανά εταιρία και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς της καθεμιάς, τα 

τελευταία τρία έτη:

Πίνακας - 5α: Σύνολο συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

1999 % 2000 % 2001 %

ΤΕΚ- 1 1.663.209 43% 2.226.169 37% 2.884.872 36%

ΤΕΚ-2 1.182.751 30% 1.645.392 28% 2.135.338 27%

ΤΕΚ-3 1.048.352 27% 2.061.011 35% 2.943.532 37%

ΣΥΝΟΛΟ 3.894.312 100% 5.932.572 100% 7.963.742 100%

Πίνακας - 5β: Συνδρομητές υπηρεσιών βάσει συμβολαίου

1999 % 2000 % 2001 %
ΤΕΚ - 1 714.118 39% 740.428 30% 810.198 27.6%
ΤΕΚ-2 449.281 24% 517.378 21% 662.763 22.6%
ΤΕΚ-3 677.766 37% 1.205.065 49% 1.461.767 49.8%
ΣΥΝΟΛΟ 1.841.165 100% 2462.871 100% 2.934.728 100%

Πίνακας - 5γ: Χρήστες υπηρεσιών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας

1999 % 2000 % 2001 %
ΤΕΚ -1 949.091 46% 1.485.741 43% 2.074.674 41.3%
ΤΕΚ-2 733.470 36% 1.128.014 32% 1.472.575 29.3%
ΤΕΚ-3 370.586 18% 855.946 25% 1.481.765 29.5%
ΣΥΝΟΛΟ 2.053.147 100% 3.469.701 100% 5.029.014 100%
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Από τα στοιχεία των νέων συνδέσεων για το α' εξάμηνο του 2002 και βάσει εκτιμήσεων 

των εταιριών, διαπιστώνεται ότι η αγορά της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχει εισέλθει στη 

φάση της ωρίμανσης. Η αγορά περιορίστηκε σε ρυθμό ανάπτυξης 6% για το α' εξάμηνο του 

2002, και αναμένεται ότι η ετήσια ανάπτυξή της στο 2002 θα υπολείπεται κατά πολύ του 34.2% 

που σημείωσε το έτος 2001.

Περίπου το 70% των εργαζομένων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή και 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ποσοστό που καταδεικνύει τη σημασία που δίνουν οι εταιρίες 

στη διατήρηση ενός ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων και γενικότερα 

ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού.

M£poc S°: EocuvnTiKfcc Υποθέσεις και Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.2 : Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων

5.23 Α' Επιχειρησιακή Περίπτωση: Οργάνωση «Τεκ-1»

Η εταιρία Τεκ-1 αποτελεί μια από τις κυρίαρχες εταιρίες στην Ελληνική αγορά της 

κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα όπου δραστηριοποιείται για περισσότερο από 8 έτη, ενώ έχει 

μετεξελιχθεί σε ηγέτη και στον τομέα των κινητών πολυμέσων, εντός και εκτός της Ελληνικής 

αγοράς. Η στρατηγική της εταιρίας εστιάζει στη διατήρηση της κερδοφόρας ανάπτυξης, σε μια 

αγορά που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, και στη συνέχιση της απόδοσης κερδών 

στους μετόχους της. Η εταιρία προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους αυτούς μέσω της κύριας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας (ανάπτυξη της χρήσης και 

διεύρυνση της πελατειακής της βάσης), μέσω της αξιοποίησης νέων πεδίων επιχειρηματικής 

δραστηριότητας όπως η μετάδοση Internet, με την ισχυροποίηση της δομής του ομίλου και την 

επέκταση του στις διεθνείς αγορές, με την αξιοποίηση των συνεργιών στο πλαίσιο του διεθνούς 

ομίλου της. Η εταιρία διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε πάνω από 200 σημεία σε όλη 

την Ελλάδα, από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της και από τον επίσημο εμπορικό της 

αντιπρόσωπο. Η λήψη των στοιχείων για το σύστημα διοίκησης της απόδοσης της εταιρίας 

πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 1999.

Η εταιρία Τεκ-1 βρίσκεται στο στάδιο μετάβασης στο νέο ανασχεδιασμένο σύστημα το 

οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης. Η περιγραφή του παλαιού 

συστήματος κρίνεται σκόπιμη για τη ανάλυση των λόγων μετάβασης στο νέο. Κατόπιν 

περιγράφουμε τη φιλοσοφία του νέου συστήματος δεδομένου ότι απομένει η διευκρίνιση 

διαφόρων πρακτικών ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή του.
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Το παλαιό σύστημα αποτελούσε ένα ανοιχτό και αδόμητο σύστημα με έντονα 

αναπτυξιακό προσανατολισμό (performance and development review). Στα πλαίσια της 

διαδικασίας η οποία κάλυπτε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα στην εταιρία (εκτός των 

απασχολούμενων στην εξυπηρέτηση των πελατών), υπήρχαν δυο φόρμες αξιολόγησης (φόρμες 

προετοιμασίας) που προετοίμαζαν τις δυο πλευρές για τη συνάντηση αξιολόγησης και για τα όσα 

κάλυπτε η τελική φόρμα η οποία συμπληρώνονταν από κοινού και με συμφωνία προϊσταμένου - 

υφισταμένου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αξιολόγησης που διεξάγονταν στο τέλος κάθε 

χρόνου. Η τελική φόρμα αξιολόγησης επικεντρώνονταν στα αποτελέσματα και απαρτίζονταν από 

πέντε τμήματα: Το πρώτο μέρος κάλυπτε την αξιολόγηση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

που είχαν τεθεί την προηγούμενη χρονιά. Στο δεύτερο τμήμα αναλύονταν οι παράγοντες που 

οδήγησαν σε θετική ή και αρνητική απόδοση. Στο τρίτο μέρος της φόρμας τίθονταν οι στόχοι της 

επόμενης χρονιάς και στο τέταρτο μέρος καταγράφονταν οι ανάγκες ανάπτυξης και εκπαίδευσης 

που πήγαζαν από την επιτυχία επίτευξης των παλιών στόχων και τις απαιτήσεις επίτευξης των 

νέων στόχων. Στο πέμπτο τμήμα της φόρμας αξιολόγησης καταγράφονταν οι φιλοδοξίες του 

αξιολογούμενου κυρίως για λόγους κατάρτισης, πλάνων διαδοχής και γενικότερα ανάπτυξης. Η 

φόρμα αυτή εξετάζονταν από τον προϊστάμενο του αξιολογούμενου ο οποίος και μπορούσε να 

κάνει κάποια συμπληρωματικά σχόλια. Οι αξιολογητές εκπαιδεύονταν όσον αφορά το κομμάτι 

της στοχοθεσίας το οποίο συνδέονταν άμεσα με τις περιγραφές εργασίας. Στα πλαίσια των 

περιοχών υπευθυνότητας των αξιολογούμενων όπως αυτές περιγράφονταν στην περιγραφή 

εργασίας τους τα δυο μέρη έθεταν τους στόχους για την επόμενη χρονιά.

Η παραπάνω προσέγγιση στόχευε στη συναίνεση των δυο πλευρών όσον αφορά τους 

στόχους και τις ανάγκες εκπαίδευσης, στην υποκίνηση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και 

στη γενικότερα ενεργή συμμετοχή του αξιολογούμενου στην αξιολόγηση της απόδοσής του. Η 

έλλειψη ενός δομημένου συστήματος που θα οδηγούσε σε κάποιο τελικό βαθμό αξιολόγησης 

αποσκοπούσε στο να μην οδηγηθούν στο συμπέρασμα οι αξιολογούμενοι ότι η εταιρία αμείβει με 

βάση τη διαδικασία αυτή. Το τμήμα της φόρμας όπου αποτυπώνονταν οι ανάγκες εκπαίδευσης 

αποτελούσε χρήσιμη εισροή για το σχεδίασμά των εκπαιδευτικών αναγκών και συνδυάζονταν με 

ένα άλλο σύστημα καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών όπου διαλειτουργικές ομάδες ανά 

ιεραρχικό επίπεδο (focus groups) κατέγραφαν τις γενικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο συνδυασμός 

των γενικών αυτών αναγκών, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που πηγάζει από τη 

διαδικασία αξιολόγησης καθώς και ερωτηματολογίων όπου οι εργαζόμενοι κατέγραφαν τα 

ενδιαφέροντά τους σχετικά με θέματα εκπαίδευσης οδηγούσε στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος της εταιρίας. Οι αξιολογούμενοι κρατούσαν ένα αντίγραφο της φόρμας 

αξιολόγησης ενώ το πρωτότυπο επέστρεφε στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων το οποίο
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χρησιμοποιούσε τα στοιχεία της φόρμας για διάφορες αναλύσεις που όμως μάλλον δεν απέδιδαν 

ιδιαίτερα οφέλη καθώς η διαδικασία αξιολόγησης δεν ήταν δομημένη και είχε μικρή ή και 

καθόλου συνεισφορά σε κρίσιμες περιοχές ανθρωπίνων πόρων όπως τις αμοιβές και το 

προγραμματισμό του ανθρωπίνου δυναμικού. Η διαδικασία αξιολόγησης στα πλαίσια του 

συστήματος αυτού ήταν περισσότερο δομημένη για τους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση των 

πελατών. Η φόρμα αξιολόγησής τους περιλάμβανε αξιολόγηση τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες 

και εξετάζονταν συγκεκριμένες ικανότητες και συμπεριφορές σε κλίμακα διαβαθμίσεων στα 

πλαίσια της κάθε μια υπηρεσίας. Τα υπόλοιπα τμήματα της φόρμας εξέταζαν τα ίδια θέματα 

όπως αυτά αναπτύχθηκαν παραπάνω.

Το γεγονός ότι η εταιρία άγγιξε το μέγεθος των χιλίων ατόμων, αποτέλεσε το ερέθισμα 

και υπογράμμισε την ανάγκη για την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανθρωπίνων 

πόρων. Στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου συστήματος η εταιρία προσδιόρισε ένα αριθμό 

επαγγελματικών συμπεριφορών και ιδιοτήτων (competencies) που αποτελούν παράγοντες της 

οργανωσιακής της επιτυχίας και αποτελεσματικότητας. Για τον προσδιορισμό των κρίσιμων 

οργανωσιακών ικανοτήτων (όπως θα ονομάζουμε τα «competencies») χρησιμοποιήθηκε μια 

σειρά μεθοδολογιών όπως ερωτηματολόγια, στρατηγικές συνεντεύξεις όπου και συμμετείχε το 

10% του συνόλου των εργαζομένων της εταιρίας. Συνολικά προσδιορίστηκαν 14 ικανότητες. 

Παράλληλα, με την κατεύθυνση εξωτερικού συμβούλου αναγνωρίστηκαν πέντε ομάδες εργασιών 

(job families). Ο διαχωρισμός αυτός δεν ακολούθησε τόσο το οργανόγραμμα τις εταιρίας αλλά 

περισσότερο τις βασικές της λειτουργίες. Διακρίθηκαν οι εξής ομάδες εργασιών: Η διοίκηση της 

εταιρίας συνολικά (έως και επίπεδο προϊσταμένου), το καθαρά λειτουργικό κομμάτι (operating 

core: technical or administrative) της εταιρίας, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη (άνθρωποι που 

σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οποιοσδήποτε μορφής συστήματα), η ανάπτυξη αγοράς (ρόλοι που 

σκοπό έχουν να αυξάνουν την υφιστάμενη αγορά ή και να δημιουργούν καινούργιες ευκαιρίες), 

και τέλος το κομμάτι της εξυπηρέτησης των πελατών (εργαζόμενοι που έχουν επαφή με το 

πρωτογενή και το δευτερογενή πελάτη). Αφού προσδιορίστηκε το ποιες ικανότητες αντιστοιχούν 

σε κάθε ομάδα εργασιών η εταιρία προχώρησε στην κατανομή των ρόλων των εργαζομένων της 

στις διάφορες ομάδες εργασιών και επιχειρήθηκε το πάντρεμα μεταξύ των ρόλων και των 

ικανοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα εργασιών. Για την ανάθεση των ικανοτήτων στους 

διαφορετικούς ρόλους (που μπορεί να εμπίπτουν σε μία ή και περισσότερες ομάδες εργασιών πχ. 

70% διοίκηση - 30% σχεδιασμός και ανάπτυξη) εξετάζεται το κατά πόσο ένα ρόλος και σε ποιο 

επίπεδο πρέπει να έχει τη συγκεκριμένη ικανότητα για να είναι αποτελεσματικός. Βάση του νέου 

ανασχεδιασμένου συστήματος, ο εργαζόμενος επικοινωνείται τους σημαντικούς παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκτέλεση του ρόλου του και εντοπίζονται τα κενά απόδοσης
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και πλάνα ανάπτυξης σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για 

αποτελεσματικότερη αυτοαξιολόγηση και χρήση πολλαπλών πηγών αναπληροφόρησης καθώς 

και για την αποτελεσματική αξιολόγηση των ομάδων εργασίας. Ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται 

με σαφήνεια το προφίλ του ρόλου του και το πως πρέπει να επιτυγχάνει τους στόχους του.

Η εταιρία στα πλαίσια του νέου συστήματος επιδιώκει να επικεντρωθεί στη σύνδεση της 

αξιολόγησης με την ανάπτυξη. Παράλληλα χρησιμοποιεί τις ικανότητες για τον προγραμματισμό 

του ανθρώπινου δυναμικού της. Όσον αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης του εργαζομένου, η 

εταιρία επικεντρώνεται σε 2-3 ικανότητες καθώς κρίνει ότι η συνταγή ανάπτυξης κρίνεται 

περισσότερο αποτελεσματική όταν επικεντρώνεται σε αυτόν τον αριθμό ικανοτήτων. 

Στα πλαίσια της επιλογής, οι όποιες αλλαγές στην εταιρία που επιφέρουν αλλαγές ρόλων 

αντανακλώνται στις περιγραφές εργασίας. Βάση των περιγραφών εργασίας η εταιρία προβαίνει 

σε εσωτερική ή και εξωτερική στρατολόγηση για την κάλυψη των αναγκών της. Η περιγραφή 

εργασίας χρησιμοποιείται ως εργαλείο σύγκρισης των ρόλων εσωτερικά και στην αγορά 

προκειμένου να εντοπίζονται οι απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες. Με βάση το διαθέσιμο 

προϋπολογισμό του, το κάθε στέλεχος ζητά το άτομο με το συγκεκριμένο ρόλο και επισυνάπτει 

τη περιγραφή εργασίας του (generic) και περιεκτική περιγραφή του ρόλου του. Τα στελέχη 

γραμμής ελέγχουν το τεχνικό υπόβαθρο των υποψηφίων και καταλήγουν σε μια λίστα επιλογής. 

Σε αυτό το σημείο αρχίζει η αξιολόγηση από το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων (διαμέσου τεστ 

προσωπικότητας, συνεντεύξεων κ.α.) όσον αφορά τις ικανότητες και ελέγχεται η ύπαρξη των 

συμπεριφορικών εκείνων χαρακτηριστικών που ταιριάζουν με το ρόλο όπως αυτός έχει 

περιγράφει από τις ικανότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αξιολόγηση χρησιμοποιούνται 

άλλες ομάδες εργασιών από ότι στις αμοιβές που βασίζονται περισσότερο στο οργανόγραμμα 

κατά κύριο λόγο και οι συναφείς ρόλοι των διαφορετικών τμημάτων ή κομματιών συγκρίνονται 

μεταξύ τους και κατόπιν με την αγορά.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή η εταιρία βρίσκεται στη φάση ενσωμάτωσης των 

ικανοτήτων στην διαδικασία αξιολόγησης. Η εταιρία ήδη χρησιμοποιεί το μοντέλο ικανοτήτων 

της σε θέματα προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού της. ενώ μελλοντικά εξετάζεται και 

η σύνδεση ικανοτήτων και αμοιβής στα πλαίσια του νέου συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συστήματος διοίκησης της απόδοσης της Τεκ-1: 

Στα πλαίσια του συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης, η εταιρία Τεκ-1 επιδιώκει να αναπτύξει 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης που θα συνδέει την οργανωσιακή 

κουλτούρα και στρατηγική με την ατομική δράση, την αξιολόγηση της απόδοσης την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων των εργαζομένων της και το προγραμματισμό του ανθρωπίνου δυναμικού. Με
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την ανάπτυξη ενός μοντέλου κρίσιμων οργανωσιακών ικανοτήτων που αντικατοπτρίζουν τις 

οργανωσιακές της αξίες επιχειρείται η διαμόρφωση και σφυρηλάτηση μιας οργανωσιακής 

κουλτούρας στα πλαίσια της οποίας τα στελέχη, εργαζόμενοι και οι ομάδες εργασίας θα 

διακατέχονται από ένα πνεύμα συνεχούς βελτίωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και της 

συνεισφοράς τους στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. Η οργάνωση έχει προχωρήσει στην 

ανάπτυξη ενός προφίλ για κάθε εργασία ή ρόλο σε σχέση με τις ικανότητες, αξιολογώντας έτσι 

τους εργαζόμενους σε σχέση με το προφίλ του ρόλου τους στην οργάνωση. Με το πάντρεμα των 

κρίσιμων οργανωσιακών ικανοτήτων με τους ρόλους των μελών της η εταιρία Τεκ-1 επιχειρεί να 

δημιουργήσει ένα στρατηγικό όπλο διάγνωσης της έκτασης στην οποία ο εργαζόμενος ήδη 

κατέχει τις ικανότητες που θα απαιτηθούν στο μέλλον έτσι ώστε να αναληφθεί διορθωτική δράση 

σε περίπτωση έλλειψή τους προτού επηρεαστεί η μελλοντική απόδοση. Ταυτόχρονα επιχειρείται 

ολοκλήρωση του συστήματος με τη διαδικασία προγραμματισμού του ανθρωπίνου δυναμικού 

της εταιρίας. Εμπειρικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρίες, η 

αδυναμία σύνδεσης της πληροφόρησης και των κριτηρίων που πηγάζει από την αξιολόγηση της 

απόδοσης με το σχεδίασμά ανθρωπίνου δυναμικού μπορεί να έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες.

Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας βρίσκεται η καθιέρωση μιας διαδικασίας 

πολλαπλών πηγών αναπληροφόρησης η οποία θα συνεισφέρει στην επικοινωνία και ενίσχυση 

των κρίσιμων οργανωσιακών ικανοτήτων και στις πρωτοβουλίες αλλαγής κουλτούρας. Κλειδί 

της σύνδεσης της ΠΠΑ με τις στρατηγικές της οργάνωσης και της Διοίκησης των Ανθρωπίνων 

Πόρων είναι η σύνδεση της διαδικασίας με ικανότητες που έχουν αναγνωριστεί ως κλειδιά για 

την οργανωσιακή επιτυχία. Στο βαθμό που οι ικανότητες αυτές αποτελούν τη βάση των άλλων 

συστημάτων ΔΑΠ όπως αξιολόγηση, αμοιβές, σχεδίασμά ανθρώπινου δυναμικού, η ΠΠΑ μπορεί 

να παρέχει σχετική αναπληροφόρηση και σε αυτά τα συστήματα.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρία θεωρεί ότι η σύνδεση ικανοτήτων και αμοιβής μπορεί να 

υποβαθμίζει τους αναπτυξιακούς της στόχους, διαθέτει την απαραίτητη πλατφόρμα για την 

επιτυχή σύνδεση τους. Με την ανάπτυξη του προφίλ των ρόλων των μελών της σε όρους 

κεντρικών ικανοτήτων, μειώνονται οι απαιτήσεις για την ακριβή μέτρηση των ικανοτήτων, κάτι 

που αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα των ικανοτήτων σύμφωνα με τους επικριτές της 

προσέγγισης. Η αύξηση της αμοιβής με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνδεθεί με το επίπεδο 

προόδου όσον αφορά τα επιθυμητά επίπεδα ικανοτήτων για το συγκεκριμένο ρόλο ή εργασία. Ο 

τρόπος σύνδεσης ικανοτήτων και αμοιβής εξετάζεται διεξοδικά στην ενότητα 4.1.3 και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια μιας περισσότερο ολιστικής και ευέλικτης προσέγγισης όπου η 

έμφαση μπορεί να δίνεται τόσο στις ατομικές ικανότητες όσο και στην συνεισφορά σε σχέση με 

τους συναδέλφους και την προσωπική αξία στην αγορά.
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Ωστόσο, η ακρίβεια και αξιοπιστία κάθε προσέγγισης εξαρτάται από την ποιότητα του 

προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων της οργάνωσης, την ακρίβεια με την οποία οι διαστάσεις 

και τα επίπεδα των ικανοτήτων προσδιορίζονται, την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων 

στα οποία στηρίζονται οι αξιολογήσεις και την ικανότητα αξιολόγησης των στελεχών.

Από τη περιγραφή του συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης της εταιρίας διαφαίνεται:

■ Η έμφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μελών της οργάνωσης

■ Η σύνδεση του συστήματος με το σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού. Θέσπιση νέων 

επιπέδων στρατολόγησης και κριτηρίων επιλογής που κρίνονται απαραίτητα για την 

ενίσχυση του επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στην οργάνωση

■ Η ανάγκη ευθυγράμμισης των ρόλων και υπευθυνοτήτων με τους συνολικούς 

οργανωσιακούς στόχους
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5.2.4 Β' Επιχειρησιακή Περίπτωση: Οργάνωση «Τεκ-2»

Η εταιρία Τεκ-2 έθεσε σε λειτουργία το δίκτυό της στην Ελληνική αγορά τον Ιούνιο του 

1993. Όραμα της εταιρίας αποτελεί το να πρωταγωνιστεί στην Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, 

δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών της και προσφέροντας ελευθερία στην επικοινωνία. 

Η εταιρία έχει ως αποστολή την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας απαντώντας στις 

ανάγκες των πελατών της και καινοτομώντας στην τεχνολογία. Στόχος της αποτελεί η 

διασφάλιση της απόλυτης ικανοποίησης των πελατών της, των εργαζομένων της και των 

μετόχων της. Οι στρατηγικές διαφοροποιήσεις της εταιρίας είναι η έμφαση σε συγκεκριμένα 

τμήματα της αγοράς, η άριστη σχέση προϊόντος - κόστους, η αξιοπιστία προϊόντος, η σχέση 

ποιότητας και υπηρεσίας. Σε αυτά τα πλαίσια, οι οργανωσιακές της αξίες συνοψίζονται στην 

ακεραιότητα, στο σεβασμό στη συνεργασία με άτομα εντός και εκτός της εταιρίας, στην 

υπευθυνότητα σχετικά με την πλήρη επίλυση κάθε προβλήματος που αναλαμβάνεται, στην 

ενθάρρυνση και ανταμοιβή τολμηρών πρωτοβουλιών, στην πρωτοβουλία και στον εντοπισμό 

προβλημάτων πέρα από τα όρια ευθύνης καθώς και στην ενθάρρυνση της αλλαγής ως μοναδικού 

δρόμου προς την πρόοδο.

Από την ανάλυση του συστήματος διοίκησης της απόδοσης της εταιρίας Τεκ-2, 

διαφαίνεται ότι χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγησης ανάλογα 

με το οργανωσιακό επίπεδο όπου αξιολογείται η απόδοση. Στο σύστημα χρησιμοποιούνται τρεις 

διαφορετικές κατηγορίες φορμών αξιολόγησης: Η πρώτη κατηγορία καλύπτει την αξιολόγηση 

της απόδοσης των διοικητικών στελεχών (ανώτερη και ανώτατης διοίκηση) ενώ η δεύτερη 

κατηγορία απευθύνεται σε όλα τα υπόλοιπα ιεραρχικά επίπεδα. Μια τρίτη κατηγορία φόρμας
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αξιολόγησης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των νεοεισερχομένων στην εταιρία. Στα 

πλαίσια της κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες οι φόρμες αξιολόγησης διαφοροποιούνται και 

προσαρμόζονται ανάλογα με την υπό αξιολόγηση ομάδα εργασιών. Συνολικά διακρίνονται έξι 

ομάδες εργασιών για την αξιολόγηση της απόδοσης: χρηματοοικονομικές και λογιστικές 

εργασίες, πληροφορική, ανθρώπινο δυναμικό, εξυπηρέτηση πελατών, γραμματειακή υποστήριξη 

και υπαλληλικό προσωπικό.

Στο επίπεδο των διοικητικών στελεχών, η αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως στην 

επίτευξη των στόχων και στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται Επιπλέον, ένα μέρος της 

αξιολόγησης αφορά την αξιολόγηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

(«competencies» για τα οποία θα χρησιμοποιούμε τον όρο ικανότητες). Στις άλλες δυο 

κατηγορίες φορμών, η αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως στις ικανότητες των εργαζομένων. Η 

εταιρία έχει προσδιορίσει ένα αριθμό κρίσιμων για την οργανωσιακή επιτυχία ικανοτήτων. Με 

βάση την ομάδα εργασιών που ανήκει ο εργαζόμενος δίνεται και η ανάλογη βαρύτητα στην 

αξιολόγηση αυτών των ικανοτήτων. Οι ικανότητες ομαδοποιούνται ανά γκρουπ στη φόρμα 

αξιολόγησης όπως μεταξύ άλλων κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, οργανωσιακή συμπεριφορά, 

τεχνικές δεξιότητες. Κάθε ομάδα ικανοτήτων περιλαμβάνει 3-4 διαφορετικές ικανότητες οι 

οποίες και αξιολογούντατ

Το σύστημα αξιολόγησης των μη διοικητικών στελεχών λειτουργεί για έξι συναπτά έτη 

και επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των ικανοτήτων. Η φόρμα αξιολόγησης απαρτίζεται από 

τρία κύρια τμήματα. Πέρα από το τμήμα των ικανοτήτων η φόρμα αξιολόγησης περιλαμβάνει 

ένα τμήμα που έχει το τίτλο «σχόλια του προϊστάμενου» ενώ σε ένα τρίτο τμήμα της φόρμας με 

τίτλο «εκπαιδευτικές ανάγκες» ο προϊστάμενο κάνει προτάσεις για την ανάπτυξη του 

αξιολογούμενου και την ενασχόλησή του σε μελλονπκές αποστολές. Με κριτήριο την ομάδα 

εργασιών που ανήκει ο εργαζόμενος καθορίζεται στη σχετική φόρμα αξιολόγησης το ποιες 

ικανότητες αξιολογούνται καθώς και οι βαρύτητες των ικανοτήτων. Η κάθε ικανότητα 

αξιολογείται βάση πενταβάθμιας κλίμακας. Από την αξιολόγηση των ικανοτήτων βγαίνει ένα 

τελικό σκορ που κατατάσσει την απόδοση του εργαζόμενου σε έξι βαθμίδες: κακή 

(unacceptable), χρειάζεται βελτίωση (needs improvement), μέτρια (average), καλή (good), πολύ 

καλή (veiy good), εξαιρετική (exceptional).

Οι νέοι εργαζόμενοι, αξιολογούνται έξι μήνες μετά την είσοδό τους στην εταιρία βάση 

ξεχωριστής φόρμας που αποτελεί μικρογραφία της φόρμας των εργαζομένων που δεν αποτελούν 

διοικητικά στελέχη. Οι εργαζόμενοι αυτοί αξιολογούνται βάση έξι ομάδων ικανοτήτων 

προκειμένου να αποφασιστεί η παραμονή τους στην εταιρία και η αύξηση της αμοιβής τους. 

Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο η εταιρία επικοινωνεί τις κρίσιμες οργανωσιακές ικανότητες στα
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νέα της μέλη τα οποία και προετοιμάζει για την επόμενη περισσότερο εκτεταμένη πλέον 

αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση διεξάγεται σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση των διοικητικών στελεχών που 

περιλαμβάνει στοχοθεσία και αξιολόγηση των στόχων διεξάγεται μέσα στο 1 ° τρίμηνο όπου και 

δημοσιοποιούνται τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρίας. Οι νεοεισερχόμενοι στην εταιρία 

εργαζόμενοι αξιολογούνται ξεχωριστά, μετά την πάροδο έξι μηνών στην εταιρία.

Πηγή αξιολόγησης της απόδοση αποτελεί ο άμεσος προϊστάμενος, ο αμέσως ανώτερος 

προϊστάμενος (επικεφαλής της ομάδας εργασιών) αλλά και ο ίδιος αξιολογούμενος. Ο τελευταίος 

παρεμβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις μη ορθολογικής κατανομής των εκτιμήσεων. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις όπου οι αξιολογήσεις σε επίπεδο τμήματος δε συμβαδίζουν με την γενικότερη 

πορεία του τμήματος το αρμόδιο στέλεχος στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα ελέγχει τις 

αξιολογήσεις και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά συγκριτικού τύπου αξιολογήσεις για την 

εξασφάλιση της κατάλληλης κατανομής των εκτιμήσεων αλλά και για τη σωστή λήψη 

αποφάσεων που συνδέονται με την αξιολόγηση. Επιπλέον, πριν τη συνέντευξη αξιολόγησης 

δίνεται στον αξιολογούμενο φόρμα αυτοαξιολόγησης όπου και καταγράφει τα επιτεύγματα του 

καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η φόρμα αυτή επιστρέφεται στον προϊστάμενο πριν τη 

συνέντευξη αξιολόγησης ως αναπληροφόρηση για μια πιο αντικειμενική αξιολόγηση.

Η εταιρία χρησιμοποιεί πληθώρα διαλειτουργικών ομάδων εργασίας εξαιτίας της φύσης 

του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας και των νέων αναγκών που η νέα τεχνολογία και η ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη Ελληνική αγορά δημιουργεί Οι ομάδες εργασίας έχουν συνήθως τη μορφή 

ειδικών αποστολών για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων που συνήθως αποτελούν 

καινοτομίες. Σε περίπτωση συμμετοχής του αξιολογούμενου σε ομάδες εργασίας, ο άμεσος 

προϊστάμενος ενημερώνεται από τον επικεφαλής της ομάδας εργασίας και τον ίδιο τον 

αξιολογούμενο για τις προσδοκίες απόδοσης του αξιολογούμενου στις ομάδες εργασίας καθώς 

και για τη συνεισφορά του στην ομάδα εργασίας. Επιπλέον, θεωρείται ότι η αντικειμενική 

αξιολόγηση της απόδοσης διασφαλίζεται με την προαιρεπκή σύσταση στους αξιολογούμενους 

να καταγράψουν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα επιτεύγματα τους στις ομάδες εργασίας που 

συμμετείχαν.

Ο τελικός βαθμός που προκύπτει από την αξιολόγηση αποτελεί το βασικό κριτήριο για 

την παροχή της ετήσιας αύξησης επί του βασικού μισθού σε μια προσπάθεια σύνδεσης της 

ατομικής συνεισφοράς στην οργάνωση με την αμοιβή. Το τμήμα της Διοίκησης των 

Ανθρωπίνων Πόρων αποφασίζει ανάλογα με τα αποτελέσματα της εταιρίας για το μέγιστο 

ποσοστό αύξησης που μπορεί να δοθεί.
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Στο ειδικό τμήμα της φόρμας που σχετίζεται με την ανάπτυξη, ο προϊστάμενος 

καταγράφει τα σχόλιά του γύρω από τις εκπαιδευτικές ανάγκες του αξιολογούμενου. Τέτοια 

σχόλια μπορεί να συνδέονται με σκέψεις απασχόλησης του αξιολογούμενου σε μελλοντικές 

αποστολές και ομάδες εργασίας. Επιπλέον, οι ιδέες του προϊστάμενου συνδυάζονται με ένα άλλο 

σύστημα καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια του οποίου διαλειτουργικές ομάδες 

ανά ιεραρχικό επίπεδο (focus groups) καταγράφουν τις γενικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο 

συνδυασμός των γενικών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που πηγάζει από τη 

διαδικασία αξιολόγησης καθώς και των αναγκών σε ικανότητες και δεξιότητες που επιτάσσει η 

αγορά και η στρατηγική της εταιρίας συμβάλλει στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος της εταιρίας και αποτελεί μια συνεχή διαδικασία.

Το ιστορικό του εργαζομένου που προκύπτει από την αξιολόγηση αποτελεί επίσης 

κριτήριο προαγωγών και αλλαγών θέσεων εργασίας σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο. Σε 

οριζόντιο επίπεδο μπορεί να αποτελεί την ανάθεση μιας νέας αποστολής. Η εταιρία όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει, χρησιμοποιεί εκτεταμένα τη χρήση ομάδων εργασίας καθώς δραστηριοποιείται 

στα πλαίσια ενός ταχύτατου αναπτυσσόμενου περιβάλλοντος σε όρους νέας τεχνολογίας και 

αγοράς.

Σταδιακά στην εταιρία εισάγεται ένα νέο σύστημα στοχοθεσίας που εφαρμόζεται προς 

το παρόν μόνο στα δύο πρώτα ιεραρχικά επίπεδα. Βάση αυτού η εταιρία διακρίνει πέντε 

ιεραρχικά επίπεδα: τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη (executive directors), διευθυντές (directors), 

ανώτερα στελέχη (managers), προϊστάμενοι (supervisors), εργαζόμενοι (employees). Μέσα στον 

επόμενο χρόνο αναμένεται η χρήση του συστήματος και στα πέντε επίπεδα. Η εταιρία αποφάσισε 

να προχωρήσει στην εκτεταμένη χρήση του συστήματος στοχοθεσίας που εφάρμοζε στα δύο 

μόνο πρώτα επίπεδα τα δύο τελευταία έτη καθώς θεωρεί ότι η ταχύτατη ανάπτυξη της Ελληνικής 

αγοράς στο κλάδο συνεπάγεται την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, απαιτήσεις 

συντονισμού προς τους ίδιους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και επαναπροσδιορισμού της 

οργανωσιακής κουλτούρας με στόχο τη σφυρηλάτηση του ομαδικού πνεύματος. Στα πλαίσια του 

νέου συστήματος η εταιρία επιχειρεί να συνδέσει με καθαρότητα τους οργανωσιακούς στόχους 

με τους στόχους του συστήματος αξιολόγησης.

Στα πλαίσια του νέου συστήματος οι επιχειρησιακοί στόχοι επιμερίζονται σε επίπεδο 

τμήματος στελέχους και κατόπιν προσδιορίζονται τα πλάνα δράσης. Η εταιρία θεωρεί ότι το 

μεγαλύτερο κομμάτι της αξιολόγησης της ανώτατης διοίκησης θα πρέπει να γίνεται βάση των 

αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται εξαιτίας της φύσης της εργασίας τους που συνδέεται 

περισσότερο άμεσα με τα οργανωσιακά αποτελέσματα. Από τους στόχους που τίθενται, το 

30-40% αποτελεί οργανωσιακούς στόχους που είναι κοινοί για όλους στην ανώτατη διοίκηση

Μέτκκ 5°: Edeuvtitik£c Υττοθέσεκ και Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.2 : Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων

101



(company objectives). Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η κοινή δράση και η ενίσχυση της 

ομαδικότητας τους. Το υπόλοιπο 60-70% αποτελεί στόχους που τίθονται σε επίπεδο τμήματος 

(department objectives). Συνήθως τίθονται 6-8 στόχοι από κοινού με τον άμεσο προϊστάμενο. 

Αυτοί οι στόχοι είναι δυναμικοί και χρησιμοποιούνται ως τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης με 

την πάροδο 12 μηνών. Η όλη διαδικασία επιμερισμού των στόχων στην οργάνωση διαρκεί 

περίπου ένα μήνα. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, στα χαμηλότερα επίπεδα, το ποσοστό των 

οργανωσιακών στόχων χαμηλώνει και το ποσοστό των προσωπικών στόχων γίνεται περισσότερο 

υψηλό διότι θεωρείται ότι σε χαμηλότερο επίπεδο η επιρροή των ανθρώπων στους εταιρικούς 

στόχους γένεται αντιληπτή σε μικρότερο βαθμό. Οι στόχοι τίθονται σε συνεργασία με τον 

προϊστάμενο. Στη φόρμα περιγράφεται ποιος είναι ο στόχος και η βαρύτητά του στο σύνολο, το 

αποδεχτό εύρος επίτευξής του, τα πλάνα δράσης για την επίτευξή του. Η δέσμευση και η 

αποδοχή των στόχων από τον αξιολογούμενο προσπαθείται να επιτευχθεί καθώς απαιτείται 

υπογραφή του σχετικά με το ότι συμφωνεί με τους τιθέμενους στόχους καθώς και υπογραφή του 

ότι συμφωνεί με τα αποτελέσματα που έχει πετύχει σχετικά με τους τιθέμενους στόχους.

Το νέο σύστημα που επικεντρώνεται στη στοχοθεσία εξακολουθεί να αξιολογεί τις 

κρίσιμες οργανωσιακές ικανότητες της εταιρίας στη φόρμα αξιολόγησης. Η βαρύτητα της 

αξιολόγησης των ικανοτήτων στην τελική βαθμολογία εξαρτάται από το επίπεδο της 

αξιολόγησης. Όσο το υπό αξιολόγηση επίπεδο είναι χαμηλότερο τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

συνεισφορά των ικανοτήτων στην τελική βαθμολογία. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η επίτευξη 

των στόχων έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Η εταιρία θεωρεί ότι σε αυτά τα πλαίσια αναμένεται να 

δημιουργηθεί μια περισσότερο αξιόπιστη βάση για την κατανομή των αμοιβών. Αξίζει να 

υπογραμμιστεί ότι στα πρώτα δυο επίπεδα η απόδοση επιβραβεύεται με παροχή επιδομάτων 

(bonus) ενώ η σύνδεση αμοιβής και απόδοσης στα επόμενα επίπεδα περιορίζεται σε αυξήσεις επί 

του βασικού μισθού. Κάθε μήνα το τμήμα ελέγχου (audit) ελέγχει τα μηνιαία αποτελέσματα της 

εταιρίας. Η ομάδα ελέγχου λαμβάνει αναπληροφόρηση από όλα τα τμήματα, έρευνες αγοράς, και 

διεξάγει μετρήσεις για την παρακολούθηση της πορείας της εταιρίας.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συστήματος διοίκησης της απόδοσης της Τεκ-2:

Το νέο σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης της εταιρίας Τεκ-3 επικεντρώνεται στη 

στοχοθεσία σε όλα τα οργανωσιακά πλέον επίπεδα αλλά και στην αξιολόγηση των κρίσιμων 

οργανωσιακών ικανοτήτων που έχουν αναγνωριστεί και καταμεριστεί σε κάθε ομάδα εργασιών, 

έτσι ώστε κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει το ρόλο που απαιτείται να παίξει και τα αποτελέσματα 

που αναμένονται από αυτόν να επιτύχει προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη συνεισφορά του στην 

οργάνωση. Προς αυτήν την κατεύθυνση η οργάνωση χρησιμοποιεί μια διαδικασία επιμερισμού
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των στόχων που ξεκινά από την κορυφή. Παράλληλα, η αξιολόγηση της απόδοσης επιχειρεί την 

ενσωμάτωση μιας σειράς από κρίσιμες οργανωσιακές ικανότητες για τον προσδιορισμό των 

παραγόντων εκείνων που συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η 

εταιρία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ώστε οι ικανότητες των εργαζομένων να αναπτύσσονται 

και να ταιριάζουν με τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς τους ρόλους στην οργάνωση.

Η εταιρία στα πλαίσια του συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης επιχειρεί να συνδέσει 

τις αμοιβές τόσο με την επίτευξη των αποτελεσμάτων όσο και με τις ικανότητες. Ο 

προσδιορισμός της αμοιβής γίνεται στα πλαίσια των γενικών κατευθυντήριων γραμμών που δίνει 

η εταιρία και λαμβάνει υπόψη τις εκτιμήσεις από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 

απόδοσης, τη θέση του εργαζόμενου στην κλίμακα αμοιβών, το πρόσφατο ιστορικό αμοιβών του, 

της αξία του ρόλου ή της θέσης στην αγορά εργασίας καθώς και άλλους παράγοντες όπως μεταξύ 

άλλων τη διαθεσιμότητα σημαντικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση επίσης 

συμβάλλουν στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και στο σχεδίασμά 

ανθρωπίνου δυναμικού όπως προαγωγές, ανάθεση αποστολών, συγκρότηση ομάδων εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρία χρησιμοποιεί εκτεταμένα ομάδες εργασίας, ο σχεδιασμός 

του συστήματος διοίκησης της απόδοσης προσανατολίζεται περισσότερο στην αξιολόγηση των 

ατομικών επιτευγμάτων και συμπεριφορών παρά στην απόδοσης της ομάδας ως μονάδα έργου.

Στα πλαίσια του συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης της εταιρίας Τεκ-2 επιδιώκεται:

■ Η καθαρότητα στη σύνδεση των οργανωσιακών στόχων με τους στόχους του συστήματος 

αξιολόγησης

■ Η ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης που επικεντρώνεται κυρίως στο τι (στοχοθεσία) 

αλλά και στο πως αυτό επιτυγχάνεται (ικανότητες)

■ Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού για τη σύνδεση απόδοσης και αμοιβής

Μέο<κ 5°: Ερευνητικέτ Υποθέσει και Παρουσίαση Επιγειοησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.2 : Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων

5.2.5 Γ' Επιχειρησιακή Περίπτωση: Οργάνωση «Τεκ-3»

Η εταιρία Τεκ-3 ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία στον κλάδο της κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελληνική αγορά τον Απρίλιο του 1998. Η εταιρία ξεκίνησε με στόχο να κάνει 

την κινητή τηλεφωνία προσιτή σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα διαμέσου μιας καθαρά 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, μιας κρυστάλλινης τιμολογιακής πολιτικής και με προηγμένες 

φιλικές και κατανοητές υπηρεσίες. Όραμα της εταιρίας είναι να εδραιώσει την κυριαρχία της σε 

συνδρομητές και ποιότητα υπηρεσιών για να αναδειχθεί ως μία από τις καλύτερες εταιρίες του 

κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να συνεχίσει να παρέχει διαρκή αυξανόμενη αξία προς 

τους μετόχους της.
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Η εταιρία Τεκ-3 δραστηριοποιείται λιγότερο από δύο έτη στον κλάδο1, σε αντίθεση με 

τις ανταγωνιστικές εταιρίες Τεκ-1 και Τεκ-2 που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ώριμες στον 

κλάδο καθώς δραστηριοποιούνται σε αυτόν για περισσότερα από πέντε έτη. Η δράστηριοποίησή 

της σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά σε συνδυασμό με την ταχύτατη ανάπτυξη της 

εταιρίας και τον ημι-δημόσιο χαρακτήρα της έφεραν σε δεύτερη μοίρα θέματα πέραν της 

ανάπτυξης των πωλήσεων, σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας. Στην παρούσα 

φάση η εταιρία μεγέθους 500 ατόμων, επικεντρώνεται στην πρόσληψη 250 εργαζομένων 

διαμέσου διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Μέσα στις σκέψεις της ανώτατης διοίκησης είναι ο 

ανασχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος που θα δίνει βαρύτητα τόσο στα 

αποτελέσματα όσο και στις ικανότητες και θα αποτελεί οδηγό ανάπτυξης των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων των εργαζομένων όσο και εργαλείο επικοινωνίας των κρίσιμων οργανωσιακών 

συμπεριφορών και αξιών.

Το σύστημα αξιολόγησης της εταιρίας περιορίζεται στη θέσπιση στόχων, οι οποίοι 

επιμερίζονται προς τα κατώτερα ιεραρχικά στρώματα. Οι στόχοι τίθσνται σε συνεργασία με τον 

προϊστάμενο. Στη φόρμα περιγράφεται ποιος είναι ο στόχος και η βαρύτητά του στο σύνολο, το 

αποδεχτό εύρος επίτευξής του, τα πλάνα δράσης για την επίτευξή του. Η επιτυχία όσον αφορά 

την πραγματοποίηση των στόχων αποτυπώνεται σε πενταβάθμια κλίμακα και σε σχέση με το 

συντελεστή βαρύτητας κάθε στόχου, προκύπτει ο συνολικός βαθμός αξιολόγησης για κάθε 

εργαζόμενο. Στα πλαίσια της συνέντευξης αξιολόγησης της απόδοσης πραγματοποιείται η 

ανασκόπηση της απόδοσης και τίθονται οι στόχοι για την επόμενη περίοδο. Επιπλέον, σε 

ξεχωριστό κομμάτι της φόρμας ο προϊστάμενος αξιολογητής καταγράφει σχόλια σχετικά με τις 

ανάγκες ανάπτυξης και τις μελλοντικές δυνατότητες του εργαζομένου. Η φόρμα αξιολόγησης 

υπογράφεται και από τον προϊστάμενο της αμέσως επόμενης βαθμίδας. Ο τελευταίος 

παρεμβαίνει στην περίπτωση που οι αξιολογήσεις σε επίπεδο τμήματος δε συμβαδίζουν με την 

γενικότερη πορεία του τμήματος το αρμόδιο στέλεχος στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα ελέγχει τις 

αξιολογήσεις και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά συγκριτικού τύπου αξιολογήσεις για την 

εξασφάλιση της κατάλληλης κατανομής των εκτιμήσεων αλλά και για τη σωστή λήψη 

αποφάσεων που συνδέονται με την αξιολόγηση. Ο βαθμός που προκύπτει από την αξιολόγηση σε 

συνδυασμό με την κερδοφορία της εταιρίας, τη θέση του εργαζόμενου στην κλίμακα αμοιβών, 

της αξία της θέσης στην αγορά εργασίας καθώς και άλλους παράγοντες όπως μεταξύ άλλων τη 

διαθεσιμότητα κρίσιμων για την εταιρία δεξιοτήτων οδηγεί στον προσδιορισμό της αμοιβής.

1 Η λήψη των στοιχείων της ερευνάς μας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1999
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Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συστήματος διοίκησης της απόδοσης της Τεκ-3:

Η εταιρία Τεκ-3 χρησιμοποιεί ένα σύστημα Αξιολόγησης Διαμέσου Αντικειμενικών 

Στόχων (Α.Δ.Α.Σ.) στα πλαίσια του οποίου ο εργαζόμενος με τον προϊστάμενο θέτουν από 

κοινού στόχους απόδοσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η πορεία επίτευξης των οποίων 

ανασκοπείται περιοδικά Η στοχοθεσία θεωρείται ότι προάγει τις εποικοδομητικές συζητήσεις 

μεταξύ των δύο μερών για τις αναπτυξιακές ανάγκες του εργαζόμενου ενώ τα σφάλματα στη 

αξιολόγηση μειώνονται από τη στιγμή που η επίτευξη των στόχων μπορεί να μετρηθεί 

αντικειμενικά. Το σύστημα ΜΒΟ γενικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Ο προϊστάμενος και ο υφιστάμενος από κοινού συμφωνούν πάνων στα πρωταρχικά στοιχεία 

της εργασίας του υφισταμένου

2. Ο προϊστάμενος και ο υφιστάμενος από κοινού συμφωνούν πάνω στους συγκεκριμένους 

στόχους που πρέπει να επιτύχει ο υφιστάμενος για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο

3. Ο υφιστάμενος αναπτύσσει ένα πλάνο δράσης που απαιτείται για την επίτευξη κάθε στόχου

4. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ο υφιστάμενος ανασκοπεί την 

πρόοδο αναφορικά με την επίτευξη των στόχων, συνήθως από κοινού με τον προϊστάμενο. Ο 

έλεγχος της προόδου μπορεί να σημειώσει την ανάγκη τροποποίησης των πλάνων δράσης ή 

και των στόχων

5. Στο τέλος της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (συνήθως έξι μήνες ή ένα έτος), ο 

υφιστάμενος με τον προϊστάμενο από κοινού συναντώνται προκειμένου να αξιολογήσουν την 

απόδοση του υφισταμένου αναφορικά με τους στόχους

Από τις παρατηρήσεις του διευθύνοντα σύμβουλου της εταιρίας Τεκ-3 σχετικά με τις 

σκέψεις περί ανασχεδιασμού του συστήματος αξιολόγησης και επικέντρωσης της εταιρίας σε 

άλλες προτεραιότητες, διαπιστώνεται ότι η διοίκηση της εταιρίας δε δείχνει την απαραίτητη 

δέσμευση και προσήλωση στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης. Ο 

French (1998) αναφέρει ότι εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι όταν υπάρχει υψηλή δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης, η μέση αύξηση της παραγωγικότητας στα προγράμματα ΜΒΟ είναι 56%.

Όπως αναφέραμε στην ενότητα 3.1, υπάρχουν ορισμένες ουσιώδεις διαφορές μεταξύ της 

Διοίκησης της Απόδοσης και των συστημάτων αξιολόγησης διαμέσου αντικειμενικών στόχων. 

Τα περισσότερο ολοκληρωμένα συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης φαίνεται να είναι 

περισσότερο συνεκτικά, συμμετοχικά και συνεπή με την αποστολή της οργάνωσης και την 

οργανωσιακή στρατηγική και στόχους σε σχέση με τα συστήματα αξιολόγησης διαμέσου των 

αντικειμενικών στόχων και συνεπώς φαίνεται περισσότερο πιθανό να συνεισφέρουν στην 

οργανωσιακή αποτελεσματικότητα.

Mtooc 5°: Εοευνητικέο Υττοθέσεκ και Παρουσίαση Επιγειοπσιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.2 : Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων
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Μέο<κ 5°: Ερευνητικά Υττοθέσεκ και Παρουσίαση Επιχειρησιακών ΠερηττώσΕων
Ενότητα 5.3: Συμπεράσματα

5.3 Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι το μέγεθος του δείγματος μας δε θεωρείται επαρκές για την εξαγωγή 

γενικών συμπερασμάτων σχετικά με τα συστήματα διοίκησης της απόδοσης των οργανώσεων 

υψηλής τεχνολογίας, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε ορισμένες παρατηρήσεις από την 

ανάλυση των επιχειρησιακών μας περιπτώσεων στα πλαίσια του θεωρητικού πλαισίου και των 

ερευνητικών υποθέσεων που αναπτύξαμε σε προηγούμενες ενότητες:

Οι οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας Τεκ-1 και Τεκ-2 φαίνεται υιοθετούν ένα σύστημα 

Διοίκησης της Απόδοσης με στόχο την περισσότερο σαφή σύνδεση των επιχειρησιακών τους 

στόχων και στρατηγικών με τους ατομικούς στόχους και ρόλους, καθώς και τη διαμόρφωση μιας 

κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης και ανάπτυξης των ομάδων και των ατόμων 

προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του ιδιαίτερα ασταθούς οργανωσιακού 

τους περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι οι δυο εταιρίες βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο εφαρμογής 

αυτών των συστημάτων, δεν παρέχονται ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά 

τους. Στο βαθμό που τα συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης των εταιριών Τεκ-1 και Τεκ-2, 

μπορούν να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις συνδέσεις που περιγράψαμε κατά την 

παρουσίαση των επιχειρησιακών μας περιπτώσεων καθώς και στα πλαίσια του μοντέλου 

διοίκησης της απόδοσης που παρουσιάσαμε, μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

υλοποίηση του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού.

Το σύστημα Διοίκησης της απόδοσης μπορεί να οδηγεί:

■ Σε ένα πλάνο βελτίωσης της απόδοσης το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης και τα 

μέτρα ανάπτυξης που απαιτούνται προς αυτήν την κατεύθυνση

■ Σε ένα πλάνο εξέλιξης καριέρας το οποίο θα περιγράφει την περισσότερο κατάλληλη 

εξέλιξη στην εργασία για τον εργαζόμενο λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες του καθώς και 

τις ανάγκες της οργάνωσης

■ Σε εκτιμήσεις απόδοσης που θα ακολουθούνται από σαφή σύνδεση αμοιβής και απόδοσης

■ Σε ανασκόπηση του προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, θεσπίζοντας νέα επίπεδα 

στρατολόγησης και κριτηρίων επιλογής που απαιτούνται για την ενίσχυση του επιπέδου 

δεξιοτήτων και γνώσεων της οργάνωσης

■ Σε ανασκόπηση των διαδικασιών στα πλαίσια της Διοίκησης της Απόδοσης που θα βασίζεται 

στην αναπληροφόρηση και στις σχετικές εμπειρίες των στελεχών γραμμής

Ο ηγέτης της αγοράς Τεκ-1 (βάσει στοιχείων του 1999) στα πλαίσια του νέου 

συστήματος διοίκησης της απόδοσης, επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και ανάπτυξη των 

ικανοτήτων ενώ οι εταιρίες Τεκ-2 και Τεκ-3 φαίνεται να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα,
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χρησιμοποιώντας στοχοθεσία και αξιολόγηση της απόδοσης διαμέσου της επίτευξης των 

αντικειμενικών στόχων αντίστοιχα. Οι εταιρίες Τεκ-2 και Τεκ-3 θεωρούν ότι οι προσπάθειες 

βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Ελληνική αγορά 

μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα από την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και 

συντονισμό στα πλαίσια της οργάνωσης προς τους ίδιους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. 

Σύμφωνα με το Peter Drucker η συστηματική προσέγγιση στη θέσπιση των στόχων και στην 

αξιολόγηση διαμέσου των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται για την επίτευξή τους οδηγεί στη 

βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης και της ικανοποίησης των εργαζομένων. Επιπλέον, 

σύγχρονες τεχνικές όπως η 360° στοχοθεσία στη διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να 

συνδράμουν στην ευθυγράμμιση των στόχων των εργαζομένων με τις προσδοκίες των πελατών. 

Ωστόσο, για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης του ατόμου απαιτείται να γνωρίζουμε 

τους παράγοντες εκείνους που συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων 

καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές που συνεισφέρουν στην ποιότητα των 

αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Οι εταιρίες Τεκ-1 και Τεκ-2, ενσωματώνουν μοντέλα 

ικανοτήτων στα συστήματα διοίκησης της απόδοσης προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ότι οι 

κρίσιμες οργανωσιακές ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση ενός 

ρόλου αναγνωρίζονται, επικοινωνούνται, αξιολογούνται και αναπτύσσονται στα πλαίσια των 

απαιτήσεων των τρεχόντων αλλά και των μελλοντικών ρόλων στην οργάνωση.

Ο ρόλος των ομάδων εργασίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για το σύνολο των 

οργανώσεων υψηλής τεχνολογίας του δείγματός μας, καθώς χρησιμοποιούν ευρύτατα ομάδες 

εργασίας κάτω από την πίεση των μεγάλων ανταγωνιστικών πιέσεων για αύξηση της 

παραγωγικότητας και ικανοποίησης του πελάτη, της πολυπλοκότητας των εργασιών στον τομέα 

της υψηλής τεχνολογίας, της δύναμης της δημιουργίας της ομάδας στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών και στην ανάδυση της καινοτομίας. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν 

προχωρήσει στην αξιολόγηση της ομάδας ως μονάδας έργου, η οποία θεωρείται όχι μόνο 

επιθυμητή αλλά και απαραίτητη στην περίπτωση που η οργάνωση θέλει να στείλει το μήνυμα ότι 

η απόδοση της ομάδας είναι το κλειδί της οργανωσιακής επιτυχίας. Οι προσανατολισμένες στην 

ομαδική εργασία οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας που εξετάζουμε μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τα μοντέλα ικανοτήτων τους ως βάση για τη πρόσδωση αξίας στις γνώσεις και στις δεξιότητες 

των εργαζομένων. Οι ικανότητες μπορεί να είναι τόσο τεχνικές όσο και διαπροσωπικές που 

συνδέονται με την αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας στα πλαίσια της ομάδας. Επειδή η 

ομάδα αποτελεί ένα σχετικά νέο τρόπο εκτέλεσης του έργου για πολλούς εργαζόμενους, οι 

κατάλληλες συμπεριφορές που απαιτούνται για την αποτελεσματικότητά της δεν είναι συχνά 

πολύ σαφείς. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μελών της ομάδας μπορεί να αποτελέσει ένα 

δυναμικό εργαλείο που βοηθά στην υιοθέτηση των απαιτούμενων συμπεριφορικών αλλαγών.

Mtooc 5°: EoeuvnuKtc Υποθέσεις και Παρουσίαση Επιχειρησιακών Περιπτώσεων
Ενότητα 5.3: Συμπεράσματα
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων των εταιριών Τεκ-1 

και Τεκ-2 σε συνδυασμό με τη χρήση διαλειτουργικών ομάδων ανά ιεραρχικό επίπεδο (focus 

groups) αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης των 

ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων τους καθώς και για την διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος της εταιρίας. Οι δυο εταιρίες φαίνεται να ενστερνίζονται το ότι η αποτελεσματική 

διοίκηση της απόδοσης θα πρέπει και να αποτελεί οδηγό μελλοντικής ανάπτυξης, ενίσχυσης του 

ανθρώπινου δυναμικού αλλά και κάλυψης των ελλείψεων σε ικανότητες. Όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, η έλλειψη κινήτρων για την ανάπτυξη των στελεχών βρέθηκε να είναι ιδιαίτερη 

αδυναμία στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας (Hall, Posner, Harder, 1989). Από τη στιγμή που 

αναπτύσσονται ταχύτατα, η ανάγκη ανάπτυξης των στελεχών κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι 

οργανώσεις υψηλής τεχνολογίας που δίνουν υψηλή έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων 

τους θα πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι οι επίσημες διαδικασίες τους αναγνωρίζουν και 

ενισχύουν αυτήν την αναπτυξιακή πλευρά. Στα πλαίσια του συστήματος Διοίκησης της 

Απόδοσης προτείνεται επίσης η δημιουργία πλάνων προσωπικής ανάπτυξης. Τέτοια πλάνα 

συνήθως περικλείουν τις ικανότητες που απαιτείται να αναπτυχθούν, τα βήματα αναπτυξιακών 

ενεργειών που απαιτούνται καθώς και ορόσημα για την αξιολόγηση της προόδου. Η αμοιβή με 

βάση τις ικανότητες (που επιχειρείται από την οργάνωση Τεκ-2) μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη 

χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης προς αυτήν την κατεύθυνση. Τεχνικές όπως η 360° αξιολόγηση και 

η αυτοαξιολόγηση μπορούν να αποτελόσουν πηγές αναπληροφόρησης για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων του εργαζομένου και την προσωπική του ανάπτυξη. Επιπλέον, η 

σύνδεση του μοντέλου ικανοτήτων με την ανάπτυξη και η επικέντρωση της οργάνωσης στις ρίζες 

του επιπέδου των ατομικών δεξιοτήτων για κάθε ικανότητα μπορεί να βοηθήσει στην 

αποτελεσματικότερη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

αποτελεσματικότητα των στελεχών στο ρόλο τους ως συμβούλου και καθοδηγητή των 

υφισταμένων τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο σε πολλά μοντέλα ικανοτήτων.

Μόνο η οργάνωση Τεκ-2 επιχειρεί τη σύνδεση ικανοτήτων και αμοιβής. Στα πλαίσια του 

συστήματος διοίκησης της απόδοσης που υιοθετεί, η αξιολόγηση των ικανοτήτων συμβάλλει 

στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού αξιολόγησης που οδηγεί σε συνδυασμό με άλλους 

παράγοντες στην διαμόρφωση των αμοιβών. Η εταιρία Τεκ-1 παρά το γεγονός ότι διαθέτει μια 

αποτελεσματική πλατφόρμα (το μοντέλο ικανοτήτων που έχει αναπτύξει) θεωρεί ότι η σύνδεση 

ικανοτήτων και αμοιβής μπορεί να υποβαθμίσει τους αναπτυξιακούς στόχους των ικανοτήτων. 

Όπως αναφέρουμε στην ενότητα 4.1 η σύνδεση αμοιβής και ικανοτήτων μπορεί να επιτευχθεί 

κυρίως βάση δυο προσεγγίσεων. Η πρώτη προσέγγιση είναι προσανατολισμένη στην εργασία και 

χρησιμοποιεί συνολικά ή μερικά ικανότητες για την αξιολόγηση του έργου θέσης. Η δεύτερη 

προσέγγιση είναι προσανατολισμένη στον εργαζόμενο και συνδέει τις ικανότητες με τα επίπεδα
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αμοιβής και αυξήσεων. Η πλειοψηφία των οργανώσεων που διερευνούν, αναπτύσσουν και 

εισάγουν συστήματα που συνδέουν τις ικανότητες με την αμοιβή συνεχίζει να χρησιμοποιεί 

διάφορους τύπους αξιολόγησης του έργου θέσης ενώ επιπλέον συνδέει τις ατομικές αμοιβές με 

τις απαιτήσεις της αγοράς και την απόδοση γενικότερα. Η ακρίβεια και αξιοπιστία κάθε 

προσέγγισης εξαρτάται από την ποιότητα του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων της 

οργάνωσης, την ακρίβεια με την οποία οι διαστάσεις και τα επίπεδα των ικανοτήτων 

προσδιορίζονται, την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων στα οποία στηρίζονται οι 

αξιολογήσεις και την ικανότητα αξιολόγησης των στελεχών.

Παρά τον πολύ λόγο που γίνεται στη βιβλιογραφία για την 360° αξιολόγηση της 

απόδοσης και γενικότερα την πολλαπλών πηγών αξιολόγηση της απόδοσης (ΠΠΑ), δεδομένου 

και της συνεισφοράς που τέτοιες πρακτικές μπορεί να έχουν στην αποτελεσματικότητα του 

συστήματος διοίκησης της απόδοσης, στην αξιολόγηση των ομάδων εργασίας στην επικοινωνία, 

αναπληροφόρηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων και συμπεριφορών που θεωρούνται κρίσιμης 

σημασίας για την οργανωσιακή επιτυχία, δεν διαπιστώθηκε υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών. Στο 

βαθμό που οι ικανότητες αυτές αποτελούν τη βάση των άλλων συστημάτων Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων των επιχειρησιακών περιπτώσεων υψηλής τεχνολογίας που διερευνήθηκαν, 

όπως αξιολόγηση, αμοιβές, σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού, η ΠΠΑ μπορεί να παρέχει 

σχετική αναπληροφόρηση και σε αυτά τα συστήματα.

Κλειδί της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης είναι η 

ολοκλήρωσή του με τους οργανωσιακούς στόχους, τις στρατηγικές και την κουλτούρα της 

οργάνωσης στοιχεία που παρέχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη μελλοντική 

συμπεριφορά και απόδοση που απαιτείται για την επίτευξη της αποστολής της οργάνωσης Η 

είσοδος του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας σε φάση ωρίμανσης όπως διαφαίνεται από στοιχεία 

του 2002, δημιουργεί επιπλέον πιέσεις για ενίσχυση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας 

και ανάπτυξης τους την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη 

δράστηριοποίηση σε νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις 

τεχνολογίες επικοινωνιών. Οι εταιρίες που διερευνήσαμε είτε βρίσκονταν σε μεταβατικό στάδιο 

όσον αφορά την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος διοίκησης της απόδοσης (Τεκ-1, Τεκ-2) είτε 

θεωρούσαν ως άμεση προτεραιότητά τους τον επανασχεδιασμό του στο άμεσο μέλλον (Τεκ-3). Η 

μετεξέλιξη και ανάπτυξη των συστημάτων διοίκησης της απόδοσης των εταιριών του κλάδου 

προκειμενου να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της νέας 

επιχειρησιακής στρατηγικής, να καθοδηγήσουν στη σωστή κατεύθυνση τους εργαζόμενους και 

γενικότερα να συνεισφέρουν στη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης και 

αποτελεσματικότητας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μια νέας έρευνας.
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