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Περίληψη 

 

Το ανθρώπινο στοιχείο αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σηµασίας στην 

βιοµηχανία της φιλοξενίας όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, στην ικανοποίηση των πελατών, στην δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, και στην αποδοτικότητα των οργανισµών γενικότερα. Η επιτυχής 

υποκίνηση και δέσµευση των υπαλλήλων ως προς την επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων της επιχείρησης µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την εφαρµογή και 

διαχείριση συστηµάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Οι αξιολογήσεις της 

απόδοσης αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία που χρησιµοποιούνται 

κατά την διαδικασία οργάνωσης και ελέγχου µιας επιχείρησης και ιδιαιτέρα στον 

τοµέα τη φιλοξενίας ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της υψηλής 

συχνότητας αλλαγής του προσωπικού. Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας σχετικά µε τον σκοπό και τις µεθόδους της αξιολόγησης, 

εξετάζεται η εφαρµογή και η αποδοτικότητα των συστηµάτων αυτών στον τοµέα 

της φιλοξενίας σύµφωνα µε παλαιότερες έρευνες και τέλος διερευνάται µε την 

µέθοδο της συνέντευξης η εφαρµογή των συστηµάτων αυτών στην Ελληνική 

πραγµατικότητα.   
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Abstract  

 

The human element is crucial in the hospitality industry in terms of quality of service, 

customer satisfaction, creating competitive advantage and profitability of 

organizations in general. Successful motivation and commitment of employees to 

achieve strategic business goals can be achieved through the implementation and 

management of human resource management systems. The performance assessment is 

one of the most important tools used in the process of organization and control of a 

company and especially in the hospitality sector which is of particular interest because 

of the high-frequency personnel turnover. This paper reviews the literature about the 

purpose and methods of evaluation, examines the implementation and performance of 

these systems in the hospitality sector in line with previous research, and finally 

investigates by the method of interview, the application of these systems to the Greek 

reality. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα θέµατα 

στις κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες. Παρά το γεγονός ότι έχει µελετηθεί 

και αναλυθεί διεξοδικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επιβεβαιώνει και το 

πλήθος της βιβλιογραφίας, δεν υπάρχει µια συγκεκριµένη άριστη µέθοδος 

διεξαγωγής της. Με την ραγδαία εξέλιξη της παγκόσµιας αγοράς και της συνεχώς 

µεταβαλλόµενες ανάγκες των σηµερινών επιχειρήσεων, τα προσόντα και οι αξίες 

των εργαζοµένων που αξιολογούνται ολοένα και αυξάνονται. Η συγκεκριµένη 

έρευνα εξετάζει την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αξιολόγησης στον 

τοµέα της φιλοξενίας.  

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης, ανεπίσηµα, αποτελεί µια διαδικασία που υπάρχει 

από την πρώτη στιγµή που οι άνθρωποι άρχισαν να εργάζονται σε οµάδες. Αυτό 

οφείλεται στην τάση που έχουν οι άνθρωποι να κρίνουν τους συναδέρφους τους 

(Redman et al. 1993). Η ιστορία της αξιολόγησης, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, 

ξεκινά το 2000 π.χ. στην Κίνα όπου Κινέζοι αξιωµατικοί αξιολογούσαν τους 

αιτούντες για εργασία σε κυβερνητικές θέσεις. Επίσης πιστεύεται και πως ο 

Σωκράτης χρησιµοποιούσε µια µορφή προφορικής αξιολόγησης ως µέρος της 

διδακτικής προσέγγισης του (Guerra – Lopez, 2008).  
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Αρκετούς αιώνες αργότερα, περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 1800, η 

αξιολόγηση, εµπλουτισµένη µε τυπικές διαδικασίες και σκοπούς, εµφανίζεται να 

χρησιµοποιείται από τον Robert Owens, στην Σκωτία σε εργοστάσια 

κλωστοϋφαντουργίας. Σύµφωνα µε τους Redman et al. (1993), οι προϊστάµενοι 

χρησιµοποιούσαν χρωµατισµένα ξύλα για να δείξουν την αξιολόγηση της 

παραγωγής της προηγούµενης ηµέρας. Τοποθετούσαν τα ξύλα αυτά µπροστά στην 

µηχανή του κάθε υπαλλήλου και η αντιστοιχία απόδοσης και χρώµατος ήταν η 

εξής: άσπρο για εξαιρετική απόδοση, κίτρινο για καλή, µπλε για αδιάφορη 

απόδοση και µαύρο για κακή απόδοση. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως η 

πρακτική αυτή είχε θετική επίδραση στην µετέπειτα συµπεριφορά των εργατών.  

Σύµφωνα µε τους Wiese και Buckley (1998), η επίσηµη χρήση της αξιολόγησης 

της απόδοσης αρχίζει στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1813, όταν ο στρατηγός Lewis 

Cass υποβάλλει σε αξιολόγηση καθένα από τους άντρες του πολεµικού του 

τµήµατος. Στην συνέχεια, µέσα στην δεκαετία 1840 έως 1850 το Κογκρέσο 

απαιτεί αξιολογήσεις της αποτελεσµατικότητας των υπαλλήλων, οι οποίες 

περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ικανότητα και την αξιοπιστία τους. Στο 

τέλος του δέκατου ένατου και στις αρχές του εικοστού αιώνα οι αξιολογήσεις 

χρησιµοποιήθηκαν κυρίως από στρατιωτικούς και κυβερνητικούς οργανισµούς 

λόγω του µεγέθους τους, της ιεραρχικής δοµής και της γεωγραφικής διασποράς. 

Την περίοδο εκείνη οι περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούσαν 

κυρίως κάποια άτυπα µέτρα για την αξιολόγηση της απόδοσης και την λήψη 

διοικητικών αποφάσεων. Η χρήση της αξιολόγησης ως εργαλείο για την 

διαχείριση της απόδοσης εντοπίζεται κυρίως στην περίοδο του ∆ευτέρου 

Παγκοσµίου πολέµου. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα www.performance-

appraisal.com, η διαδικασία περιορίζονταν στην αιτιολόγηση του εισοδήµατος και 
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λειτουργούσε ως ένα εργαλείο αυξοµείωσης µισθών. Ο σκοπός για τον οποίο 

διεξάγονταν η διαδικασία της αξιολόγησης ως επί το πλείστον ήταν για να 

διαπιστωθεί εάν ο µισθός του εργαζοµένου ήταν δικαιολογηµένος, και δεν είχε 

δοθεί καµία σηµασία στις αναπτυξιακές δυνατότητες της αξιολόγησης. Η τάση 

που επικρατούσε ήταν πως µια περικοπή ή µια αύξηση µισθού ήταν αρκετή για να 

κινητοποιήσει τον εργαζόµενο (http://www.performance-appraisal.com/intro.htm). 

 

1.3 ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί µία από τις κύριες και πιο πολύπλοκες 

δραστηριότητες ενός τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων πόρων. Η έννοια του όρου 

αξιολόγηση έχει αναλυθεί και ερµηνευτεί διεξοδικά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Σύµφωνα µε τους Redman et al. (1993) η αξιολόγηση συχνά περιγράφεται ως µια 

ζωτικής σηµασίας δραστηριότητα στην βιβλιογραφία της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων. Καθώς αρκετοί δικαίως υποστηρίζουν πως ο θεµελιώδης σκοπός της 

αξιολόγησης είναι ο καθορισµός της αξίας ή των πλεονεκτηµάτων της εφαρµογής 

ενός προγράµµατος ή µιας λύσης, ο τελικός σκοπός και η σηµασία του 

καθορισµού της αξίας αυτής, βρίσκεται στην παροχή των απαιτούµενων 

πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην βελτιωµένη 

απόδοση προγραµµάτων και οργανισµών (Guerra-Lopez, 2007). 

Ο Joe Baker (1998) επιχειρεί να κάνει µία ανάλυση στους διαφορετικούς όρους 

που χρησιµοποιούνται καθώς, όπως αναφέρει και στο βιβλίο του “Causes of 

failure in performance appraisal and supervision”, στο παρελθόν έχει 

δηµιουργηθεί µία σχετικά µεγάλη σύγχυση όσον αφορά στα συστήµατα 

αξιολόγησης της απόδοσης εξαιτίας της έλλειψης σαφών ορισµών των 
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χρησιµοποιούµενων όρων. Η εκτίµηση χρησιµοποιείται ως ένας γενικός όρος για 

να περιγράψει την διαδικασία της σύγκρισης ανάµεσα στο προς αξιολόγηση θέµα 

και τα δεδοµένα πρότυπα. Ο σκοπός της σύγκρισης αυτής είναι να αναγνωριστούν 

οι αποκλίσεις που υπάρχουν.  

Επίσης η διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης αποτελεί µια ειδική µορφή 

αξιολόγησης που σχετίζεται µε την σύγκριση της παρατηρούµενης απόδοσης ενός 

εργαζοµένου σε σχέση  µε τα πρότυπα απόδοσης που περιγράφουν την 

αναµενόµενη συµπεριφορά ενός υπαλλήλου, από την άποψη των συµπεριφορών 

και αποτελεσµάτων. Ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης καθορίζεται ως µία 

σειρά ενεργειών που πραγµατοποιούνται σε ακολουθία από προϊστάµενους και 

υπαλλήλους µε σκοπό: (1) να σχεδιάσουν το τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόµενοι, 

(2) να εξασφαλίσουν το γεγονός πως οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται τι 

αναµένεται από αυτούς, (3) να βοηθούν τους εργαζοµένους να ανταποκρίνονται 

στα πρότυπα, (4) να παρέχουν πληροφορίες για την λήψη διαχειριστικών 

αποφάσεων. Ο όρος εκτίµηση αναφέρεται στην διαδικασία να κρίνουµε τις 

δυνατότητες ενός υπαλλήλου ή αιτών εργασία για τις µελλοντικές αναθέσεις 

εργασίας. 

Σύµφωνα µε την Guerra – Lopez (2008) « Η αξιολόγηση µπορεί να προσφέρει ένα 

συστηµατικό πλαίσιο που ευθυγραµµίζει τα ενδιαφερόµενα µέρη, τους σκοπούς 

της αξιολόγησης, τα επιθυµητά αποτελέσµατα και τις συνέπειες, και όλες τις 

δραστηριότητες της αξιολόγησης, έτσι ώστε το προϊόν αυτής να αποτελέσει µια 

ξεκάθαρη συνταγή για την βελτίωση της απόδοσης. Όλα αυτά στην ουσία 

επιτρέπουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων να γίνει πιο ξεκάθαρη και απλή. Η 

αξιολόγηση αποτελεί τον µηχανισµό ο οποίος παρέχει αναπληροφόρηση στους 
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λήπτες αποφάσεων, είτε µέσω ενδιάµεσων εκθέσεων και συναντήσεων, είτε µε 

τελικές αναφορές και απολογισµούς».  

Οι Kline και Sulsky (2009), υποστηρίζουν πως οι περισσότεροι οργανισµοί έχουν 

κάποιο σύστηµα αξιολόγησης για να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις επιδόσεις 

των εργαζοµένων, αλλά όσον αφορά στον σκοπό του συστήµατος υποστηρίζουν 

πως  «η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί µια ετήσια τελετουργία ενηλικίωσης 

στους οργανισµούς που προκαλεί δέος και φόβο στους πιο έµπειρους και 

σκληραγωγηµένους από την µάχη διευθυντές». 

Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα www.performance-appraisal.com ως αξιολόγηση της 

απόδοσης µπορεί να οριστεί µια δοµηµένη επίσηµη αλληλεπίδραση ανάµεσα σε 

έναν υφιστάµενο και έναν επόπτη, που παίρνει συνήθως την µορφή περιοδικής 

συνέντευξης (ετήσια ή εξαµηνιαία), στην οποία εξετάζεται και συζητείται η 

απόδοση των υφισταµένων στην εργασία, µε στόχο τον εντοπισµό αδυναµιών και 

δυνατοτήτων, καθώς και ευκαιρίες για βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

(http://www.performance-appraisal.com/intro.htm).  

Υποστηρίζεται πως η αξιολόγηση είναι «ένας γενικός τίτλος για µία ποικιλία 

δραστηριοτήτων µέσω των οποίων οι οργανώσεις προσπαθούν να αξιολογήσουν 

τους εργαζόµενους και να αναπτύξουν την ικανότητα τους, να ενισχύσουν την 

απόδοση και να διανείµουν ανταµοιβές» (Fletcher, 2001, p.474 οπ. αν Kline & 

Sulsky, 2009). Η αξιολόγηση της απόδοσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα 

µέσο από την οργάνωση για να επικοινωνήσει το µήνυµα πως οι εργαζόµενοι 

θεωρούνται υπεύθυνοι για την εργασία τους (Derven, 1990). 

Σύµφωνα µε την Ξηροτύρη (2010), «Αποτελεί ένα µέτρο ελέγχου του βαθµού 

στον οποίο το στέλεχος έχει συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί 

από την επιχείρηση/οργανισµό και τους οποίους οφείλει να επιδιώξει. Είναι µία 
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δοµηµένη διαδικασία που αποσκοπεί στο να εκτιµήσει και να επηρεάσει τη 

συµβολή του εργαζοµένου στην αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας. Επίσης 

για την επιχείρηση αποτελεί ένα χρήσιµο οδηγό στην προσπάθεια της να 

εφαρµόσει συστήµατα προαγωγών, µεταθέσεων, αµοιβών, και προγραµµατισµό 

του ανθρώπινου δυναµικού. Μέσα στην βιβλιογραφία αναφέρεται και ως ένας 

µηχανισµός παρακολούθησης ο οποίος  εξασφαλίζει πως οι εργαζόµενοι 

γνωρίζουν για τι είναι υπόλογοι, αποσαφηνίζει τις προβληµατικές περιοχές και 

εξασφαλίζει την αµοιβαία κατανόηση των ευθυνών. Επίσης µπορεί να θεωρηθεί 

ως ένας τρόπος για τον εξορθολογισµό και την αποσαφήνιση της σχέσης 

απασχόλησης και την προστασία του ατόµου από αυθαίρετη πειθαρχία ή από τις 

συνέπειες της µη βασισµένης στην απόδοση ευνοιοκρατίας (Brinkerhoff & 

Kanter, 1980). 

Ο Stephen A. Woods στο βιβλίο The Oxford Handbook of personnel psychology 

(2008, σ.318) χρησιµοποιεί τον ορισµό που έχει δώσει ο Tannenbaum (2006), 

περιγράφοντας χαρακτηριστικά την ΑΑ ως «συλλογή και χρήση κρίσεων, 

βαθµολογιών, αντιλήψεων, ή πιο αντικειµενικών πηγών πληροφοριών για την 

καλύτερη κατανόηση της απόδοσης ενός προσώπου, οµάδας, µονάδας, 

επιχείρησης, διαδικασίας, προγράµµατος ή πρωτοβουλίας, προκειµένου να 

καθοδηγήσουν επακόλουθες ενέργειες ή αποφάσεις».  

Ένας επιπλέον ορισµός που έχει δοθεί για την αξιολόγηση της απόδοσης από τους 

Cheung et al. (1998), είναι πως αποτελεί την παρατήρηση και εκτίµηση της 

απόδοσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε προκαθορισµένα πρότυπα που αφορούν 

την εργασία, για σκοπούς που προσδιορίζονται από την επιχείρηση.  
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1.4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ερευνητές και επαγγελµατίες πιστεύουν πως η διαδικασία αξιολόγησης της 

απόδοσης εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς. Κατ’ αρχάς η αξιολόγηση της 

απόδοσης εξυπηρετεί διοικητικούς σκοπούς, στον βαθµό που αυτή αποτελεί την 

βάση για τον καθορισµό µισθολογικών αυξήσεων, προαγωγών, απολύσεων και 

άλλων διοικητικών αποφάσεων.  

Αναγκαστικά οι διοικητικές λειτουργίες της αξιολόγησης απαιτούν από τους 

προϊσταµένους να αξιολογήσουν την απόδοση και να παίξουν έναν επικριτικό 

ρόλο στην διαδικασία αξιολόγησης. ∆εύτερον η αξιολόγηση της απόδοσης 

εξυπηρετεί αναπτυξιακούς σκοπούς, εφοδιάζοντας τους υπαλλήλους µε 

εξειδικευµένη ανατροφοδότηση για την δουλειά, βοήθεια και παροχή συµβουλών 

µε σκοπό την ανάπτυξη της απόδοσης . Σε αυτήν την περίπτωση οι προϊστάµενοι 

καλούνται να παίξουν έναν ρόλο-επίλυσης προβληµάτων / υποστηρικτικό, που 

έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της εξέλιξης (Dorfman et al. 1986).   

Αναλύοντας τον διπλό ρόλο της αξιολόγησης, όσον αφορά στον πρώτο σκοπό οι 

Brinkerhoff και Kanter (1980) αναφέρουν πώς «Η αξιολογητική λειτουργία της 

ΑΑ αναφέρεται στην εκτίµηση του βαθµού κατά τον οποίον η πρόοδος, όσον 

αφορά στους στόχους που µπορούµε να τους καθορίσουµε ως επιθυµητά 

αποτελέσµατα, εξελίχθηκε περαιτέρω µέσα από τις προσπάθειες του 

αξιολογούµενου….Η αξιολόγηση έχει ως στόχο να επιτρέψει στους οργανισµούς 

όχι µόνο να παίρνουν αποφάσεις για τα άτοµα, αλλά και να µπορούν να 

συγκρίνουν υποψηφίους σε κάποια προφανή «αντικειµενική» βάση. 

Ανταποκρίνεται στην ανάγκη των οργανισµών για τεκµηρίωση σε περιπτώσεις 

απόλυσης και καθώς και σαν αιτιολόγηση σε περιπτώσεις προαγωγών, έτσι ώστε 
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ρυθµιστικοί παράγοντες, εργαζόµενοι και άλλα µέλη ή συστατικά στοιχεία θα 

αντιληφθούν ως «δίκαιο» τον οργανισµό». 

Σύµφωνα µε τον Oldham (1976), ο αναπτυξιακός ρόλος είναι προσανατολισµένος 

προς το µέλλον, στοχεύοντας στην αύξηση της ικανότητας των µελών του 

οργανισµού να είναι πιο παραγωγικοί, αποτελεσµατικοί, αποδοτικοί και/ή 

ικανοποιηµένοι στο µέλλον. Για αναπτυξιακούς σκοπούς η ΑΑ διευκολύνει την 

βελτίωση του αξιολογούµενου σε σχετικές µε την εργασία δεξιότητες, τον 

σχεδιασµό της σταδιοδροµίας, την παρακίνηση των εργαζοµένων και την 

αποτελεσµατική καθοδήγηση και ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στους 

διευθυντές και τους υφισταµένους. Αυτές οι αναπτυξιακές πτυχές της ΑΑ έχουν 

συνδεθεί θετικά µε την αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων.  

Συνεχίζοντας, οι Brinkerhoff & Kanter (1980), αναφέρουν πως «Βασικά, η 

αξιολόγηση της απόδοσης εξυπηρετεί δύο σκοπούς: Ο πρώτος είναι η αξιολόγηση 

(όπως υποδηλώνει και ο όρος «εκτίµηση»), και ο δεύτερος είναι αναπτυξιακός». 

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και στο βιβλίο των Noe et al.  (2006), µε τίτλο 

Human resource management: Gaining a competitive advantage. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουν «Οι σκοποί ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης της 

απόδοσης είναι να συνδέει τις δραστηριότητες των υπαλλήλων µε τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, να παρέχει έγκυρες και χρήσιµες 

πληροφορίες για την λήψη διοικητικών αποφάσεων µε το προσωπικό και να 

εξασφαλίζει στους υπαλλήλους χρήσιµη συναφή µε την εξέλιξη τους ανάδραση. 

Η εκπλήρωση αυτών των τριών σκοπών είναι ουσιαστική για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω των ανθρώπινων πόρων. Ένα κρίσιµο 

σηµείο στην διαχείριση της απόδοσης είναι η ανάπτυξη µέτρων για την 

αξιολόγηση της απόδοσης». 
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 Ένας άλλος σκοπός της αξιολόγησης είναι να διασφαλίζει πως οι διευθυντές 

εκτελούν µια κρίσιµη διευθυντική λειτουργία, καθιστώντας βέβαιο πως δίνουν 

ιδιαίτερη έµφαση στις καθορισµένες πτυχές της εργασίας των υφισταµένων τους 

(Brinkerhoff & Kanter, 1980). 

Αναφερόµενοι στον σκοπό της χρήσης της ΑΑ στην παγκόσµια αγορά και στην 

σύνδεση της µε τους στρατηγικούς στόχους, οι Abraham et al. (2001) καταλήγουν 

πως καθώς τα συστήµατα αξιολόγησης είναι σχεδιασµένα για να στηρίζουν και να 

προωθούν τους καθορισµένους για τον οργανισµό στόχους, η ΑΑ µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως ένα εργαλείο που βοηθά τους εργαζοµένους να αντιληφθούν 

τον ατοµικό τους ρόλο στα σχέδια αυτά και να εξασφαλίσει πως η εργασία τους 

κινεί το οργανισµό προς τους γενικούς αυτούς στόχους. Η χρήση ολοκληρωµένων 

συστηµάτων, βοηθάει ιδιαίτερα πολυεθνικές εταιρίες να εξασφαλίσουν πώς το 

παγκόσµιο τους όραµα υλοποιείται σε όλα τα εταιρικά συστήµατα και πως η 

χρήση ενός καλά δοµηµένου συστήµατος έχει την δυνατότητα να ενδυναµώσει 

τους εργαζοµένους, δίνοντας τους συγκεκριµένο ρόλο µέσα στην οργάνωση, 

αποµακρύνοντας µε τον τρόπο αυτό συναισθήµατα πως αποτελούν µόνο αριθµούς 

στα εταιρικά στελέχη που κατοικούν σε µακρινές χώρες.  

Οι Spinks et al. (1999) εξετάζουν την διαδικασία αξιολόγησης από την σκοπιά 

των εργαζοµένων καθώς αναφέρουν πως ο πιο σηµαντικός σκοπός που 

εξυπηρετείται είναι η ενηµέρωση των εργαζοµένων όσον αφορά στην απόδοση 

τους. Πιστεύουν πως η ανάγκη των εργαζοµένων να γνωρίζουν την απόδοση τους 

πηγάζει από την φυσική αντιπάθεια των ανθρώπων για την αβεβαιότητα. 

Kαταλήγουν στο συµπέρασµα πως οι εργαζόµενοι πρέπει να γνωρίζουν την θέση 

τους όσον αφορά στην απόδοση της εργασίας τους για τους εξής λόγους: 1) Για να 

ανακουφίσουν από την αβεβαιότητα που έχουν όλοι οι εργαζόµενοι όταν δεν 
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γνωρίζουν τι πιστεύουν οι διευθυντές τους για την απόδοση τους. 2) Για την 

παροχή ανταµοιβών οι οποίες θα πρέπει να προέρχονται από ικανοποιητική ή 

υψηλή απόδοση  και η αναγνώριση της εν λόγω απόδοσης από την διαχείριση 3) 

Για τον εντοπισµό της µη ικανοποιητικής απόδοσης και την ανάπτυξη τρόπων µε 

τους οποίους οι αποδόσεις αυτές µπορούν να µετατραπούν σε ικανοποιητικές 4) 

Για να βοηθήσουν τους εργαζοµένους να ορίσουν τους στόχους της 

σταδιοδροµίας τους καθώς και να τους καταστίσουν ικανούς να ανακατευθύνουν 

τους στόχους αυτούς όταν κρίνεται απίθανο ότι σηµερινοί τους στόχοι µπορούν αν 

πραγµατοποιηθούν ( Wells and Spinks, 1999).  

Σύµφωνα µε τους Ferris et al. (1994), oι εργαζόµενοι θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη ως ενεργοί συµµετέχοντες στην διαδικασία της αξιολόγησης, 

καταβάλλοντας προσπάθειες να διαχειριστούν τον σκοπό της απόδοσης τους, τις 

εντυπώσεις που µεταφέρουν στους προϊσταµένους, και την επακόλουθη 

βαθµολογία που λαµβάνουν.  

Παροµοίως οι  Murphy και Margulies (2004), αναφέρουν πως η αξιολόγηση 

µπορεί να εξυπηρετήσει διάφορους σκοπούς όπως, τον καθορισµό συγκεκριµένων 

συµπεριφορών ή αποδόσεων στην εργασία που θα πρέπει να διακοπούν ή να 

ενισχυθούν, την ανάπτυξη και καθοδήγηση των εργαζοµένων, την ρεαλιστική 

εκτίµηση της ετοιµότητας για προαγωγή και τέλος να αποτελέσει την βάση για 

τον καθορισµό ανταµοιβής σε σχέση µε την παραγωγικότητα.  

Ο σκοπός της αξιολόγησης της απόδοσης µπορεί να ποικίλει ανάλογα από την 

οπτική γωνία που εξετάζεται. Στην διαδικασία εφαρµογής εµπλέκονται τρία 

διαφορετικά µέλη τα οποία απολαµβάνουν διαφορετικά οφέλη από την διαδικασία 

αυτήν. Ο οργανισµός µέσω της αξιολόγησης καταφέρνει να συνδέσει επιτυχώς 

την ατοµική απόδοση των εργαζοµένων µε την οργανωτική στρατηγική και τους 
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στόχους της οργάνωσης. Ο µάνατζερ επωφελούµενος την διαδικασία αυτή µπορεί 

να αυξήσει το επίπεδο επικοινωνίας που έχει µε τους υφισταµένους του και να 

ενδυναµώσει την εµπιστοσύνη στην µεταξύ τους σχέση, καθώς και να βοηθήσει 

στην καλύτερη απόδοση του τµήµατος µέσω της ανάπτυξης των υπαλλήλων του. 

Τέλος ο εργαζόµενος αποτελεί τον συµµετέχοντα που επωφελείται περισσότερο 

καθώς  λαµβάνει ανατροφοδότηση για την απόδοση του και καθοδήγηση για την 

περαιτέρω επαγγελµατική του σταδιοδροµία. Γενικότερα η διαδικασία της 

αξιολόγησης αποτελεί ένα εργαλείο για την βελτίωσης της απόδοσης γιατί µε την 

σωστή χρήση του παρέχεται µια ξεκάθαρη εικόνα των προτύπων και των 

προτεραιοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι (Derven, 1990). 

Οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις διεξάγουν τις αξιολογήσεις σύµφωνα µε 

τον Edmonstone (1996), είναι:  

- Η βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των αφεντικών και των υφισταµένων 

µέσω της χρήσης της ανατροφοδότησης µεταξύ τους 

- Ο  προσδιορισµός του πεδίου εφαρµογής για την βελτίωση της απόδοσης και 

τα µέσα για την επίτευξη αυτού 

- Ο προσδιορισµός των ατοµικών αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης  

- Η αναγνώριση των δυνατοτήτων των εργαζοµένων για µελλοντική προαγωγή, 

απόσπαση, ή για διατήρηση και λήξη της εργασιακής σχέσης 

- Η χρήση των αξιολογήσεων ως βάση για αποζηµιώσεις και ανταµοιβές, σε 

σχέση µε την απόδοση 

- Ως ένα ισχυρό µέσο για την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου, µέσω του 

καθορισµού στόχων µε ιεραρχικό τρόπο και την επανεξέταση της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας στην επίτευξη αυτών. 
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1.5 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τους Noe et al. (2006) οι µέθοδοι της αξιολόγησης της απόδοσης 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες ως εξής: 1) η 

συγκριτική προσέγγιση, 2) η προσέγγιση µε βάση τα προσόντα, 3) η προσέγγιση 

µε βάση την συµπεριφορά, 4) προσέγγιση βάσει αποτελεσµάτων, 5) προσέγγιση 

βάσει της ποιότητας. Παράλληλα υπάρχουν και δύο ακόµη µέθοδοι αξιολόγησης 

που αποκλίνουν από τις τυπικές αυτές µεθόδους: η αυτό-αξιολόγηση και η 

αξιολόγηση 360 µοιρών.  

 

1.5.1 Η συγκριτική προσέγγιση 

Η προσέγγιση αυτή χρησιµοποιεί την σύγκριση της απόδοσης ενός συγκεκριµένου 

προσώπου µε αποδόσεις άλλων προσώπων. Σύµφωνα µε την Ξηροτύρη (2010), 

 «η αξιολόγηση αυτή είναι γενική και προσδιορίζει την αποτελεσµατικότητα της 

αποδοτικής συµπεριφοράς του ατόµου». Η προσέγγιση αυτή αποτελείται από 

τρείς µεθόδους: αξιολογητική ή κάθετη και εναλλακτική κατάταξη, υποχρεωτική 

κατανοµή ή οµαδοποίηση κατά κατηγορίες και σύγκριση κατά ζεύγη. 

 

1.5.1.1 Αξιολογητική ή κάθετη και εναλλακτική κατάταξη 

Η µέθοδος της αξιολογητικής κατάταξης αποτελεί µια σχετικά απλή µέθοδο 

καθώς απαιτείται από τον αξιολογητή να κατατάξει τους αξιολογούµενους µε 

βάση την απόδοση τους από τον καλύτερο έως τον χειρότερο. Η µέθοδος της 

εναλλακτικής κατάταξης είναι λίγο πιο περίπλοκη καθώς ο αξιολογητής, 

κρίνοντας µε βάση την απόδοση του κάθε υπαλλήλου καλείται να αποφασίσει 

ποιος είναι ο καλύτερος υπάλληλος και να τον διαγράψει από την λίστα. Στην 
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συνέχεια το όνοµα του υπαλλήλου αυτού καταγράφεται σε έναν άλλο νέο 

κατάλογο. Μετά, από τα εναποµείναντα ονόµατα της λίστας εντοπίζεται ο 

χειρότερος υπάλληλος και ακολουθείται η ίδια διαδικασία µέχρις ότου να 

τελειώσουν όλα τα ονόµατα από τον κατάλογο. Σύµφωνα µε τον Κανελλόπουλο 

(1980) για να είναι σαφής και αποτελεσµατικός ο διαχωρισµός των λιστών 

απαιτείται πολύ καλή πληροφόρηση. 

 

1.5.1.2 Υποχρεωτική κατανοµή ή οµαδοποίηση κατά κατηγορίες 

Στην µέθοδο της υποχρεωτικής κατανοµής οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε 

προκαθορισµένες κατηγορίες και µε τον τρόπο αυτό συγκρίνονται ορισµένοι 

παράγοντες ή χαρακτηριστικά. Οι εργαζόµενοι κατατάσσονται σε συγκεκριµένες 

κατηγορίες ανά ποσοστά, όπως για παράδειγµα το 10% εξαιρετική απόδοση, το  

20% πολύ καλή απόδοση, το 40% µέση απόδοση, το 20% χαµηλή απόδοση και το 

υπόλοιπο 10% µη ικανοποιητική απόδοση ( Ξηροτύρη, 2010). 

 

1.5.1.3 Σύγκριση κατά ζεύγη 

Τέλος στην σύγκριση κατά ζεύγη η απόδοση κάθε υπαλλήλου συγκρίνεται 

χωριστά µε τις αποδόσεις των υπολοίπων σε παρόµοιες εργασίες, συχνά 

βασιζόµενη σε συγκεκριµένο κριτήριο, και στο τέλος της διαδικασίας εξετάζεται 

η συχνότητα ευνοϊκότερης βαθµολόγησης  του κάθε υπαλλήλου και δηµιουργείται 

η τελική τους κατάταξη (Κανελλόπουλος, 1980). Για παράδειγµα, έστω ότι µια 

επιχείρηση απασχολεί τέσσερις εργαζοµένους, τους Α, Β, Γ, ∆. Η σύγκριση θα 

πρέπει να γίνει µε την εξής σειρά: ο Α θα συγκριθεί µε τους Β, Γ και ∆, ο Β µε 

τους Γ και ∆ και ο Γ µε τον ∆. «Ο αριθµός των συγκρίσεων υπολογίζεται από τον 

τύπο Ν(Ν-1)/2, όπου Ν = ο αριθµός των εργαζόµενων που θα αξιολογηθούν. Η 
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τελική κατάταξη διαµορφώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των ευνοϊκότερων 

βαθµολογήσεων του καθένα»  (Ξηροτύρη, 2010). 

Η συγκριτική προσέγγιση αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να επιτευχθεί η 

διαφοροποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων και να καταφέρουµε να 

αποφύγουµε µερικά από τα πιο συχνά εµφανιζόµενα σφάλµατα αξιολόγησης όπως 

το σφάλµα επιείκειας και αυστηρότητας. Παρόλα αυτά συνδέεται αρκετά δύσκολά 

µε τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, καθώς αυτό που εξετάζεται είναι 

η σύγκριση  αποδόσεων διαφορετικών υπαλλήλων (Noe et al. 2006). Επιπλέον οι 

Brinkerhoff et al. (1980), υποστηρίζουν πως τα συστήµατα µέτρησης αυτά θα 

πρέπει να περιορίζονται µόνο για εργασίες ρουτίνας, σε οργανισµούς που πληρούν 

αυτά τα κριτήρια καθώς όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της εργασίας, η 

αλληλεξάρτηση των διάφορων εργασιών και η αβεβαιότητα για τα αποτελέσµατα, 

τόσο πιο αναγκαίο είναι να αυξάνονται οι πηγές πληροφοριών και τα 

χαρακτηριστικά και ικανότητες που εξετάζονται. 

 

1.5.2. Η προσέγγιση µε βάση τα προσόντα 

Σε αυτόν τον τύπο της αξιολόγησης ο εργαζόµενος αξιολογείται µε βάση την 

ύπαρξη προκαθορισµένων και επιθυµητών για την συγκεκριµένη εταιρία 

χαρακτηριστικών και προσόντων. Οι οργανισµοί που χρησιµοποιούν αυτόν τον 

τύπο αξιολόγησης συνήθως προσδιορίζουν µια οµάδα από γνωρίσµατα ή 

χαρακτηριστικά, ιδιότητες, ή ατοµικά προσόντα, η κατοχή των οποίων υποτίθεται 

ότι έχει ωα αποτέλεσµα την καλή απόδοση στην δουλειά. (Grote, 1996). Κάποια 

από τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται είναι η επικοινωνία, η 

προσαρµοστικότητα, η πρωτοβουλία, η διαχείριση χρόνου, οι διαπροσωπικές 
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δεξιότητες κ.α.  Αυτού του τύπου η προσέγγιση συνήθως παίρνει δύο µορφές: τις 

γραφικές βαθµολογικές κλίµακες και τις κλίµακες µικτών κριτηρίων.  

 

1.5.2.1 Γραφικές βαθµολογικές κλίµακες 

Στις γραφικές βαθµολογικές κλίµακες αξιολογούνται συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά (ο αριθµός των οποίων κυµαίνεται από πέντε έως επτά), και ο 

αξιολογητής καλείται να σηµειώσει έναν βαθµό που αντιπροσωπεύει την απόδοση 

του αξιολογούµενου ως προς το χαρακτηριστικό αυτό. Σύµφωνα µε την Ξηροτύρη 

(2010) η µέθοδος αυτή ονοµάζεται συµβατική κατάταξη. Οι κλίµακες που 

χρησιµοποιούνται συνήθως είναι κλίµακες συγκεκριµένης βαθµολογίας είτε µε 

νούµερα (1..2..3..4..5) είτε µε σηµεία αναφοράς για την κάθε απόδοση ( χαµηλό 

επίπεδο, κάτω από το µέσο, µέσο, πάνω από το µέσο, υψηλό επίπεδο) αλλά µπορεί 

να είναι κλίµακες συνέχειας (χαµηλό έως υψηλό επίπεδο). 

 

1.5.2.2 Κλίµακες µικτών κριτηρίων 

Οι κλίµακες µικτών κριτηρίων αποτελούν µια πιο πολύπλοκη και εξελιγµένη 

διαδικασία σύµφωνα µε τον Grote (1996) καθώς αποτελούνται από αξιολόγηση 

διακριτικών στοιχείων για τα οποία έχουν καθοριστεί επίπεδα απόδοσης και ο 

αξιολογητής καλείται να σηµειώσει που βρίσκεται η απόδοση του υπαλλήλου 

στην κλίµακα διαβάθµισης σε σχέση µε τα σηµεία αυτά. Η διαδικασία αυτή 

περιγράφεται από τους Noe et al.(2006), ως εξής: «Ζητείται από τον βαθµολογητή 

να συµπληρώσει το µέσο βαθµολόγησης δείχνοντας κατά πόσον η απόδοση του 

υπαλλήλου είναι πάνω (+), ίση µε (0), ή κάτω (-) από το σηµείο αναφοράς. 

Κατόπιν χρησιµοποιείται ένας ειδικός κλειδάριθµος για να βαθµολογηθεί η 

απόδοση του υπαλλήλου για κάθε διάσταση. Έτσι, για παράδειγµα, ένας 
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υπάλληλος που αποδίδει πάνω και από τρία σηµεία αναφοράς βαθµολογείται µε 

επτά. Εάν η απόδοση του υπαλλήλου είναι κάτω από το «καλή», ακριβώς στη 

µέτρια και πάνω από τη «χαµηλή», τότε αυτός βαθµολογείται µε τέσσερα. Ένας 

υπάλληλος που βρίσκεται κάτω από τα τρία σηµεία αναφοράς βαθµολογείται µε 

ένα». Η προσέγγιση µε βάση τα προσόντα αποτελεί µια από τις πιο κοινά 

χρησιµοποιούµενες τεχνικές αξιολόγησης. Η εγκυρότητα τους εξαρτάται κατά 

µεγάλο βαθµό από την ξεκάθαρη σχέση µεταξύ προσόντων και σύνδεσης µε 

αποτελεσµατικότητα. Πολύ συχνά όµως τα επίπεδα απόδοσης µε βάση τα οποία 

αξιολογείται ο εργαζόµενος καθιστούν ασαφή τα κριτήρια απόδοσης (Noe et al. 

2006). Τα πολλά διαφορετικά επίπεδα απόδοσης χάνουν την δυνατότητα να 

διαφοροποιήσουν ουσιαστικά την απόδοση, ενώ τα λίγα επίπεδα είναι πιθανό να 

δηµιουργήσουν αντιλήψεις ανισότητας (Bretz et al. 1992).  

 

1.5.3. Προσέγγιση µε βάση την συµπεριφορά 

Σε αντίθεση µε τις γραφικές βαθµολογικές κλίµακες που επικεντρώνουν στον 

αξιολογούµενο, η προσέγγιση µε βάση την συµπεριφορά εξετάζει τις 

συµπεριφορές τις οποίες υιοθετεί ο εργαζόµενος κατά την εκτέλεση της εργασίας 

του. Σε αυτού του τύπου την αξιολόγηση δεν εξετάζεται το ποιος είναι ο 

εργαζόµενος, αλλά πως συµπεριφέρεται (Grote, 1996). Στην προσέγγιση αυτή 

υπάρχουν πέντε διαφορετικές τεχνικές: τα συµβάντα κρίσιµης σηµασίας, 

βασισµένες στην συµπεριφορά βαθµολογικές κλίµακες (BARS), κλίµακες 

παρακολούθησης συµπεριφοράς (BOS), οργανωτική αλλαγή της συµπεριφοράς 

(OBM) και τα κέντρα αξιολόγησης.  
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1.5.3.1 Συµβάντα κρίσιµης σηµασίας   

Όπως αναφέρει και ο ∆ηµητριάδης (2006), για την πραγµατοποίηση της 

αξιολόγησης µε αυτήν την µέθοδο, προαπαιτείται να έχει υπάρξει  καταγραφή 

διάφορων ενεργειών που έχει διαπράξει ο αξιολογούµενος και οδήγησαν σε 

θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για την αποτελεσµατικότητα του τµήµατος. Στην 

συνέχεια, χρησιµοποιώντας τα περιστατικά αυτά αξιολογείται η απόδοση του 

υπαλλήλου. Ο Κανελλόπουλος (1980) υποστηρίζει πως η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιείται όταν δεν είναι δυνατό να εκφραστούν ποσοτικά τα 

αποτελέσµατα. 

 

1.5.3.2 Βασισµένες στην συµπεριφορά βαθµολογικές κλίµακες - Behaviorally 

Anchored Rating Scales (BARS) 

Η συγκεκριµένη µέθοδος προσπαθεί να καταγράψει την απόδοση σε 

πολυδιάστατους, εξειδικευµένους µε την συµπεριφορά όρους (Schwab et.al, 

1975). Αποτελεί µια µέθοδο που στηρίζεται στα συµβάντα κρίσιµης σηµασίας. 

Αρχικά, καθορίζονται τα συµβάντα που αντιπροσωπεύουν τις αποδόσεις ως 

αποτελεσµατικές ή µη,  και στην συνέχεια τα συµβάντα αυτά ταξινοµούνται σε 

συγκεκριµένες διαστάσεις απόδοσης για να χρησιµοποιηθούν ως υποδείγµατα για 

την καθοδήγηση του βαθµολογητή. Μετά από εξέταση της συµπεριφοράς του 

αξιολογούµενου καθορίζεται σε ποιο σηµείο ταιριάζει η απόδοση του και δίδεται 

ο αντίστοιχος βαθµός για την διάσταση αυτή.   
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1.5.3.3 Κλίµακες παρακολούθησης της συµπεριφοράς - Behavioral Observation 

Scale (BOS) 

Η µέθοδος αυτή είναι παραπλήσια µε την BARS, µιας και στηρίζεται και αυτή 

στα συµβάντα κρίσιµης σηµασίας, αλλά διαφέρει µε δύο τρόπους. Αρχικά η BOS 

χρησιµοποιεί µεγαλύτερο αριθµό συµπεριφορών για να καθορίσει ποιες είναι οι 

απαιτούµενες συµπεριφορές για καθοριστεί µια απόδοση ως αποτελεσµατική ή 

µη.  Στην συνέχεια η διαφορά των δύο βρίσκεται στο γεγονός ότι η BOS 

βαθµολογεί µε βάση την συχνότητα της εµφάνισης των συµπεριφορών αυτών και 

όχι µε το ποια συµπεριφορά καταδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο την απόδοση 

του αξιολογούµενου.  

Η συνολική βαθµολογία της απόδοσης προκύπτει από  τον µέσο όρο των 

διάφορων βαθµολογιών.  

 

1.5.3.4 Οργανωτική αλλαγή της συµπεριφοράς – Organizational Behavior 

Modification (OBM) 

Σύµφωνα µε τους Noe et. al (2003), αυτή η µορφή της αξιολόγησης εξετάζει τα 

κίνητρα µε βάση την συµπεριφορά, θεωρώντας πως η µελλοντική συµπεριφορά 

των εργαζοµένων καθορίζεται από παρελθοντικές συµπεριφορές. Στην OBM 

υπάρχει ένα σύστηµα ανάδρασης και υποστήριξης το οποίο χρησιµοποιείται για 

την διαχείριση της συµπεριφοράς των υπαλλήλων. Οι διάφορες τεχνικές αυτής της 

µεθόδου αποτελούνται από τέσσερα κοινά στάδια: αρχικά, ο ορισµός των 

βασικών συµπεριφορών που αφορούν στην απόδοση, δεύτερον, η χρήση 

συστήµατος µέτρησης για την αξιολόγηση, τρίτον, η ενηµέρωση των υπαλλήλων 

για τις συµπεριφορές αυτές και ο καθορισµός στόχων σχετικά µε την συχνότητα 
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εµφάνισης που θα πρέπει να υπάρχει, και τέταρτον, η παροχή ανάδρασης και 

υποστήριξης στους υπαλλήλους.    

 

1.5.3.5 Κέντρα αξιολόγησης 

Στην µέθοδο αυτήν συµπεριλαµβάνονται τεχνικές όπως η πρακτική εξάσκηση, οι 

οµαδικές συζητήσεις και οι συζητήσεις µεταξύ οµοβάθµιων. Οι αξιολογούµενοι 

καλούνται να εκτελέσουν κάποια καθήκοντα ή να βρουν λύση σε διάφορα 

προβλήµατα εντός ενός συγκεκριµένου χρονικού ορίου. Με τον τρόπο αυτόν οι 

µάνατζερ- αξιολογητές έχουν την δυνατότητα να εκτιµήσουν τα χαρακτηριστικά, 

την απόδοση των υπαλλήλων καθώς και τις διοικητικές δεξιότητες που 

απαιτούνται για διευθυντικές θέσεις. Οι τεχνικές αξιολόγησης µε βάση την 

συµπεριφορά είναι από τις πιο αποτελεσµατικές όσον αφορά στην σύνδεση της 

στρατηγικής της επιχείρησης µε τις συµπεριφορές των εργαζοµένων για την 

υλοποίηση της (Noe et al. 2003). 

 Το βασικότερο µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι πως για οι συµπεριφορές 

που εξετάζονται πρέπει να παρακολουθούνται στενά, να επανεξετάζονται συνεχώς 

και να κρατούνται γραπτές αναφορές, κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο που οι 

ελάχιστοι µάνατζερ έχουν πλέον  (Grote, 1996). 

 

1.5.4. Προσέγγιση βάσει αποτελεσµάτων 

 

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί µια αρκετά διαφορετική προσέγγιση σε σχέση µε τις 

παραπάνω, καθώς το αντικείµενο της αξιολόγησης δεν είναι πια ο εργαζόµενος ή 

η συµπεριφορά που αυτός επιδεικνύει, αλλά η εκτίµηση µετρήσιµων και 

αντικειµενικών αποτελεσµάτων (Noe et al. 2003). Τα συστήµατα που 
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χρησιµοποιούνται σε αυτήν την προσέγγιση είναι η διαχείριση µέσω στόχων 

(management by Objectives –MBO) και η αξιολόγηση της παραγωγικότητας 

(Productivity Measurement and Evaluation System – ProMes).  

 

1.5.4.1 ∆ιαχείριση µέσω στόχων - Management by Objectives (MBO) 

Σύµφωνα µε τον Κανελλόπουλο (1980) µε τον τρόπο αξιολόγησης αυτόν, οι 

εργαζόµενοι αξιολογούνται σε σχέση µε την επίτευξη στόχων που είχαν ήδη θέσει 

µε την βοήθεια των προϊσταµένων τους, µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. Οι στόχοι αυτοί θέτονται µε συνεργασία της διευθύνουσας οµάδας, των 

µάνατζερ και των υφισταµένων τους. Τα χαρακτηριστικά των στόχων αυτών είναι 

πως συνήθως οι στόχοι αυτοί είναι: συγκεκριµένοι, δύσκολοι και αντικειµενικοί 

(Noe et. al, 2003). Η µέθοδος αυτή αποτελεί την σύγχρονη εφαρµογή του 

µάνατζµεντ µε αντικειµενικούς σκοπούς οπού η αξιολόγηση δεν βασίζεται στην 

κριτική του ίδιου του εργαζοµένου αλλά στα αποτελέσµατα που έχει φέρει µέσα 

από την εργασία του (Σεϊτανίδης, 1987). 

Η φιλοσοφία αυτής της προσέγγισης έγκειται στο να προβλέπει και να επηρεάζει 

το µέλλον παρά να ανταποκρίνεται και να αντιδρά στο παρελθόν. Επιπλέον, η 

διαφορετικότητα της µεθόδου αυτής βρίσκεται στο γεγονός πως δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στην συµµετοχή όλων των µελών της οργάνωσης (Grote, 1996). 

Το σύστηµα αποτελείται από δύο βασικές αρχές:  

1. Η ξεκάθαρη αντίληψη των καθηκόντων από την πλευρά του εργαζοµένου, τον 

οδηγεί στην επιτυχηµένη εκτέλεση της. 

2. Η πρόοδος ενός εργαζοµένου µπορεί να καταστεί µετρήσιµη µόνο όταν 

συγκριθούν τα επιθυµητά µε πραγµατικά αποτελέσµατα.  

Η διαδικασία περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα: 
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1. Ο αξιολογητής και ο αξιολογούµενος καθορίζουν τους επιθυµητούς στόχους  σε 

µία ορισµένη περίοδο.  

2. Επίτευξη των καθορισµένων στόχων µέσα στα συµφωνηµένα χρονικά πλαίσια. 

3. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και συζήτηση µεταξύ των δύο πλευρών. 

4. Επανακαθορισµός στόχων για την επόµενη χρονική περίοδο (Ξηροτύρη, 2010). 

 

1.5.4.2 Σύστηµα µέτρησης και αξιολόγησης της παραγωγικότητας Productivity 

Measurement and Evaluation System (ProMES) 

 

Αυτό το σύστηµα µέτρησης αποτελεί έναν τρόπο για να επιτευχθεί η µέτρηση της 

παραγωγικότητας του προσωπικού και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

χρησιµοποιούνται για να παρέχουν αναπληροφόρηση στους εργαζοµένους.  

Απαρτίζεται από τέσσερα στάδια τα οποία χωρίζονται ως εξής: αρχικά 

καθορίζονται τα προϊόντα και οι στόχοι και που πρέπει να επιτευχθούν, στην 

συνέχεια ορίζονται από το προσωπικό οι δείκτες προϊόντων οι οποίοι χρησιµεύουν 

σαν µέτρα ποιότητας. Αφού έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία 

καθορίζονται οι πιθανότητες του συνόλου των δεικτών σε σχέση µε το επίπεδο 

της αξιολόγησης που αφορά το σύνολο αυτό. Στο τελευταίο στάδιο δίνεται στους 

υπαλλήλους η αναπληροφόρηση για το επίπεδο απόδοσης τους σε σχέση µε τους 

προκαθορισµένους αυτούς δείκτες. Η τελική βαθµολογία αποτελείται από το 

συνολικό άθροισµα των βαθµών αποτελεσµατικότητας για κάθε δείκτη (Noe et. 

al, 2003). Από τα πιο µεγαλύτερα προτερήµατα τις µεθόδου είναι πως µπορεί να 

εξαλείψει την υποκειµενικότητα στις αξιολογήσεις, καθώς η εκτίµηση βασίζεται 

σε χρονικά προγενέστερους προκαθορισµένους στόχους. Η εστίαση που δίνεται 

στα αποτελέσµατα  επικοινωνεί την σηµασία της επίτευξης µετρήσιµων 



 

22 
 

αποτελεσµάτων σε όλα τα µέλη της επιχείρησης (Grote, 1996). Στα 

µειονεκτήµατα της συγκαταλέγονται η δυσκολία στην δηµιουργία και την 

εφαρµογή της (Grote, 1996), καθώς και πως τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

αποτελούνται από ένα σύνολο παραγόντων, για µερικούς από τους οποίους όµως 

ο αξιολογούµενος δεν έχει κανέναν έλεγχο, π.χ. όπως η διεθνής οικονοµική κρίση 

που µπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις (Noe et. al, 2003). 

 

1.5.5. Προσέγγιση βάσει της ποιότητας  

 

Κατά τους Noe et. al.  (2003), η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει πολλαπλές πηγές 

πληροφοριών, δίνει έµφαση στην συνεργασία για την επίλυση προβληµάτων και 

χρησιµοποιεί την συµµετοχή εσωτερικών και εξωτερικών πελατών στην θέσπιση 

κριτηρίων. Ο στόχος αυτού του τύπου της αξιολόγησης είναι η ικανοποίηση του 

πελάτη. Βασιζόµενη στον στόχο αυτόν, αυτού του τύπου η αξιολόγηση θεωρεί 

τους υπαλλήλους υπεύθυνους µόνο για τα αποτελέσµατα που µπορούν να 

ελέγξουν πλήρως. Αποτελεί µία από τις προσεγγίσεις που είναι ιδιαίτερα 

προσανατολισµένη στον πελάτη και στοχεύει στην πρόληψη των σφαλµάτων. Η 

ανάδραση που παρέχεται στους υπαλλήλους µέσω του συστήµατος αυτού έχει δύο 

µορφές: η υποκειµενική ανάδραση και η αντικειµενική ανάδραση. Η 

υποκειµενική ανάδραση παρέχεται από οµοβάθµιους, µάνατζερ και πελάτες και 

βασίζεται σε κριτήρια όπως η επικοινωνία, η συνεργασία. Για την αντικειµενική 

ανάδραση χρησιµοποιούνται στατιστικές µέθοδοι ελέγχου της ποιότητας όπως η 

ανάλυση ροής της διαδικασίας, τα διαγράµµατα αιτίας και αποτελέσµατος και 

ελέγχου, τα ιστογράµµατα και το διάγραµµα Pareto.   
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Η τελευταία αυτή προσέγγιση βασίζεται σε συνδυασµό αξιολόγησης προσόντων 

και αποτελεσµάτων. Τα προσόντα που αξιολογούνται µε την προσέγγιση αυτή και 

αφορούν την ποιότητα δεν είναι µετρήσιµα τόσο εύκολα όσο τα προσόντα που 

αξιολογούν οι υπόλοιπες µέθοδοι καθώς θα πρέπει να έχουν διαµορφωθεί οµάδες 

εργασίας (Noe et. al, 2003). 

 

1.5.6 Αυτό-αξιολόγηση  

 

Η χρήση της αυτό-αξιολόγησης αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της διαδικασίας 

αξιολόγησης της απόδοσης ενός εργαζοµένου και υποστηρίζεται αρκετά έντονα 

από ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατίες καθώς θεωρείται πως αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητα της αξιολόγησης της απόδοσης. Σύµφωνα µε τους Redman 

et al. (1993), ακόµη και οι υπέρµαχοι των πιο παραδοσιακών µεθόδων θεωρούν 

πως η διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης συνεισφέρει στην µεγαλύτερη συµµετοχή 

εκ µέρους του αξιολογούµενου. 

Πέρα όµως από την συµµετοχή των εργαζοµένων η αυτό-αξιολόγηση, σύµφωνα 

µε τον Meyer (1980), προάγει την προσωπική ανάπτυξη, βελτιώνει την 

επικοινωνία, αποσαφηνίζει τις διαφορές απόψεων και βοηθά στην επίλυση 

ορισµένων προβληµάτων υποκειµενικότητας. Αρκετές µελέτες αποδεικνύουν πως 

η χρήση τους ενισχύει τα θετικά αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης, 

όπως η ικανοποίηση και η υποκίνηση, για τους υφισταµένους και για τους 

µάνατζερ. Για τους πρώτους βοηθά στην ενεργή συµµετοχή τους στην διαδικασία, 

στην αποδοχή των αποτελεσµάτων και στην κινητοποίηση τους για βελτίωση της 

απόδοσης. Από την πλευρά των µάνατζερ, τους βοηθά να είναι πιο συµµετοχικοί 

και αποδοτικοί στην αξιολόγηση  (Roberson et al. 1993). 
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Παρόλα αυτά, αρκετά συχνά τα άτοµα αντιµετωπίζουν την απόδοση της εργασίας 

τους µε διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους, έχοντας µια τάση επιείκειας, 

γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα εµφανής ανάµεσα σε υψηλόβαθµα στελέχη 

(Redman et al. 1993). 

Οι Eichinger et al. (2003), συµπληρώνουν πως κατά κανόνα η βαθµολογία που 

βάζει ο εργαζόµενος στον εαυτό του και οι υπόλοιπες βαθµολογίες θα πρέπει να 

είναι διαφορετικές έτσι ώστε η µια από τις χρήσεις της αυτό-αξιολόγησης να είναι 

να εξετάσει τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν. Συνεχίζοντας αναφέρουν πως οι 

αυτό-αξιολογήσεις δεν µας αποδεικνύουν πολλά για τους αξιολογούµενους, παρά 

µόνο το πόσο επιτυχηµένοι µπορούν να γίνουν στο µέλλον. Αυτό όµως δεν 

προκύπτει από αυτά που πιστεύουν για τις ατοµικές τους δυνάµεις και αδυναµίες, 

αλλά από την ταύτιση των βαθµολογιών τους µε τις βαθµολογίες των υπολοίπων- 

κυρίως των ανωτέρων τους. Η ουσιαστική λοιπόν χρήση της αυτό-αξιολόγησης 

είναι για να εκτιµηθεί η αυτογνωσία, η οποία µπορεί να υποδείξει πολλά 

πράγµατα σχετικά µε το µέλλον ενός εργαζόµενου.  

 

1.5.7 Αξιολόγηση 360 µοιρών   

 

Η αξιολόγηση 360 µοιρών αποτελεί µια µέθοδο αξιολόγησης που περιλαµβάνει 

πληροφόρηση από εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες όπως τους 

προϊσταµένους του εργαζοµένου, τους συναδέρφους, υφισταµένους και τους 

πελάτες (Carson, 2006)  

Οι Rees και Porter (2003) συµπληρώνουν πως η διαδικασία της αξιολόγησης των 

360 µοιρών περιλαµβάνει τις εκτιµήσεις των βασικών ανθρώπων στο εργασιακό 

δίκτυο του αξιολογούµενου. Εξετάζοντας την µέθοδο αυτήν από την οπτική γωνία 
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του εργαζόµενου ο Newbold (2008) συµπεραίνει πως  µε την χρήση της µεθόδου 

αυτής δίνεται στον αξιολογούµενο η δυνατότητα να λάβει αναπληροφόρηση από 

ένα σχετικά µεγάλο αριθµό συναδέλφων (συµπεριλαµβανοµένων και των 

προϊσταµένων γραµµής) και να αποκτήσει µε τον τρόπο αυτό µια καλύτερη 

εντύπωση του τρόπου µε τον οποίο η συµπεριφορά του επηρεάζει τον χώρο 

εργασίας του. Ο εργαζόµενος επίσης, αξιολογεί την δική του απόδοση (αυτό-

αξιολόγηση) και όλες αυτές οι βαθµολογίες προστίθενται στο συνολικό µείγµα 

ανατροφοδότησης. Η µέθοδος αυτή συνήθως εφαρµόζεται για τις ανώτερες 

διοικητικές θέσεις και βασίζεται σε τρείς κύριες παραδοχές: 

1. Οι πολλαπλές οπτικές γωνίες από πολλές πηγές παράγουν µια πιο ακριβή 

εικόνα του ατόµου που αξιολογείται απ’ ότι µια εκτίµηση ενός αξιολογητή. 

2. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων της αυτοαξιολόγησης µε τις αντιλήψεις των 

άλλων µπορούν να οδηγήσουν σε αυξηµένη αυτογνωσία. 

3. Οι άνθρωποι που είναι αποτελεσµατικοί σε αυτό που κάνουν θα έχουν 

αντίληψη της απόδοσης τους που ταιριάζει µε τις αντιλήψεις των άλλων για 

αυτούς αρκετά πολύ (Carson, 2006). 

Η συµµετοχή των εργαζοµένων στην διαδικασία αξιολόγησης µε σύστηµα 360 

µοιρών τους κάνει να αισθάνονται πως οι απόψεις τους ακούγονται από την 

επιχείρηση, κάτι που οδηγεί σε ένα πιο επικοινωνιακό και ανοικτό περιβάλλον.  

Οι οµάδες ενισχύονται από την δυνατότητα να µοιράζονται ανατροφοδότηση η 

οποία µπορεί να ενισχύσει την ατοµική και οµαδική απόδοση. Τεχνικές όπως το 

coaching και το mentoring µπορούν να θέσουν τα θεµέλια για να αναπτυχθούν 

προσωπικά πλάνα δράσης καθώς επίσης και να εντοπισθούν και αντιµετωπισθούν 

υπάρχοντα κενά στον τοµέα της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης (Carson, 2006). 

Με την σωστή εφαρµογή του προγράµµατος των 360 µοιρών παρέχεται µια 
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ολοκληρωµένη εικόνα των πλεονεκτηµάτων και των αναπτυξιακών αναγκών των 

εργαζοµένων σε διάφορους τοµείς ( Robertson, 2008).  

Σύµφωνα µε την Mary Carson (2006), η ανατροφοδότηση που αποκτάται από ένα 

σύστηµα αξιολόγησης 360 µοιρών δεν µπορεί να είναι χρήσιµη εάν η διαδικασία 

δεν έχει σχεδιασθεί, εφαρµοσθεί και  αξιολογηθεί προσεκτικά. 

O Spector (2008), αναφέρει πως ο σκοπός του συστήµατος αυτού είναι να 

ενδυναµώσει την εργασιακή απόδοση, ιδιαίτερα για τους εργαζοµένους που το 

έχουν περισσότερο ανάγκη. Παρά το γεγονός όµως πως έχει αποδειχτεί πως η 

αξιολόγηση 360 µοιρών έχει θετικά αποτελέσµατα, αυτό δεν ισχύει σε όλες τις 

περιπτώσεις εργαζοµένων. Σύµφωνα µε έρευνες από την µέθοδο αυτήν κυρίως 

φαίνεται να επωφελούνται οι καλύτεροι εργαζόµενοι και όχι οι µέτριας ή χαµηλής 

απόδοσης κάτι που αντιτίθεται στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.  

Καµία µέθοδος αξιολόγησης όµως δεν είναι αλάνθαστη. Αντίστοιχα και η 

αξιολόγηση 360 µοιρών µπορεί να προκαλέσει αντίθετα αποτελέσµατα εάν δεν 

εφαρµοστεί σωστά. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των εργαζοµένων στην λήψη 

αναπληροφόρησης έτσι ώστε να µεγεθυνθούν τα αποτελέσµατα της και να µην 

προκύψουν αρνητικά συναισθήµατα, αβεβαιότητα και αδικαιολόγητες διαµάχες. 

Η χρήση λανθασµένων ερωτήσεων και η µη σύνδεση τους µε τους 

οργανωσιακούς στόχους µπορεί να οδηγήσει σε άσχετα αποτελέσµατα που δεν θα 

βοηθήσουν. Πολύ σηµαντική είναι επίσης και η δηµιουργία ενός κλίµατος 

εµπιστοσύνης και η ενηµέρωση των υπαλλήλων όσον αφορά στον τρόπο µε τον 

οποίο θα χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει ένα 

πλάνο δράσης για το πώς θα χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 

καθώς η έλλειψη αυτού µπορεί να προκαλέσει σε αναποτελεσµατική χρήση και 

άµεση απώλεια ενδιαφέροντος για την διαδικασία από τους συµµετέχοντες 
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(Carson, 2006). Για να εφαρµοστεί σωστά ένα σύστηµα 360 µοιρών θα πρέπει οι 

οργανισµοί να έχουν συνδέσει τους οργανωτικούς στόχους και τις στρατηγικές 

της εταιρίας µε την διαδικασία αυτή (Newbold, 2008; Carson, 2006). Παράλληλα 

θα πρέπει η χρήση των αποτελεσµάτων να περιοριστεί αποκλειστικά για την 

επαγγελµατική εξέλιξη, να εκπαιδευθούν όλοι οι συµµετέχοντες, να δηµιουργηθεί 

ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης και να προστατευτεί η εµπιστευτικότητα και τέλος 

η επιχείρηση να παρέχει coaches και mentors που θα βοηθήσουν τους 

συµµετέχοντες µε την διεργασία και την ανατροφοδότηση των αποτελεσµάτων 

(Carson, 2006). 

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης ενός τέτοιου συστήµατος για την επιχείρηση 

σύµφωνα µε τους Garavan et al. (1997), είναι πως ενισχύει την αµφίδροµη 

επικοινωνία και αυξάνει την δυνατότητα συµµετοχής των εργαζοµένων, 

δηµιουργεί καλύτερες εργασιακές σχέσεις και βοηθά τους εργαζοµένους να 

εργάζονται σε οµάδες. Παράλληλα η Linda Gravett στην ιστοσελίδα www.e-

hresources.com αναφέρει πως «ο σχεδιασµός ενός συστήµατος 360 µοιρών είναι 

στραµµένος προς τους πελάτες. Αυτοί µπορεί να είναι εσωτερικοί και εξωτερικοί. 

∆υστυχώς είναι δύσκολο για µερικούς εργαζοµένους να αντιληφθούν την επιρροή 

που ασκούν οι καθηµερινές τους δραστηριότητες στους συναδέρφους και σε άλλα 

τµήµατα της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, αν λάβουν άµεση και συνεχή 

αναπληροφόρηση για την επιρροή αυτή, είναι πιθανό να είναι πιο προσεκτικοί µε 

προθεσµίες και απαιτήσεις ποιότητας» (http://www.e-

hresources.com/Articles/Nov2002.htm). 

Συνεχίζοντας οι  Garavan et al. (1997), ‘όσον αφορά στα οφέλη για τον 

εργαζόµενο, η µέθοδος αυτή αυξάνει την αξιοπιστία και την αµεροληψία καθώς 

και την αποδοχή της κριτικής από τον αξιολογούµενο, δεδοµένου ότι η 
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βαθµολογία του διαµορφώνεται από πολλαπλές πηγές και όχι µόνο από µία. Μια 

άλλη αρκετά σηµαντική συµβολή είναι η αποκάλυψη και επίλυση συγκρούσεων 

στον εργασιακό χώρο καθώς µε την ανωνυµία που παρέχει η συγκεκριµένη 

µέθοδος όλοι οι συµµετέχοντες είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους, που 

σε άλλη περίπτωση δεν θα µπορούσαν, και που αποτελούν αιτία σύγκρουσης στα 

άτοµα.  Μερικά ακόµη πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής όπως αναφέρονται 

στην ιστοσελίδα www.managementstudyguide.com είναι τα εξής:  

1. Είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µέσο για την βελτίωση της εξυπηρέτησης 

πελατών σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

2. Εξασφαλίζοντας την συµµετοχή όλων των εργαζοµένων οι αποφάσεις του 

τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων γίνονται πιο ποιοτικές 

3. Μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για τους εργαζόµενους που υποτιµούν τις 

ικανότητες τους (http://www.managementstudyguide.com/360-degree-feedback-

advantages.htm).  

Τέλος οι Mason et al. (2009), καταλήγουν πως είναι πολύ σηµαντικό για τις 

επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν αυτή την µέθοδο να αντιληφθούν τους 

περιορισµούς της διαδικασίας. ∆εν αποτελεί µια µέθοδο για να αποκαλυφθούν 

προβλήµατα σε άτοµα που δεν ήταν ήδη γνωστά, ούτε θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται σαν πειθαρχική διαδικασία ή τρόπος για να αποφασιστούν 

προαγωγές. Θεωρούν πως η χρήση των στοιχείων που προκύπτουν από την 

διαδικασία της αξιολόγησης των 360 µοιρών θα πρέπει να γίνεται για 

εκπαιδευτικούς λόγους. 
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1.6 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος αξιολόγησης είναι ένα αποτέλεσµα 

συνδυασµού πολλών παραγόντων. Η εγκυρότητα των στοιχείων, η ύπαρξη 

ξεκάθαρων κριτηρίων, η εµπειρία του αξιολογητή και η χρήση του κατάλληλου 

για την συγκεκριµένη εργασία συστήµατος αποτελούν τα κλειδιά για µια 

επιτυχηµένη συνέντευξη αξιολόγησης.  

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης είναι πιθανό να υπάρξουν 

διάφορα προβλήµατα τα οποία µπορούν να ευθύνονται οι µάνατζερ, οι 

εργαζόµενοι είτε διάφοροι άλλοι παράγοντες (Spinks et al. 1999).  

Ένα από τα πιο βασικά ζητήµατα που έχει απασχολήσει πολύ µεγάλο κοµµάτι 

στην βιβλιογραφία είναι ο ρόλος του αξιολογητή στην διαδικασία αυτή. Καθώς η 

αξιολόγηση αποτελεί µια νοητική διεργασία είναι πολύ πιθανό στην εφαρµογή της 

να προκύψουν σφάλµατα από τους αξιολογητές, πράγµα που καθιστά τα 

αποτελέσµατα της όχι και τόσο αντικειµενικά πολλές φορές (Χυτήρης, 2001).  

Οι λόγοι που οδηγούν τους µάνατζερ- βαθµολογητές να υποπίπτουν στα 

σφάλµατα είναι ποικίλοι και µπορεί να προέρχονται από την κακή εκπαίδευση 

τους  ή από την απροθυµία τους να δηµιουργήσουν ένα µόνιµο αρχείο µε 

πληροφορίες που µπορεί να έχει µακροπρόθεσµη επιρροή στην καριέρα του 

υπαλλήλου. Άλλοι λόγοι µπορεί να είναι πως θέλουν να αποφύγουν τον χειρισµό 

των συναισθηµατικών θεµάτων που προκύπτουν από µία αξιολόγηση, καθώς 

έχουν και την ανησυχία πως η αρνητική κριτική µπορεί να υπονοµεύσει την 

αυτοπεποίθηση και την απόδοση του υπαλλήλου (Derven, 1990).  

 Πολλά από τα λάθη αυτά προκύπτουν από παράγοντες όπως η ασυνέπεια, η 

αστάθεια και η υποκειµενικότητα µε την οποία διαχειρίζονται οι βαθµολογητές 
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την όλη διαδικασία (Cohen, 1989). Σύµφωνα µε τον Χυτήρη (2001) τα σφάλµατα 

που µπορεί να υποπέσει ένας αξιολογητής είναι είτε συνειδητά και σκόπιµα είτε 

ασυνείδητα. Τα πιο συχνά εµφανιζόµενα λάθη αναλύονται παρακάτω. 

 

1.6.1 Το σφάλµα του φωτοστέφανου (Hallo effect) 

Στην περίπτωση αυτή ο αξιολογητής επηρεαζόµενος από ένα χαρακτηριστικό που 

υπάρχει έντονα στον εργαζόµενο (αρνητικό ή θετικό) βαθµολογεί και όλα τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του σύµφωνα µε αυτό (Χυτήρης, 2001). Το λάθος αυτό 

συναντάται συνήθως όταν εξετάζονται ταυτόχρονα κάποια χαρακτηριστικά 

(Κανελλόπουλος, 1980). Αρκετοί ερευνητές έχουν καταλήξει πως ο  κύριος λόγος 

για την δηµιουργία του σφάλµατος αυτού είναι πως γενικότερα οι αξιολογητές 

βασίζονται σε µια γενικευµένη αντίληψη που έχουν σχηµατίσει για τον υπάλληλο 

ακόµη και όταν θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν αξιολόγηση σε διαφορετικές 

διαστάσεις της απόδοσης του (Spector, 2008).  

 

1.6.2 Λάθος επιείκειας η αυστηρότητας (Distributional Errors – Leniency or 

Severity Errors)  

Το λάθος επιείκειας εµφανίζεται όταν ο βαθµολογητής αξιολογεί όλους τους 

υπαλλήλους στα ανώτερα επίπεδα της κλίµακας. Αντιθέτως λάθος αυστηρότητας 

εντοπίζεται όταν τους βαθµολογεί όλους στο κατώτερο επίπεδο της κλίµακας. 

Αποτελεί το αντίθετο του σφάλµατος κεντρικής τάσης, καθώς όλοι οι εργαζόµενοι 

βαθµολογούνται υψηλότερα ή χαµηλότερα από την πραγµατική τους απόδοση 

(Grote, 1996). Με τον τρόπο αυτόν όµως δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος 

διαχωρισµός µεταξύ των διαφορετικών αποδόσεων και ικανοτήτων των 

υπαλλήλων (Κανελλόπουλος, 1980). Το λάθος αυτό εµφανίζεται συχνά όταν 
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συσχετίζονται οι αξιολογήσεις διαφορετικών υπαλλήλων, αλλά µερικές φορές η 

ύπαρξη κοινής βαθµολογίας δεν σηµαίνει πάντα πως προκύπτει από την λάθος 

επιείκειας ή αυστηρότητας του βαθµολογητή (Spector, 2008). Ανήκει στη 

κατηγορία των σταθερών λαθών και η δηµιουργία µια κοινής τάσης στην 

αξιολόγηση προκαλεί τη µη κανονική κατανοµή της απόδοσης η οποία περιγράφει 

µε ακρίβεια την πραγµατικότητα (Cohen, 1989).  

Ακόµη ένας λόγος που µπορεί να οδηγήσει τον αξιολογητή (όταν αυτός είναι ο 

άµεσος προϊστάµενος) να βαθµολογήσει ευνοϊκότερα κάποιον υφιστάµενο του 

είναι η προσπάθεια του πρώτου να διατηρήσει ένα καλό κλίµα ή ακόµη να 

αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν από µια χαµηλή βαθµολογία 

(Brinkerhoff et al. 1980). 

 

1.6.3. Αξιολόγηση βασισµένη στην πρόσφατη απόδοση (Recency effect) 

Αυτός ο τύπος λάθους εντοπίζεται όταν ο αξιολογητής έχει την τάση να 

βαθµολογεί τον υπάλληλο, βασιζόµενος στα πιο πρόσφατα περιστατικά. Τέτοιου 

τύπου λάθη συµβαίνουν όταν υπάρχει µεγάλο χρονικό περιθώριο ανάµεσα στις 

αξιολογήσεις και καθώς ο βαθµολογητής θυµάται µόνο τα πρόσφατα συµβάντα, 

αξιολογεί  βάσει αυτών (Χυτήρης, 2001). Αποτελεί λάθος που βασίζεται στην 

αστάθεια του χειρισµού της διαδικασίας καθώς η βαθµολογία επηρεάζεται από 

την χρονική εγγύτητα των γεγονότων και όχι από την ύπαρξη των απαραίτητων 

χαρακτηριστικών ή συµπεριφορών του υπαλλήλου (Cohen, 1989). Ένας άλλος 

παράγοντας που οδηγεί στα λάθη αυτά είναι η µη ύπαρξη καταγραφής 

συµπεριφορών και επιδόσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Χυτήρης, 2001). 
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1.6.4. Σχετική βαθµολογία (Contrast effect)  

Η σχετική βαθµολογία αποτελεί την τάση του αξιολογητή να συγκρίνει τους 

αξιολογούµενους µεταξύ τους και όχι σε σχέση µε τα κριτήρια που έχουν 

επισηµανθεί ως απαραίτητα για την αποδοτική εκτέλεση της εργασίας. 

Συναντάται συχνά όταν για την αξιολόγηση των υπαλλήλων χρησιµοποιούνται οι 

συγκριτικές µέθοδοι (Χυτήρης, 2001). Θεωρείται πως ο τύπος αυτού του λάθους 

σχετίζεται µε την ασυνέπεια καθώς έχει να κάνει µε την σχετικότητα των 

κριτηρίων, τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται και µε τις πολιτικές του κάθε 

οργανισµού (Cohen, 1989). 

 

1.6.5. Τάση προς το κέντρο (Central tendency)  

Όταν ο αξιολογητής βαθµολογεί όλους τους υπαλλήλους στην µέση της κλίµακας 

ακόµη και όταν η εκτέλεση της εργασίας τους αποκλίνει σηµαντικά από το 

κέντρο, είτα υψηλότερα είτε χαµηλότερα. Με τον τρόπο αυτό ο αξιολογητής 

ακολουθεί µια µέση λύση (Ξηροτύρη, 2010) και αποφεύγει να αιτιολογήσει 

γραπτώς την βαθµολογία. Το αποτέλεσµα των λαθών τέτοιου τύπου είναι πως 

αξιολόγηση δεν εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο εφαρµόζεται (Χυτήρης, 

2001). 

 

1.6.6. Προκαταλήψεις και στερεότυπα (Stereotyping and prejudice)  

Είναι κοινή παραδοχή πως οι άνθρωποι συνηθίζουν να κατηγοριοποιούν σε 

οµάδες τους ανθρώπους µε τους οποίους συναναστρέφονται συχνά, µε βάση 

διάφορα χαρακτηριστικά. Από τις οµάδες αυτές οι πιο προσφιλής σε αυτόν που 

έχει κάνει την κατηγοριοποίηση είναι πάντα ο τύπος των ατόµων µε τα οποία 

θεωρεί ότι µοιάζει περισσότερο. 
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 Αντίστοιχα λοιπόν και στο εργασιακό περιβάλλον ο αξιολογητής µπορεί να 

κατηγοριοποιήσει τους υπαλλήλους µε βάση κάποια χαρακτηριστικά. Το λάθος 

προκύπτει όταν η αξιολόγηση απόδοσης της εργασίας προκύπτει µε βάση των 

ιδιοτήτων ή της κατηγοριοποίησης αυτής (Cohen, 1989).  

Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να κυµαίνονται από τον τρόπο 

ντυσίµατος, να είναι φυλετικές, θρησκευτικές ή ακόµη και κοινωνικές διακρίσεις 

που οδηγούν σε λανθασµένα αποτελέσµατα καθώς ασυνείδητα ή µη ο 

αξιολογητής βασίζεται σε προκαταλήψεις για να εκτιµήσει την απόδοση του 

εργαζοµένου.     

 

1.6.7 Τρόποι αντιµετώπισης λαθών 

 

Η ύπαρξη σφαλµάτων στην διαδικασία αξιολόγησης είναι ένα φαινόµενο που 

εµφανίζεται αρκετά συχνά και οι λόγοι οι οποίοι το προκαλούν ποικίλουν. Η 

αποφυγή των λαθών αυτών, αν και ιδιαίτερα πολύπλοκη, είναι εφικτή. Χρειάζεται 

την ύπαρξη ενός καλά δοµηµένου συστήµατος, συνεχών βελτιώσεων και 

επανέλεγχων. Με τον καθορισµό µιας συγκεκριµένης στρατηγικής είναι δυνατόν 

να αποφευχθούν τα συνήθη λάθη και να διαχειρισθεί η διαδικασία µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να καλύψει τις οργανωτικές, διευθυντικές και υπαλληλικές ανάγκες (Derven, 

1990). Υπάρχει πλήθος µεθόδων που µπορούν να εξασφαλίσουν την συνέπεια, να 

ενισχύσουν την σταθερότητα και να ενθαρρύνουν την αντικειµενικότητα της 

διαδικασίας. Η λεπτοµερής παρατήρηση, καταγραφή και αξιολογητική δεξιότητα 

µπορεί να βελτιώσει την βάση των χρησιµοποιούµενων πληροφοριών και τις 

βασισµένες στις πληροφορίες αυτές αποφάσεις (Cohen, 1989).  
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Όπως αναφέρει ο Χυτήρης (2001), η εκπαίδευση των αξιολογητών όσον αφορά 

στις µεθόδους, τους σκοπούς, τα σφάλµατα και την συχνότητα της αξιολόγησης 

µπορεί να αποφέρει σηµαντικά οφέλη. Η εκπαίδευση των αξιολογητών αυξάνει 

την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες τους και παράλληλα τους βοηθά να 

εκτιµήσουν πως τα οφέλη της εκπαίδευσης σχετίζονται µε την δουλεία τους 

καθώς και να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τις τάσεις προς συγκεκριµένα λάθη 

και συστηµατικά σφάλµατα (Derven, 1990). 

Σύµφωνα µε τους Martin et al.(1998), η αποτελεσµατική εκπαίδευση σε ένα 

σύστηµα αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαµβάνει τον ρόλο της οργάνωσης, του 

αξιολογητή και του αξιολογούµενου, καθώς και το πώς πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα. 

Επίσης, ο αξιολογητής θα πρέπει να ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα της 

διαδικασίας και να εξετάζεται για την αποτελεσµατικότητα της (Derven, 1990) 

καθώς και να επιβραβεύεται όταν η αξιολόγηση είναι δίκαιη και ακριβής 

(Χυτήρης, 2001). Η ανατροφοδότηση που λαµβάνουν οι αξιολογητές τους 

βοηθάει να αντιληφθούν την υπευθυνότητα της διαδικασίας και την σηµασία που 

αυτή έχει για τον οργανισµό (Derven, 1990). 

Παράλληλα η επιλογή και χρήση των κατάλληλων µεθόδων, ανάλογα µε το είδος 

της εργασίας και τον σκοπό που εξυπηρετεί η αξιολόγηση, µπορεί να συµβάλει 

δραστικά στην αντιµετώπιση των λαθών αυτών (Χυτήρης, 2001). 

Συµπληρώνοντας ο Cohen (1989) αναφέρει πως µε την χρήση συστηµατικών 

προσεγγίσεων και την τυποποίηση των χρησιµοποιούµενων µεθόδων 

επιτυγχάνεται η εξασφάλιση µιας συνεπούς και δίκαιης προσέγγισης της 

αξιολόγησης. 
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Υπάρχει η άποψη πως η βάση για την δηµιουργία ενός συστήµατος αξιολόγησης 

θα πρέπει να είναι η περιγραφή θέσης, καθώς θα αποτελεί την πρωταρχική πηγή 

των απαιτήσεων και ικανοτήτων που θα πρέπει να έχει ο εργαζόµενος σύµφωνα 

µε τα κριτήρια της επιχείρησης. Εποµένως τα χαρακτηριστικά κα οι συµπεριφορές 

που αξιολογούνται θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να σχετίζονται απόλυτα µε 

την περιγραφή θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση οι διάφορες παρατηρήσεις 

καθίστανται άστοχες, η τεκµηρίωση τους εσφαλµένη και η εκτίµηση άνευ 

σηµασίας (Σεϊτανίδης, 1987; Cohen, 1989). Συµπληρώνοντας, οι Keary et al. 

(2003) αναφέρουν πως η διαδικασία της αξιολόγησης θα πρέπει να συµβαίνει όλο 

τον χρόνο. Η συστηµατική ανατροφοδότηση σε εβδοµαδιαία ή ακόµη και µηνιαία 

βάση είναι απαραίτητη, καθώς και η συζήτηση µεταξύ µάνατζερ και υπαλλήλου 

για τα συµβάντα κρίσιµης σηµασίας και την ανταπόκριση (καλή ή κακή ) που είχε 

ο υπάλληλος σε αυτά. Το τµήµα ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να εντάξει τους 

µάνατζερ στην αξιολογητική διαδικασία και να την κάνει λιγότερο απεχθή για 

αυτούς, βοηθώντας τους να αντιληφθούν πως η διαχείριση της απόδοσης αποτελεί 

µια συνεχή διαδικασία που είναι ενσωµατώνεται στην δουλειά τους καθηµερινά.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται δύο έρευνες που βρέθηκαν στην αναζήτηση της 

βιβλιογραφίας και αφορούν στην αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής 

συστηµάτων αξιολόγησης της απόδοσης στο τοµέα της φιλοξενίας στην 

Αυστραλία και στην Αµερική. Η έρευνα των Davies et al. έγινε το 2001 και οι 

συµµετέχοντες στο δείγµα είχαν επιλεγεί από κατάλογο που περιείχε τα τοπικά 
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ξενοδοχεία της ∆υτικής Αυστραλίας. Οι κατηγορίες των ξενοδοχείων χωρίστηκαν 

ως hotels, motels, resorts και inns.  Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε 

ήταν χωρισµένο σε τέσσερις κατηγορίες: 1. τύπος καταλύµατος, 2. λεπτοµέρειες 

που αφορούσαν τους εργαζοµένους, 3. πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

και 4. παρεχόµενη από τους πελάτες ανατροφοδότηση. Στην έρευνα των  Woods 

et al. που έγινε στην Αµερική το 1998, το δείγµα είχε επιλεγεί τυχαία, και 

εστάλησαν ερωτηµατολόγια σε χίλιους διευθυντές ξενοδοχείων χωρίς καµία 

συγκεκριµένη γεωγραφική κατανοµή. Για να συγκρίνουν τα στοιχεία που 

προέκυψαν από την έρευνα µε άλλες βιοµηχανίες βασίστηκαν σε µια ήδη 

υπάρχουσα έρευνα από το 1995 που αφορούσε κυρίως κατασκευαστικές 

βιοµηχανίες. 

 

2.1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των  Davies et al. (2001) σχετικά µε την 

αξιολόγηση της απόδοσης, το σύστηµα των αµοιβών και την επαγγελµατική 

κατάρτιση και γενικότερα τον ρόλο του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων στην 

βιοµηχανία του τουρισµού στην Αυστραλία, εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό 

των ξενοδοχείων (µεγαλύτερο του 54 τοις εκατό) να µην έχουν κάποιο επίσηµο 

σύστηµα αξιολόγησης. Πιο αναλυτικά, στην έρευνα συµµετείχαν περίπου 140 

ξενοδοχεία εκ των οποίων το 43,6 τοις εκατό εφάρµοζε κάποιο σύστηµα 

αξιολόγησης και διαχείρισης της απόδοσης. Το αντίστοιχο ποσοστό για την 

διαχείριση και ανάπτυξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των υπαλλήλων ήταν 

αρκετό χαµηλό και έφτανε το 16 τοις εκατό του συνόλου. Σε δεύτερη φάση τα 

αποτελέσµατα αναλύθηκαν σε σχέση µε τα διαφορετικά επίπεδα των υπαλλήλων 

και τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 37,3 τοις εκατό των ξενοδοχείων αξιολογούν 
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τις αποδόσεις όλων των υπαλλήλων, 7,2 τοις εκατό αξιολογούν µόνο τους 

προϊσταµένους γραµµής και τα ανώτερα στελέχη και τέλος 55,4 τοις εκατό δεν 

χρησιµοποιούν καθόλου συστήµατα αξιολόγησης. Ένας από τους βασικούς 

σκοπούς της εφαρµογής συστηµάτων αξιολόγησης, σύµφωνα µε τους Davies et al. 

(2001), είναι η συµβολή της διαδικασίας στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών  

που µε την σειρά της οδηγεί σε αυξηµένη ικανοποίηση πελάτη άρα και σε 

κερδοφορία για την επιχείρηση (σχήµα 1). 

 

Employee satisfaction 

↓ 

Quality of service 

↓ 

Customer satisfaction 

↓ 

Profitability 

(σχήµα 1) 

 

Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 1), περιέχει τις απαντήσεις που δείχνουν τους 

παράγοντες σε σχέση µε τους οποίους τα ξενοδοχεία της έρευνας εκτιµούν την 

αποδοτικότητα των συστηµάτων αξιολόγησης.  

 

(πίνακας 1) 

Responses to how organizations 
Measure the success of a performance  
Appraisal scheme 

Frequency of response 
(%) 

Goals/benchmarks/targets 
Set goals 
Reach targets 
Relationship to benchmarks 

6.4 
5.0 
2.6 

Training 
Training completed 

6.4 

Feedback 
Customer 

 
3.8 
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Staff 11.5 
Business growth 
Growth 
Productivity 

 
3.8 
7.6 

Morale 
Job satisfaction 
Retention rates 
Turnover 
Commitment 
Promotion 

 
5.1 
3.9 
2.6 
1.3 
3.8 

Quality of work/performance 
Quality 
Performance 

 
3.8 
3.9 

Πηγή: Davies et al. (2001) 

 

Αναφορικά µε την σύνδεση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και την 

σύνδεση τους µε την αµοιβή τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν πως ένα 

ποσοστό 52,7 τοις εκατό παρέχει κάποιας µορφής επιπρόσθετο κέρδος/προνόµιο 

για τους υπαλλήλους. Τα προνόµια αυτά αφορούσαν σε παροχή υπηρεσιών 

κυρίως µέσα στο ξενοδοχείο όπως δωρεάν διαµονές και γεύµατα. Τέλος στο 

κοµµάτι της εκπαίδευσης τα αποτελέσµατα ήταν πολύ θετικά καθώς το ποσοστό 

των ξενοδοχείων που χρησιµοποιούσαν κάποιο πρόγραµµα εκπαίδευσης έφτασε 

το 82,5 τοις εκατό. Πιο αναλυτικά για τους τύπους της εκπαίδευσης και τους 

εκπαιδευτές ακολουθεί ο πίνακας 2.  

 

(πίνακας 2) 

Staff training Responses 
(%) 

Internal staff training 
Yes 
No 

 
82.3 
17.7 

Form of internal staff training 
Formal programs on specific topics 
Mentoring 
Provision of relevant literature 
Other 

 
38.5 
45.8 
30.2 
20.8 

Training is delivered by: 
HR Manager 

 
10.3 
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Training Manager 
Local/Line Manager 
Owner/Manager 
Team Leader 
Other 

10.3 
14.1 
44.9 
9.0 
11.5 

External staff training 
Yes 
No 

 
50.0 
50.0 

Form of external staff training 
Time off work 
Reimbursement of fees/textbooks 
Placement in career path/traineeship 
Other  

 
18.9 
18.9 
8.9 
3.3 

Πηγή: Davies et al. (2001) 

 

 

 

2.2 ΑΜΕΡΙΚΗ 

Αντιθέτως σε έρευνα που έγινε από τους Woods et al.(1998), στην Αµερική τα 

αποτελέσµατα ήταν περισσότερο ενθαρρυντικά. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να 

διαπιστωθεί η χρήση της αξιολόγησης της απόδοσης στον τουριστικό τοµέα και η 

σύγκριση µε άλλες βιοµηχανίες. Από τα 389 απαντηµένα ερωτηµατολόγια 

προκύπτει πως το 88,0 τοις εκατό των ξενοδοχείων χρησιµοποιούσε κάποιο 

σύστηµα αξιολόγησης και το µεγαλύτερο ποσοστό (67,1 τοις εκατό) σε ετήσια 

βάση. Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσµάτων: 

 

(πίνακας 3) 

Frequency of appraisals 
 Lodging Industry (%)  Other industries (%) 
Quarterly 5.6 3.6 
Semi-annual 18.2 15.6 
Annual 67.1 75.8 
Other 9.1 5.0 

Πηγή: Woods et al.(1998) 
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 Όσον αφορά στις χρησιµοποιούµενες µεθόδους, η επικρατέστερη ήταν η 

διαχείριση µέσω στόχων (MBO) µε ποσοστό 48 τοις εκατό, και στη συνέχεια οι 

βασισµένες στην συµπεριφορά βαθµολογικές κλίµακες (BARS) µε ποσοστό 41 

τοις εκατό.  

(πίνακας 4) 

Types of appraisal 
Management by objectives (MBO) 48 % 
Behaviorally anchored scales (BARS) 41 % 
Narrative essay 37 % 
Graphic rating scale 28 % 
Other 9 % 

Πηγή: Woods et al.(1998) 

 

 

Σχετικά µε την σύνδεση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης µε διοικητικούς 

σκοπούς, η σύνδεση µε τις αµοιβές είχε το µεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 

86,4 τοις εκατό, οι στόχοι των εργαζοµένων 78,1 τοις εκατό, η αναγνώριση 

εκπαιδευτικών αναγκών 73,3 τοις εκατό, στην συνέχεια η χρήση τους για 

καθορισµό προαγωγών 65,0 τοις εκατό και τέλος η χρήση για διάφορους άλλους 

λόγους 6,7 τοις εκατό. Το ποσοστό της χρησιµότητας και σηµασίας που δίνουν η 

οργανισµοί αυτοί στην αξιολόγηση αποδεικνύεται αρκετά µεγάλο καθώς το 

µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (59,4%) θεωρεί την συµβολή της πολύ 

σηµαντική. Στο τελευταίο κοµµάτι της έρευνας που αφορά στην συνέντευξη 

ανατροφοδότησης µόνο  το 15 τοις εκατό των επιχειρήσεων δεν χρησιµοποιούσαν 

συνέντευξη ανατροφοδότησης, ποσοστό αρκετά υψηλό σε σχέση µε τις 

συγκρινόµενες βιοµηχανίες όπου το ποσοστό έφτανε το 8 τοις εκατό. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν πως η πλειονότητα των αξιολογήσεων γίνεται 

σε ετήσια βάση αλλά σε συνδυασµό µε το χαµηλό ποσοστό συνέντευξης 

ανατροφοδότησης καθιστά αυτή την πολιτική των ανθρωπίνων πόρων αδύναµη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

 

3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

 

Αναµφίβολα αυτό που είναι απαραίτητο για ένα σύστηµα διοίκησης ολικής 

ποιότητας είναι να µετατοπισθεί από την παραδοσιακή εστίαση στα αποτελέσµατα 

και την µεµονωµένη αναγνώριση, στις διαδικασίες και στην αναγνώριση της 

οµάδας (Glover 1993). Σύµφωνα µε το σύστηµα διοίκησης ολικής ποιότητας ο 

πελάτης, είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός, θεωρείται ως το απόλυτο κριτήριο, 

οπότε είναι λογικό να εισαχθεί ένα στοιχείο αξιολόγησης από τον πελάτη στην 

διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. Παροµοίως η αξιολόγηση από 

εργαζοµένους ιδίας βαθµίδας µπορεί να συµβάλει στην υποστήριξη της 

συνεργασίας και της οµαδικής απόδοσης, καθώς και η αξιολόγηση των 

διευθυντών και των προϊσταµένων από υφισταµένους µπορεί να βοηθήσει στην 

δηµιουργία ενός πιο ανοιχτού και συµµετοχικού στυλ διοίκησης (Redman and 

Snape 1992). 

Σύµφωνα µε την έρευνα που έκανε ο Charles Partlow (1996) σε οκτώ ξενοδοχεία 

που ανήκουν στην American Hotel & Motel Association επιτροπή για την 

ποιότητα, ο ρόλος του τµήµατος ανθρωπίνου δυναµικού στην εφαρµογή ενός 

προγράµµατος ∆ΟΠ είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Η µετάβαση από την 

παραδοσιακή φιλοσοφία διοίκησης στην κουλτούρα της διοίκησης ολικής 

ποιότητας απαιτεί  πολλά από µια επιχείρηση. Σε κανένα άλλο τοµέα η απαίτηση 
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αυτή δεν είναι περισσότερο εµφανής από το τµήµα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 

Για την υποστήριξη της φιλοσοφίας ενός προγράµµατος διοίκησης ολικής 

ποιότητας χρειάζονται συγκεκριµένες πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων σε ένα περιβάλλον ολικής ποιότητας πρέπει να 

εξελιχθεί από µια µικρή λειτουργία προσωπικού σε µία ευρεία ηγετική λειτουργία. 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων όπως ο Partlow (1996) αναφέρει παίζει τέσσερις 

σηµαντικούς ρόλους στην διοίκηση ολικής ποιότητας στα ξενοδοχεία: του 

στρατηγικού συνεργάτη, του διαχειριστή ποιότητας, του αντιπροσώπου της 

αλλαγής και του συνηγόρου των εργαζοµένων.  

 

Στρατηγικός συνεργάτης: Σε συνδυασµό µε την αύξηση του ανταγωνισµού, την 

δυναµική αγορά εργασίας και το συνεχώς µεταβαλλόµενο νοµικό κλίµα, η ∆ΟΠ 

έχει οδηγήσει στην ένταξη των επαγγελµατιών των ανθρωπίνων πόρων ως 

ισότιµου συνεργάτη στην οµάδα λήψης αποφάσεων. Για να πετύχουν στον ρόλο 

τους αυτό όµως αυτό οι µάνατζερ του τµήµατος ∆ΑΠ θα πρέπει να έχουν την 

συνεχή υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης, αυξηµένη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης και πιο επίσηµη κατάρτιση σε τοµείς εκτός των ανθρωπίνων 

πόρων, όπως το µάρκετινγκ και την διαχείριση των οικονοµικών.  

 

∆ιαχειριστής ποιότητας: Το τµήµα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να 

εφαρµόζει και αυτό τις ίδιες αρχές και διαδικασίες που εφαρµόζονται από όλα τα 

τµήµατα στην προσπάθεια υιοθέτησης ενός προγράµµατος ∆ΟΠ. Αυτό σηµαίνει 

πως οι άνθρωποι του τµήµατος θα πρέπει να εστιάσουν και στην εσωτερική 

λειτουργία του τµήµατος για να εξακριβώσουν εάν ακολουθούνται οι ίδιες 

τεχνικές ∆ΟΠ µε τα υπόλοιπα τµήµατα.   
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Αντιπρόσωπος της αλλαγής: Το τµήµα ∆ΑΠ είναι υπεύθυνο για την καθηµερινή 

προσπάθεια προώθησης της αλλαγής. Η ικανότητα του τµήµατος διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων να αντιµετωπίζει την οργάνωση µε µία ευρεία προοπτική και 

η εµπειρία του στην συνεργασία µε διάφορα τµήµατα µέσα στον οργανισµό το 

καταστεί ως τον πρώτο υποψήφιο να διαχειριστεί την διαδικασία της εξέλιξης της 

κουλτούρας ∆ΟΠ. Οι διευθυντές των τµηµάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θα 

πρέπει να έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους άλλους, και ιδιαίτερα τα 

ανώτερα στελέχη,  και να τους βοηθήσουν να καταλάβουν πως η διοίκηση ολικής 

ποιότητας προσδίδει νόηµα στην επιχείρηση από την πλευρά της αποδοτικότητας 

και ικανοποίησης των εργαζοµένων και της διατήρησης πελατών.  

 

Συνήγορος των εργαζοµένων: Η λειτουργία του τµήµατος ∆ΑΠ αποτελούσε πάντα 

τον συνήγορο των εργαζοµένων. Σε ένα περιβάλλον ολικής ποιότητας το τµήµα 

∆ΑΠ θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα στους εργαζοµένους να συµµετέχουν 

στην διαδικασία καθορισµού της ποιότητας και να επικοινωνούν τις ιδέες και 

ανησυχίες τους σχετικά µε τα θέµατα ποιότητας. Σε µία κατάσταση στην οποία η 

διαδικασία της  αλλαγής εξακολουθεί να συµβαίνει, το τµήµα ∆ΑΠ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να προβλέπει, να εντοπίζει και να αντιµετωπίζει τυχόν προβλήµατα 

που µπορεί να σχετίζονται µε την αλλαγή αυτήν. Η ανάλυση των στοιχείων που 

συγκέντρωσε η έρευνα του Charles Partlow (1996) ανέδειξε την παρακάτω λίστα 

των δέκα στρατηγικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που υποστηρίζουν ένα 

σύστηµα ∆ΟΠ. Οι στρατηγικές αυτές δίνουν στους επαγγελµατίες ενός τµήµατος 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων την ευκαιρία να αξιολογήσουν την συνδροµή του 

τµήµατος τους στο σύστηµα διοίκησης ολικής ποιότητας.  
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1) Το όραµα της ανώτερης διοίκησης για την κουλτούρα ολικής ποιότητας θα 

πρέπει να κοινοποιείται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης µε διάφορους τρόπους. 

2) Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπει στους εργαζοµένους να 

εκφράσουν τις ιδέες και τις ανησυχίες τους σχετικά µε τις αποφάσεις ποιότητας. 

Τέτοια συστήµατα περιλαµβάνουν οµάδες ενδιαφέροντος εργαζοµένων, ευκαιρίες 

προτάσεων µε γρήγορη απόκριση και έρευνες συµπεριφορών.   

3) Οι θέσεις εργασίας στοχεύουν στην ενδυνάµωση των εργαζοµένων, οι οποίοι 

εργάζονται είτε ατοµικά είτε κατά προτίµηση σε οµάδες, για την επίλυση των 

προβληµάτων που σχετίζονται µε την ποιότητα.  

4) Παρέχεται σε όλους τους εργαζοµένους κατάρτιση για την διοίκηση ολική 

ποιότητας, µε την υποστήριξη των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών.  

5) Τα συστήµατα επανεξέτασης της απόδοσης δεν εστιάζονται µόνο στις 

επιδόσεις του παρελθόντος, αλλά και στο τι µπορεί να κάνει η διοίκηση για να 

βοηθήσει τους εργαζοµένους στις µελλοντικές προσπάθειες ποιότητας που 

σχετίζονται µε την εργασία τους. 

6) Μια µεγάλη ποικιλία συµβολικών και υλικών ανταµοιβών παρέχονται σε 

άτοµα, οµάδες, και στον ίδιο τον οργανισµό σαν σύνολο, για τα επιτεύγµατα τους 

σχετικά µε την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών.   

7) Ύπαρξη προγραµµάτων σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια. ∆ιάφορες 

άλλες υπηρεσίες (π.χ. προγράµµατα παροχής συµβουλών και βοήθειας των 

εργαζοµένων ) πρέπει να είναι διαθέσιµα µε σκοπό να προάγουν την ευηµερία των 

υπαλλήλων και να αυξάνουν το ηθικό.   

8) Η πρόσληψη, επιλογή και προαγωγή των εργαζοµένων θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν την µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα ενός συστήµατος ∆ΟΠ.  
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9) Υπάρχουν εργαλεία µέτρησης για να παρακολουθούν την απόδοση της 

εργασίας, την ικανοποίηση των εργαζοµένων και την ικανοποίηση εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών.  

10) Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων δεν διαχειρίζεται µόνο την λειτουργία του 

τµήµατος αλλά παρέχει βοήθεια στα υπόλοιπα τµήµατα στην εφαρµογή 

διαδικασιών για την υποστήριξη ενός συστήµατος ∆ΟΠ. 

 

3.2 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Είναι κοινά αποδεκτό πως το ανθρώπινο στοιχείο στον τοµέα του τουρισµού και 

της φιλοξενίας είναι κρίσιµης σηµασίας για την ποιότητα των υπηρεσιών, την 

ικανοποίηση και αφοσίωση  του πελάτη, για την δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος και για την οργανωσιακή απόδοση. Η πεποίθηση αυτή 

υποστηρίζεται από πολλές θεωρίες, µοντέλα, µελέτες για στρατηγική διοίκηση, 

για την παροχή υπηρεσιών και την διοίκηση τουριστικών καταλυµάτων, και στην 

βιβλιογραφία τονίζεται ιδιαίτερα πολύ ο κρίσιµος ρόλος που κατέχει ο 

ανθρώπινος τοµέας για τις επιχειρήσεις (Kusluvan et al. 2010)   

Από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες στην απόκτηση και δηµιουργία 

διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, όχι µόνο στον τουρισµό αλλά και 

σε όλες τις επιχειρήσεις γενικότερα, είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Σύµφωνα µε τον 

Kusluvan (2010), ο συνδυασµός της πολιτικής ανθρωπίνων πόρων, της 

οργανωσιακής κουλτούρας, των ανθρώπινων πόρων και του εσωτερικού 

µάρκετινγκ δηµιουργούν ένα µοντέλο που αποτελεί την βάση της οργανωσιακής 

απόδοσης.  
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Η έννοια του τουρισµού και κατά προέκταση το τουριστικό προϊόν, έχει αναλυθεί 

διεξοδικά και σύµφωνα µε τον Bell (2009), αποτελείται από την «αγία τριάδα» 

δηλαδή φαγητό, ποτό και στέγαση και από δύο αντίθετα µέρη τον οικοδεσπότη 

και τον επισκέπτη. Επιπλέον διαπιστώνει πως δεν µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως 

προϊόν, διαδικασία ή εµπειρία καθώς είναι το σύνολο όλων αυτών. Η βιοµηχανία 

του τουρισµού βασίζεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών, και βασικό 

χαρακτηριστικό των υπηρεσιών αποτελεί το γεγονός πως η παραγωγή και 

κατανάλωση του προϊόντος – υπηρεσίας συµβαίνει ταυτόχρονα και ο πελάτης 

συµµετέχει στην διαδικασία, η οποία συνήθως λαµβάνει χώρο στην τοποθεσία του 

πάροχου και απαιτεί διαπροσωπική αλληλεπίδραση (Davies et al. 2001; Kusluvan 

et al. 2010). Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της πολιτικής των ανθρωπίνων πόρων 

αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα σε µια επιχείρηση καθώς επηρεάζει 

άµεσα τις αποδόσεις των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι γίνονται µέρος του 

προϊόντος, αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση και διαµορφώνουν την εικόνα της 

προς το εξωτερικό περιβάλλον. (Kusluvan et al. 2010). 

 

3.3 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Η Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί έναν από τους αγαπηµένους 

τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως. Η ποικιλοµορφία των τοπίων, των 

προορισµών και των διαφορετικών ειδών τουρισµού που συνθέτουν το τουριστικό 

προϊόν της χώρας την κατατάσσουν αρκετά υψηλά στις προτιµήσεις των 

ταξιδιωτών. Το Ελληνικό τουριστικό προϊόν βασίζεται κατά πολύ στον 

ξενοδοχειακό κλάδο, που πλέον αποτελεί το µοναδικό κεφάλαιο που ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας. Τα 
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ξενοδοχειακά καταλύµατα διακρίνονται σε αστικά, τα οποία βρίσκονται σε 

µεγάλα αστικά κέντρα και λειτουργούν όλο τον χρόνο, και σε εποχιακά τα οποία 

συνήθως βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά και λειτουργούν 

µερικούς µήνες τον χρόνο. Τα εποχιακού τύπου ξενοδοχεία καταλαµβάνουν το 

µεγαλύτερο ποσοστό (σχεδόν το ήµισυ) του ξενοδοχειακού δυναµικού και 

αποτελούν την κύρια πηγή εισροής χρηµάτων στην χώρα κατά την περίοδο 

λειτουργίας τους. Το 2007, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ το σύνολο των 

διανυκτερεύσεων στην χώρα έφτασε τα 64,1 εκατ. διανυκτερεύσεις, εκ των 

οποίων το 74 τοις εκατό πραγµατοποιήθηκε από αλλοδαπούς.  

 

3.4 ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 

Σύµφωνα µε  µελέτη της ICAP, που διεξήχθη στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2009 

το συνολικό µέγεθος της αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

πολυτελείας το 2008 εκτιµάται σε €3.430 εκατ. και παρουσίασε αύξηση της 

τάξεως του 4,5 τοις εκατό σε σχέση µε το 2007. Η διεθνής οικονοµική ύφεση 

έπληξε σκληρά τον τοµέα του τουρισµού το 2009. Στην ιστοσελίδα 

www.eturbonews.com αναφέρεται πως ο αριθµός των τουριστών που 

επισκέπτονται την χώρα µειώθηκε κατά 7,8 τοις εκατό από έτος σε έτος κατά τους 

πρώτους δέκα µήνες του 2009 (http://www.eturbonews.com/14981/will-greek-

tourism-get-better-2010).  

 Η Eurostat αναφέρει πως την επόµενη χρονιά επήλθε µια πτώση της τάξεως του 

2,3 στο σύνολο των διανυκτερεύσεων, γεγονός το οποίο οφείλεται στην µείωση 

της ζήτησης κυρίως από Έλληνες κατοίκους (µείωση 10,8 τοις εκατό), καθώς η 

ζήτηση από ξένους τουρίστες αυξήθηκε κατά 0,8 τοις εκατό. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

4.1 ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

4.1.1  Πρωτογενείς πηγές έρευνας  

Για την διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασία αξιολόγησης της 

απόδοσης στον τουριστικό τοµέα πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη µε τον 

διευθυντή τµήµατος προσωπικού σε µια από την µεγαλύτερες ξενοδοχειακές 

µονάδες της πόλης. Πρέπει να σηµειώσουµε πως η επιλογή του συγκεκριµένου 

ατόµου έγινε βάση της δεκαπενταετούς πορείας του στην διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων και της εµπειρίας που έχει αποκτήσει από την συνεργασία του µε πολλές 

ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η ανάλυση των 

δεδοµένων της συνέντευξης αντανακλά προσωπικές αντιλήψεις και πιστεύω του 

στελέχους και όχι την καθολική πραγµατικότητα.   

 

4.1.2 ∆ευτερογενείς πηγές έρευνας  

Για την παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν και δευτερογενείς πηγές από την 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, άρθρα σε ξένα επιστηµονικά περιοδικά που 

αφορούν τις πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, καθώς και εξειδικευµένα 

περιοδικά που αφορούν τον τουρισµό. Πολλά στοιχεία προέκυψαν και από 

αναζήτηση στον παγκόσµιο ιστό και έχουν χρησιµοποιηθεί επίσηµες ιστοσελίδες 

οργανισµών που ασχολούνται µε την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων  και µε 

επιχειρηµατικά νέα γενικότερα. Για την ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην 
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Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε η κλαδική µελέτη για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

της ICAP (Οκτώβριος 2009).  

 

4.2 Περιγραφή ερωτήσεων συνέντευξης  

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε δηµιουργήθηκε µε την καθοδήγηση 

του κου Βούζα, ήταν ηµιδοµηµένου τύπου και βασίστηκε σε σηµειώσεις των 

µαθηµάτων παλαιότερων εξαµήνων και σε διεθνή βιβλιογραφία (βλέπε 

παράρτηµα). Οι ερωτήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια τις συνέντευξης ήταν 

ανοικτού τύπου και σε δύο περιπτώσεις ζητήθηκε να συµπληρωθούν πίνακες. Η 

δοµή της συνέντευξης είχε χωριστεί σε τρία επιµέρους τµήµατα και αντίστοιχα 

και οι ερωτήσεις. Το πρώτο τµήµα ονοµάστηκε συστήµατα αξιολόγησης στον 

ξενοδοχειακό τοµέα, και οι ερωτήσεις αφορούσαν γενικά στην χρήση των 

αξιολογήσεων στον ξενοδοχειακό τοµέα και την αποτελεσµατικότητα τους µε 

βάση την εµπειρία του στελέχους. Στο δεύτερο τµήµα της συνέντευξης οι 

ερωτήσεις στόχευαν στον σχεδιασµό και την εφαρµογή του συστήµατος και 

τέλος, το τρίτο τµήµα αφορούσε την ανατροφοδότηση των αποτελεσµάτων και 

την σύνδεση τους µε τους στρατηγικούς στόχους.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

5.1 Αποτελεσµατικότητα, χρήση και εξέλιξη των συστηµάτων αξιολόγησης κατά την 

διάρκεια των τελευταίων ετών 

 

Στην πρώτη θεµατική ενότητα το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην 

αποτελεσµατικότητα, στην χρήση και εξέλιξη των συστηµάτων αξιολόγησης κατά 

την διάρκεια των τελευταίων ετών. Σύµφωνα µε την γνώµη του στελέχους τα 

συστήµατα αυτά πρέπει να υπάρχουν. Θεωρεί πως είναι καθοριστικής σηµασίας 

καθώς επιτρέπει στον εργαζόµενο να αντιληφθεί ποια είναι η άποψη που έχει ο 

προϊστάµενος για την απόδοση του και στην συνέχεια να ληφθούν οι απαραίτητες 

ενέργειες για να διορθωθεί και βελτιωθεί την συγκεκριµένη απόδοση. 

Συµπληρώνει όµως, πως όπως όλα τα συστήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από 

ανθρώπους, δεν είναι αλάνθαστο και υπάρχουν πολλές παγίδες.   

Με την προϋπόθεση ύπαρξης εµπιστοσύνης προς το σύνολο των προθέσεων της 

επιχείρησης και προς το πρόσωπο που κάνει την αξιολόγηση όλες οι αρετές του 

συστήµατος απελευθερώνονται και από την διαδικασία κερδίζουν και τα δύο 

µέλη. Ο εργαζόµενος αποκτά ενδιαφέρον για συνεχή βελτίωση και ο 

προϊστάµενος αποκτά καλύτερη σχέση µε τους υπαλλήλους και αυξάνει την 

εµπιστοσύνη και την αίσθηση της οµάδας. Το αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής 

αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα και στην απόδοση των εργαζοµένων γιατί µε την 

ενίσχυση της εµπιστοσύνης και της επικοινωνίας µπορεί να επιτευχθεί η οµαδική 

εργασία πράγµα που σαφώς οδηγεί σε παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Κατά 
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συνέπεια µε την διαδικασία αυτή πετυχαίνουµε να αυξήσουµε και την 

ικανοποίηση του πελάτη καθώς το προσφερόµενο προϊόν είναι καλύτερο.  

Το πιο αποτελεσµατικό σύστηµα, κατά την γνώµη του στελέχους, αποτελεί η 

µέθοδος της διαχείρισης µέσω στόχων (MBO) που ανήκει στην κατηγορία της 

προσέγγισης  βάση αποτελεσµάτων. Αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωµένα 

συστήµατα γιατί µε το σύστηµα αυτό γίνεται στοχοθέτηση στην αρχή του 

χρόνου, µια ανασκόπηση µετά το πέρας των έξι µηνών, στο τέλος του έτους 

γίνεται εκτίµηση όσων επιτεύχθηκαν και στην συνέχεια θέτονται οι στόχοι για 

την νέα χρονιά. Είναι πιο θετική προσέγγιση απλά χρειάζεται πολύ παραπάνω 

ανάλυση και είναι χρονοβόρο. Για να επιτύχει η διαδικασία θα πρέπει οι στόχοι να 

είναι επιτεύξιµοι και ξεκάθαροι και να εκπαιδευτούν όλοι οι συµµετέχοντες. Μια 

καλή εναλλακτική αποτελεί ο συνδυασµός  βασισµένων στην συµπεριφορά 

βαθµολογικών κλιµάκων (BARS), έτσι ώστε να εισάγουµε συµπεριφορικά 

κριτήρια µέσα στους στόχους µαζί µε την µέθοδο της διαχείρισης µέσω στόχων. 

Γενικότερα θεωρεί πως τα συστήµατα αξιολόγησης πρέπει να εξελίσσονται και να 

ευθυγραµµίζονται µε τις σύγχρονες τάσεις της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

πράγµα που συµβαίνει τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, το πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενο σύστηµα αποτελούν οι γραφικές βαθµολογικές κλίµακες και 

είναι πολύ πιθανό να παραµείνει καθώς είναι πολύ πιο απλό στην χρήση και 

απαιτεί λιγότερο χρόνο σε σχέση µε τα άλλα µοντέλα. Παρόλα αυτά αποτελεί ένα 

σύστηµα που βασίζεται στην εµπειρία της συνεργασίας του προηγούµενου 

χρόνου, οι βαθµολογίες αναφέρονται σε προηγούµενες συµπεριφορές και έχει 

περιορισµένη ανάπτυξη ως προς το µέλλον. Καθώς βρισκόµαστε εν µέσω 

διεθνούς οικονοµικής κρίσης και οι ευκαιρίες για εξέλιξη είναι ελάχιστες, ένα 

τέτοιο σύστηµα θα συνεχίσει να κυριαρχεί.  
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5.2 Σχεδιασµός και εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης 

 

Στην δεύτερη θεµατική ενότητα αναλύεται ο τρόπος σχεδιασµού και εφαρµογής 

του συστήµατος που επιλέγει η επιχείρηση. Ερευνώνται ζητήµατα όπως ποιος θα 

πρέπει να προσδιορίζει τα αξιολογούµενα χαρακτηριστικά και ποια είναι αυτά, αν 

θα πρέπει να εφαρµόζονται διαφορετικά συστήµατα αξιολόγησης σε διαφορετικές 

κατηγορίες εργαζοµένων, ποια είναι η συµµετοχή του τµήµατος διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων, ποιος θα πρέπει να κάνει την αξιολόγηση και τέλος τι 

εκπαίδευση απαιτείται για να είναι επιτυχής η διαδικασία. Από την λίστα που 

δόθηκε το στέλεχος θεωρεί πως στην εισαγωγή συγκεκριµένων χαρακτηριστικών 

θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε πολύ µεγάλο βαθµό οι απόψεις της ανώτατης 

διοίκησης και του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων, η στρατηγική της επιχείρησης, η 

εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας (όταν η επιχείρηση εφαρµόζει ένα τέτοιο 

σύστηµα), και οι απαιτήσεις των πελατών. Σε µεγάλο βαθµό υπολογίζονται οι 

απόψεις των εργαζοµένων και ο ανταγωνισµός και τέλος σε µέτριο βαθµό οι 

αναλύσεις – περιγραφές εργασίας. Επίσης προσθέτει πως η οργανωσιακή 

κουλτούρα της επιχείρησης αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα στον 

προσδιορισµό αυτό.   

Αφού διαµορφωθούν τα αξιολογούµενα κριτήρια, το επόµενο βήµα είναι η 

επιλογή του συστήµατος και η εφαρµογή του. Σε µια επιχείρηση που απασχολεί 

εργαζοµένους µε διαφορετικό µορφωτικό επίπεδο και διαφορετικές αξιώσεις όσον 

αφορά στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία το σύστηµα που θα επιλεγεί θα 

πρέπει να καλύπτει τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες των εργαζοµένων. Βάση 

αυτού δηµιουργείται η απορία εάν η εφαρµογή του ίδιου συστήµατος σε όλα τα 

επίπεδα των εργαζοµένων µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτές και να είναι 
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αποτελεσµατικό. Το στέλεχος θεωρεί πως θα πρέπει να εφαρµόζεται το ίδιο 

σύστηµα σε όλα τα επίπεδα απλά θα πρέπει να προσαρµόζεται στα διαφορετικά 

αυτά επίπεδα. Εκεί δίνεται µεγάλη σηµασία στην συµβολή του προϊστάµενου, 

καθώς πέρα από την προαπαιτούµενη εκπαίδευση των συµµετεχόντων, είναι 

αυτός που θα πρέπει να απλοποιήσει και να κάνει ξεκάθαρους τους στόχους στα 

πλαίσια της οµάδας του. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «για παράδειγµα θα 

πρέπει ο προϊστάµενος να εξηγεί τι σηµαίνει τήρηση των προτύπων ποιότητας και 

προσοχή στην λεπτοµέρεια έτσι ώστε ο καθένας να αντιληφθεί τι σηµαίνει αυτό για 

την δική του εργασία. Το µεγάλο ερώτηµα είναι κατά πόσο µπορούµε να 

συγκεκριµενοποιήσουµε αυτές τις έννοιες και να τις κάνουµε κατανοητές από το 

προσωπικό. Εάν καταφέρουµε να ποσοτικοποιήσουµε τους στόχους και να τους 

κάνουµε µετρήσιµους θα µπορέσουµε να εκτιµήσουµε και την επίτευξη τους». 

Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι οι µετρήσεις αυτές  να είναι 

συµφωνηµένες και από τις δύο πλευρές έτσι να αντιλαµβάνονται το σηµείο 

αναφοράς βάση του οποίου προκύπτει η βαθµολογία. Είναι όµως πολύ 

σηµαντικό οι στόχοι αυτοί να καθορίζονται και από εξωτερικές συνθήκες όπως η 

ανάπτυξη της οικονοµίας και η ζήτηση της αγοράς για να είναι δίκαιο το 

σύστηµα. Ακόµη και τα αποτελέσµατα θα πρέπει να εξετάζονται µέσα από αυτό 

το πρίσµα για να εκτιµήσουµε µε ακρίβεια την απόδοση, καθώς πολλές φορές οι 

στόχοι δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν λόγω παραγόντων για τους οποίους δεν 

είναι υπεύθυνος ο αξιολογούµενος. Συµπληρώνει πως «είναι ανούσιο να 

συνδέσουµε την απόδοση µε συστήµατα µέτρησης για τα οποία δεν έχουµε κανέναν 

έλεγχο. Μπορεί η απόδοση ενός εργαζοµένου να είναι µικρότερη του 

προσδοκώµενου αλλά τηρουµένων των αναλογιών να είναι µία υπέρβαση».  
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Σε αυτό το κοµµάτι έρχεται και η συµµετοχή του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων 

καθώς είναι οι καθ’ ύλην αρµόδιοι για την εφαρµογή του συστήµατος και την  

εκπαίδευση των συµµετεχόντων. Αποστολή του είναι να συνεργαστεί µε τα 

επιµέρους τµήµατα για να εξασφαλίσει την σωστή διεξαγωγή και 

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας και να φροντίσει το σύστηµα να συνάδει µε 

την οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό κάθε 

επιχείρηση έχει το δικό της διαφορετικό σύστηµα αξιολόγησης. Περνώντας στο 

ερώτηµα ποιος θα πρέπει να κάνει την αξιολόγηση η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ο 

άνθρωπος ο οποίος έχει την ευθύνη της απόδοσης του προσωπικού του είναι ο 

άµεσος προϊστάµενος και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να κάνει ο ίδιος την 

αξιολόγηση. Καθώς ο προϊστάµενος αποτελεί τον αρχηγό της οµάδας εργασίας 

είναι σε θέση να γνωρίζει τις αποδόσεις του προσωπικού και να τις αξιολογεί. 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση 360 µοιρών, το στέλεχος αναφέρει πως είναι 

αποδοτική αλλά κυρίως ως εκπαιδευτικό εργαλείο όταν συνδέεται µε θέµατα 

ανάπτυξης της προσωπικότητας του υπαλλήλου. Συµπληρώνει όµως πως µπορεί 

να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό, σε περιπτώσεις που οι αναφορές και οι 

απόψεις των συµµετεχόντων είναι φανερές  σε όλους και όταν τοποθετείται στα 

πλαίσια µιας εκπαιδευτική διαδικασίας. 

Η εκπαίδευση πρέπει να κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η εκπαίδευση 

όλων των υπαλλήλων αναφορικά µε την κουλτούρα της επιχείρησης και των 

ικανοτήτων και χαρακτηριστικών που είναι ζωτικής σηµασίας για αυτήν και το 

δεύτερο είναι η τεχνική κατάρτιση για τον χειρισµό αυτού του εργαλείου. Πολύ 

σηµαντικό είναι να δώσουµε στους συµµετέχοντες να καταλάβουν τα οφέλη που 

προκύπτουν από την αξιολόγηση και να τους βοηθήσουµε να την 

χρησιµοποιήσουν ως ένα εργαλείο για την εξέλιξη τους. Άλλωστε, η εκπαίδευση 
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και αποσαφήνιση των ικανοτήτων που πρέπει να έχει ο εργαζόµενος ξεκινά από 

την πρόσληψη του και πρέπει να είναι µια συνεχής διαδικασία.  

Από τον πίνακα µε τις δεξιότητες που πρέπει να αξιολογούνται, το στέλεχος 

θεωρεί πως όλες είναι πολύ σηµαντικές απλά διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της δουλειάς του κάθε τµήµατος. Η κάθε επιχείρηση επιλέγει µερικά 

κριτήρια τα οποία θεώρει κρίσιµης σηµασίας για την δική της µοναδική 

κουλτούρα. Η κουλτούρα αυτή αποτελεί άλλωστε και το σηµείο διαφοροποίησης 

της µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και την βοηθά να αποκτήσει διατηρήσιµο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Τα σφάλµατα αξιολογητή που είναι πιο δύσκολα να αντιµετωπισθούν είναι εκείνα 

τα οποία έχουν σχέση µε υπόγειες καταστάσεις και εµπλοκή συναισθηµάτων στην 

αξιολογητική διαδικασία. Αντιµετωπίζονται αρκετά δύσκολα και η εκπαίδευση 

και ενηµέρωση πάνω σε αυτά µπορεί να βοηθήσει αρκετά. Υψηλής σηµασίας 

είναι και η επιχειρηµατολογία που υπάρχει πίσω από την βαθµολόγηση γιατί 

ενισχύει την αντικειµενικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ένας από τους πρωταρχικούς ρόλους της αξιολόγησης είναι η εύρεση των 

εκπαιδευτικών αναγκών. Οι χαµηλές βαθµολογίες λειτουργούν σαν ένδειξη για 

τον εργαζόµενο αλλά και για τον προϊστάµενο, πως υπάρχει ανάγκη για βελτίωση. 

Βέβαια η ανατροφοδότηση αυτή δεν λειτουργεί µόνο ως εργαλείο για 

εξερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και ως αξιολόγηση των 

περισσοτέρων πολιτικών ανθρωπίνου δυναµικού της επιχείρησης όπως για 

παράδειγµα η επιλογή προσωπικού. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις χαµηλών 

βαθµολογιών που δεν αφορούν τεχνική κατάρτιση σε σχέση µε την εργασία, αλλά 

προσωπικά χαρακτηριστικά και συµπεριφορές που υιοθετούν οι εργαζόµενοι και 

µπορεί να έχουν αρνητική επιρροή στην απόδοση της εργασίας τους.  
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Η συµµετοχή του προϊστάµενου και η δέσµευση του στην διαδικασία αυτή 

κρίνεται απαραίτητη καθώς αυτός θα πρέπει να διακρίνει το πρόβληµα και να 

αναλάβει τον ρόλο του εκπαιδευτή. ∆ιάφορες τεχνικές όπως το coaching µπορούν 

να φέρουν λύση σε θέµατα χαµηλών ή κακών αποδόσεων που σχετίζονται µε 

τέτοιου είδους συµπεριφορές που δεν αντιµετωπίζονται µε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων.  Καταλήγει πως «το να 

σχεδιάσεις εκπαίδευση για το τεχνικό κοµµάτι της δουλειάς είναι αρκετά εύκολο. 

Όταν πρέπει να βοηθήσουµε τον εργαζόµενο να βελτιώσει την προσωπικότητα του 

απαιτείται µια διαφορετική προσέγγιση, µια διαφορετική  πνευµατική προσπάθεια. 

Για τα  on the job skills µπορούν να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά προγράµµατα, αλλά 

για τα behavioral skills απαιτείται η συνδροµή του άµεσου προϊστάµενου».  

 

5.3 Ανατροφοδότηση αποτελεσµάτων και σύνδεση µε στρατηγικούς στόχους  

 

Στην τελευταία θεµατική ενότητα εξετάζεται η ανατροφοδότηση των 

αποτελεσµάτων και η σύνδεση τους µε τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. 

Πέρα από τον σωστό σχεδιασµό και εφαρµογή του συστήµατος, µεγάλη σηµασία 

πρέπει να δοθεί και στην αποτελεσµατικότητα του. Το καλύτερο µέτρο για αυτό 

αποτελεί η µέτρηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων και η αποδοχή που 

δείχνουν προς το σύστηµα. Είναι πολύ σηµαντικό να ληφθεί υπόψη η γνώµη τους 

καθώς η ανατροφοδότηση που λαµβάνουµε από την εµπειρία των εµπλεκόµενων 

υπαλλήλων είναι η πιο άµεση πηγή πληροφοριών για την χρησιµότητα του. Η 

επιτυχία ενός συστήµατος αξιολόγησης βρίσκεται στο σηµείο που ο 

αξιολογούµενος το αντιλαµβάνεται ως ένα εργαλείο για να επιτύχει τους 

επαγγελµατικούς του στόχους και πως η ευθυγράµµιση µε τους στρατηγικούς 
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στόχους της επιχείρησης µπορεί να τον φέρει ένα βήµα πιο κοντά σε αυτό.  Η 

επιθυµία του εργαζοµένου για βελτίωση της απόδοσης του σύµφωνα µε τα πρότυπα 

της επιχείρησης σηµαίνει πως έχει αντιληφθεί τους στόχους και το όραµα της και 

πως επιδιώκοντας να εκπληρώσει τις αξιώσεις της αποκτά την εµπειρία και τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξελιχθεί επαγγελµατικά.  

Τα συστήµατα αξιολόγησης θα πρέπει κατά την γνώµη του να αναπροσαρµόζονται 

κατά κανόνα κάθε τέσσερα χρόνια γιατί αλλάζουν οι διεθνείς τάσεις και η επιστήµη 

του µάνατζµεντ εµπλουτίζεται συνεχώς. Η αναπροσαρµογή αυτή βοηθά τις 

επιχειρήσεις όχι µόνο να ακολουθούν τις νέες τεχνικές και να προσαρµόζονται µε 

τα νέα δεδοµένα των εποχών αλλά τις βοηθά και στο να επικοινωνήσουν στους 

υπαλλήλους πως δεν πρόκειται για µία τυπική διαδικασία χωρίς νόηµα. Με την 

αναπροσαρµογή του συστήµατος επιτυγχάνεται η κινητοποίηση των εργαζοµένων 

και αυξάνεται το ενδιαφέρον τους σε αυτή. Σε αυτό φυσικά µπορεί να συµβάλλει 

και η χρήση εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι γνωρίζουν αρκετά καλά το 

αντικείµενο και µπορούν να προσθέσουν αξία στην όλη διαδικασία. Η συµβολή 

τους µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµη καθώς έχουν άριστη γνώση της διαδικασίας και 

έχουν µελετήσει την βιβλιογραφία που υπάρχει πάνω σε αυτό τον τοµέα.  

Εκµεταλλευόµενοι την εµπειρία τέτοιων συνεργατών µπορούµε να προσθέσουµε 

νέες, φρέσκιες ιδέες που θα βοηθήσουν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας. Οι 

προτάσεις αυτές θα πρέπει όµως να εξετασθούν διεξοδικά από την ηγετική οµάδα 

της και να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στην  

πραγµατικότητα της επιχείρησης.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

5.4 Περιορισµοί έρευνας  

Στον αρχικό σχεδιασµό της διπλωµατικής, για την πρωτογενή έρευνα είχε 

σχεδιαστεί η χρήση ερωτηµατολογίων µε σκοπό την ποσοτική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων. Στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων σε 

Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ο βασικός περιορισµός που προέκυψε ήταν ο µικρός 

αριθµός απαντηµένων ερωτηµατολογίων που συλλέχθηκαν γεγονός που οδήγησε 

σε αδυναµία χρήσης των στοιχείων για ποσοτική ανάλυση. Στην συνέχεια 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συνέντευξης και ποιοτικής ανάλυσης των 

δεδοµένων που προέκυψαν από αυτήν. 

 

5.5 Συµπεράσµατα 

 

• Από την ανάλυση της βιβλιογραφίας προκύπτουν τα εξής: 

Η αξιολόγηση της απόδοσης εξυπηρετεί διοικητικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς. 

Αποτελεί βάση για τον καθορισµό αυξήσεων, προαγωγών και απολύσεων και 

ταυτόχρονα χρησιµοποιείται και ως εργαλείο για την ανάπτυξη της απόδοσης και 

τον σχεδιασµό της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων. Αναφορικά µε την διοικητική της 

χρήση, η αντικειµενική σύγκριση των αποδόσεων διαφορετικών εργαζοµένων που 

παρέχει, βοηθά την επιχείρηση να αποκτήσει µια σαφή εικόνα για τις αποδόσεις 

αυτές και να εξασφαλίσει την δικαιοκρισία στην λήψη αποφάσεων. Προαπαιτείται 

βέβαια η ύπαρξη σαφών κριτηρίων απόδοσης και συµπεριφορών έτσι ώστε να 

αναγνωριστούν οι αποκλίσεις  που υπάρχουν. Παράλληλα δηµιουργεί ένα πλαίσιο 

µέσα στο οποίο ευθυγραµµίζονται οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης µε τους 
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ατοµικούς στόχους ανάπτυξης των εργαζοµένων. Ο αναπτυξιακός ρόλος της 

αξιολόγησης αφορά περισσότερο τους εργαζοµένους, καθώς παρέχει 

ανατροφοδότηση για το επίπεδο της απόδοσης τους, τους βοηθά να αντιληφθούν την 

εικόνα που έχουν οι προϊστάµενοι τους για αυτούς και να σχεδιάσουν την 

επαγγελµατική τους εξέλιξη.  

Οι µέθοδοι της αξιολόγησης ποικίλουν και χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες µε 

βάση τα κριτήρια προς αξιολόγηση. Οι συγκριτικές µέθοδοι βοηθούν να 

κατηγοριοποιηθούν οι αποδόσεις των υπαλλήλων, και η αποτελεσµατικότητα τους 

ενισχύεται όταν χρησιµοποιούνται για εργασίες ρουτίνας, σε αντίθεση µε τις 

αξιολογήσεις βάσει προσόντων και συµπεριφορών που στοχεύουν σε ατοµικά 

χαρακτηριστικά. Τέλος η αξιολόγηση βάσει αποτελεσµάτων αποτελεί µια πιο 

σύνθετη µέθοδο που όµως προσδίδει αντικειµενικότητα στην διαδικασία καθώς η 

εκτίµηση βασίζεται σε προκαθορισµένα επιθυµητά αποτελέσµατα. Όποια µέθοδος 

και να ακολουθηθεί όµως, είναι υψηλής σηµασίας να έχει προϋπάρξει εκπαίδευση 

όλων των συµµετεχόντων στα σφάλµατα που προκύπτουν κατά την διαδικασία µε 

σκοπό να αυξηθεί η εγκυρότητα των δεδοµένων που θα προκύψουν από αυτήν.  

 

• Από την ανάλυση των διεθνών ερευνών προκύπτουν τα εξής: 

Από την ανάλυση των δύο ερευνών που έγιναν στην Αυστραλία (2001), και στην 

Αµερική (1998), προκύπτει πως τα περισσότερα ξενοδοχεία χρησιµοποιούν κάποιο 

σύστηµα αξιολόγησης αλλά δεν ακολουθείται πάντα κάποια συγκεκριµένη τυπική 

και δοµηµένη διαδικασία. Η διαδικασία διεξάγεται σε κυρίως ετήσια βάση, κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία, και δεν χρησιµοποιείται συχνά για την 

ανάπτυξη και τον σχεδιασµό της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων. Οι πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες µέθοδοι, βάσει των ερευνών είναι η διαχείριση µέσω στόχων, οι 
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βασισµένες στην συµπεριφορά βαθµολογικές κλίµακες και τέλος οι γραφικές 

βαθµολογικές κλίµακες. Το ποσοστό χρήσης συνέντευξης ανατροφοδότησης είναι 

αρκετά χαµηλό, γεγονός που αποδεικνύει πως οι επιχειρήσεις φιλοξενίας 

αντιµετωπίζουν την αξιολόγηση κυρίως ως διοικητικό και όχι αναπτυξιακό 

εργαλείο.  

 

• Από την συνέντευξη µε το στέλεχος προκύπτουν τα εξής: 

Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί ένα µια απαραίτητη διαδικασία για κάθε 

οργανισµό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή διεξαγωγή είναι η ύπαρξη 

κλίµατος εµπιστοσύνης στην διοίκηση και στο σύνολο των προθέσεων της. Είναι 

πολύ σηµαντικό η αξιολόγηση να µην αντιµετωπίζεται σαν µια αναγκαστική και 

τυπική διαδικασία που συµβαίνει µια φορά τον χρόνο, αλλά να αποτελεί µια συνεχή 

διαδικασία κατά την διάρκεια του έτους. Βοηθά τους εργαζοµένους να εντοπίσουν 

τις αδυναµίες τους και βελτιώσουν την απόδοση τους. Παράλληλα αυξάνει το 

ενδιαφέρον τους ως προς την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης και ενισχύει 

θετικά το κλίµα µέσα στον οργανισµό. Με την σωστή χρήση ενός συστήµατος 

αξιολόγησης επιτυγχάνεται η ευθυγράµµιση των στρατηγικών στόχων της 

επιχείρησης µε τους ατοµικούς στόχους των εργαζοµένων, γεγονός που οδηγεί όχι 

µόνο στην δέσµευση των υπαλλήλων ως προς αυτήν, αλλά και στην βελτίωση της 

ποιότητας του παρεχόµενου προϊόντος. Ο λεπτοµερείς σχεδιασµός ενός συστήµατος 

πρέπει να ξεκινάει από την θέσπιση κριτηρίων και προτύπων που συνάδουν και 

διαµορφώνουν την οργανωσιακή κουλτούρα µιας επιχείρησης, και η συµµετοχή του 

τµήµατος ανθρωπίνου δυναµικού σε αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Καθώς ο ρόλος 

του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων στην διαδικασία αυτή είναι επιτελικός, την ευθύνη 

για την διεξαγωγή της αξιολόγησης την έχει ο άµεσος προϊστάµενος, ο οποίος 
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γνωρίζει καλύτερα τις απαιτήσεις της εργασίας και τις αποδόσεις των υπαλλήλων. 

Οι στόχοι που εξετάζονται θα πρέπει να είναι µετρήσιµοι, επιτεύξιµοι και να 

συµφωνούν και τα δύο µέλη µε αυτούς. Τέλος δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην 

εµπλοκή των εργαζοµένων στο σύστηµα και στην ανατροφοδότηση που αυτοί µας 

παρέχουν, µιας και η αποδοχή και επιτυχής εφαρµογή του αποτελεί το πιο ξεκάθαρο 

κριτήριο αποτελεσµατικότητας ενός συστήµατος αξιολόγησης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 
� Συστήµατα αξιολόγησης στον ξενοδοχειακό τοµέα 

 
 

1. Ποια είναι η άποψη σας για τα συστήµατα αξιολόγησης;  
 

2. Κατά την γνώµη σας, πιο σύστηµα αξιολόγησης θεωρείτε πιο 
αποτελεσµατικό; 

 
3. Έχουν εξελιχθεί καθόλου τα συστήµατα αξιολόγησης στον ξενοδοχειακό 

τοµέα τα τελευταία δέκα χρόνια; 
 

4. Ποιο σύστηµα χρησιµοποιείται πιο συχνά και γιατί; 
 
 
 
� Σχεδιασµός και εφαρµογή του συστήµατος  

 
 

5. Ποιος πιστεύετε πως θα πρέπει να προσδιορίζει τα αξιολογούµενα 
χαρακτηριστικά και προσόντα σε κάθε θέση;   

 

 Καθόλου 
Σε 

ελάχιστο 
βαθµό 

Σε µέτριο 
βαθµό 

Σε 
µεγάλο 
βαθµό 

Σε πολύ 
µεγάλο 
βαθµό 

Οι απόψεις της ανώτατης διοίκησης      

Ο σχεδιασµός του τµήµατος ανθρωπ. πόρων      

Η στρατηγική της επιχείρησης      

Η εφαρµογή συστήµατος ποιότητας      

Οι απαιτήσεις των πελατών      

Οι απόψεις των εργαζοµένων      

Οι αναλύσεις - περιγραφές εργασίας      

Ο ανταγωνισµός-benchmarking      

Άλλο ________________________      

 
 
6. Πιστεύετε πως θα πρέπει να εφαρµόζονται διαφορετικά συστήµατα 

αξιολόγησης της απόδοσης σε διαφορετικές κατηγορίες εργαζοµένων; 
 
 

7. Ποια είναι η συµµετοχή του τµήµατος ∆ΑΠ στον σχεδιασµό και την 
εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης; 

 
 

8. Ποιος θα πρέπει να κάνει την αξιολόγηση; 
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9. Τι εκπαίδευση απαιτείται (αξιολογούµενος και αξιολογητής) για να είναι 

επιτυχής η διαδικασία; 
10. Ποιες από τις παρακάτω δεξιότητες πιστεύετε πως θα πρέπει να 

αξιολογούνται; 
 
Επικοινωνιακές δεξιότητες Ικανότητα αποτελεσµατικής χρήσης του λόγου  

Προσεκτική Ακοή  
∆εξιότητες δηµοσίων σχέσεων Ικανότητα παρουσιάσεων   

Ικανότητα προώθησης των ιδεών και στόχων 
της επιχείρησης 

 

∆εξιότητες πωλήσεων Εστίαση στον πελάτη  
Έναρξη επαφών µε πελάτες  
Ικανότητα διατήρησης επαφών µε πελάτες  
Εύρεση εναλλακτικών δρόµων για πωλήσεις  

∆ιαπροσωπικές δεξιότητες Συµβουλευτική Ικανότητα  
∆ιευκόλυνση οµαδικής εργασίας  
Υποκίνηση άλλων  
Αναγνώριση εντάσεων  

∆εξιότητες οµάδος Ικανότητα για οµαδική εργασία  
Ικανότητα ανάπτυξης οµάδας  

∆εξιότητες διοίκησης Ηγετική Ικανότητα  
Σχεδιασµός Έργων   

∆εξιότητες επίλυσης προβληµάτων Αναλυτική σκέψη  
Επίλυση προσωπικών προβληµάτων µε 
συναδέλφους 

 

Ικανότητα Εισαγωγής Αλλαγών  
∆εξιότητες δηµιουργικότητας Εύρεση δηµιουργικών λύσεων σε σύνθετα 

προβλήµατα 
 

Καινοτοµία  
∆ηµιουργικότητα  

 
 

11. Ποια σφάλµατα αξιολογητή θεωρείτε πιο δύσκολο να αντιµετωπισθούν; 
 
 

12. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης ως ένα 
εργαλείο για τον εντοπισµό των εκπαιδευτικών αναγκών;  

 
 
 
� Ανατροφοδότηση των αποτελεσµάτων, και σύνδεση µε τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.  
 
 

13. Αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος αξιολόγησης; 
 
 

14. Κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται αναπροσαρµογή του συστήµατος 
αξιολόγησης; 

 
15. Ποια είναι η γνώµη σας για την ανάθεση της διαδικασίας σε εξωτερικούς 

συνεργάτες; Πιστεύετε πως είναι πιο αποτελεσµατική; 
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