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Περίληψη)
Ο! κύριος! στόχος! της! έρευνας! ήταν! η! αναγνώριση! μέσων! υποκίνησης! των! γενικών!
διευθυντών,! των! διευθυντών! τμημάτων! και! των! προϊσταμένων! στον! ξενοδοχειακό!
κλάδο!και!η!αναζήτηση!των!ψυχολογικών!παραγόντων!που!επηρεάζουν!τα!εσωτερικά!
κίνητρα,! την! απόδοση! και! την! αφοσίωσή! τους.! Σε! δεύτερο! στάδιο! αναζητήθηκαν! οι!
καλύτερες! πρακτικές! διοίκησης! ανθρωπίνων! πόρων! που! αφορούν! την! υποκίνηση!
στελεχών! και! εργαζομένων! του! κλάδου! διεθνώς! με! σκοπό! να! γίνουν! προτάσεις! για!
εφαρμογή!τους!από!τον!ελληνικό!ξενοδοχειακό!κλάδο.!Η!μέθοδος!που!χρησιμοποιήθηκε!
ήταν!βιβλιογραφική!έρευνα.!Βρέθηκε!ότι!οι!διευθυντές!ξενοδοχείων!και!οι!προϊστάμενοι!
υποκινούνται! κυρίως! από! εσωτερικούς! παράγοντες! όπως! ενδυνάμωση,! αναγνώριση,!
παροχή! ευκαιριών!ανάπτυξης! και! εκπαίδευσης,! συμμετοχή!στη! λήψη!αποφάσεων!και!
ότι!την!αύξηση!της!υποκίνησης!ευνοούν!συστήματα!διοίκησης!χωρίς!αυστηρές!δομές.!

Abstract))
The!main!purpose!of!the!research!was!to!identify!ways!to!motivate!general!managers,!
departmental!managers!and!supervisors!in!the!hotel!industry!and!to!search!for!
psychological!factors!that!affect!their!intrinsic!motivators,!their!performance!and!their!
loyalty.!Secondly,!the!best!practices!of!human!resources!in!motivating!employees!and!
executives!were!researched!in!order!to!recommend!practices!for!implementation!by!the!
Greek!hotel!sector.!The!method!used!was!literature!review.!It!was!found!that!hotel!
managers!and!supervisors!are!mainly!motivated!by!intrinsic!factors!such!as!
empowerment,!recognition,!development!and!training!opportunities,!participation!in!
decision!making!and!that!increase!in!motivation!is!favored!by!nonzstrict!management!
structures.!
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Εισαγωγή!!
!
Ο!τουρισμός!είναι!από!τα!πιο!κερδοφόρα!προϊόντα!της!Ελλάδας!και!είναι!ένας!κλάδος!
με!πολλές!προοπτικές.!Για!την!περαιτέρω!ανάπτυξη!του!και!την!απόκτηση!συγκριτικού!
πλεονεκτήματος!έναντι!γειτονικών!χωρών!με!εξίσου!υψηλά!ποσοστά!τουρισμού!όπως!η!
Ιταλία,! η! Ισπανία! και! η!Τουρκία! ένας! τρόπος! είναι! η! υιοθέτηση!πρακτικών! διοίκησης!
ανθρωπίνων! πόρων! με! στόχο! την! υποκίνηση! των! εργαζομένων! και! την! αύξηση! της!
απόδοσης! της! επιχείρησης.! Στον! ξενοδοχειακό! τομέα! οι! άνθρωποι! είναι! το! κλειδί! της!
εξυπηρέτησης! και! ειδικά! στην! Ελλάδα! πολλοί! τουρίστες! έρχονται! για! αυτήν! την!
ιδιαίτερη!εξυπηρέτηση!που!βιώνουν!χάρη!στο!προσωπικό!των!ξενοδοχείων.!Η!ανάγκη!
για!την!διατήρηση!αυτού!του!προσωπικού!είναι!μεγάλη,!ειδικότερα!κατά!την!δυσχερή!
οικονομική!περίοδο!που!διανύει! η! χώρα.!Ένα! ερώτημα!στο!οποίο!απαντά!η!παρούσα!
έρευνα! είναι! το! εξής:!πώς! το! ελληνικό! ξενοδοχείο!θα!αυξήσει! την!αποδοτικότητα! του!
μέσω!πρακτικών!διοίκησης!ανθρώπινου!δυναμικού.!Η!υποκίνηση!των!εργαζομένων!στα!
ξενοδοχεία!είναι!ένα!θέμα!με!το!οποίο!ασχολήθηκαν!αρκετοί!ερευνητές!και!βρέθηκε!να!
υπάρχουν!κοινά!σημεία!μεταξύ!των!ευρημάτων!τους.!Η!παρούσα!βιβλιογραφική!έρευνα!
επιχειρεί!να!εντοπίσει!αυτά!τα!κοινά!σημεία!και!να!προτείνει!στα!ελληνικά!ξενοδοχεία!
πρακτικές! υποκίνησης! των! εργαζομένων! και! των! διευθυντών! ώστε! να! αυξηθεί! η!
αφοσίωση! και! η! διατήρηση! των! εργαζομένων! και! των! στελεχών! στα! ελληνικά!
ξενοδοχεία.!!
Στο!πρώτο!κεφάλαιο!παρουσιάζονται!τα!κυριότερα!σημεία!των!ερευνών!που!κρίθηκαν!
σημαντικές!για!την!ανάπτυξη!του!θέματος.!Πιο!συγκεκριμένα!το!πρώτο!κεφάλαιο!που!
είναι! η! βιβλιογραφική! ανασκόπηση! αποτελείται! από! τρία! μέρη.! Το! πρώτο! μέρος!
περιλαμβάνει!τα!στοιχεία!της!προσωπικότητας!των!διευθυντών!ξενοδοχείων!ώστε!να!
γίνει!κατανοητό!ποια!είναι!τα!ιδιαίτερα!χαρακτηριστικά!των!στελεχών!ξενοδοχειακών!
επιχειρήσεων! και! πώς! διαφέρουν! από! τα! στελέχη! άλλων! κλάδων.! Βάση! των!
χαρακτηριστικών!αυτών!προκύπτουν!συγκεκριμένες!πρακτικές!υποκίνησης!που!πρέπει!
να! λαμβάνονται! υπόψη! από! τις! επιχειρήσεις.! Έπειτα! με! σκοπό! την! ενίσχυση! όσων!
αναφέρονται! για! το! προφίλ! της! προσωπικότητας! των! στελεχών! παρουσιάζονται! τα!
συγκεκριμένα! χαρακτηριστικά! που! περιγράφουν! τον! διευθυντή! ξενοδοχείου! που!
υποκινείται,! για!παράδειγμα!το!μορφωτικό! επίπεδο,! η!ηλικία,! η! διάρκεια! εργασίας!σε!
μια! εταιρεία,! ενώ! παράλληλα! αποκλείονται! κάποια! χαρακτηριστικά! που! δεν! έχουν!
καμία! επίδραση! στην! υποκίνηση! των! διευθυντών.! Έπειτα,! με! την! αναφορά! σε!
στρατηγικές! για! εξέλιξη! της! καριέρας! που! χρησιμοποιούν! οι! διευθυντές! ξενοδοχείων!
επαληθεύονται! τα! ευρήματα! που! σχετίζονται! με! την! προσωπικότητα! και! τα!
χαρακτηριστικά! των! διευθυντών.! Το! σημαντικότερο! συμπέρασμα! που! προέκυψε! από!
την!ανασκόπηση!των!στρατηγικών!αυτών!είναι!ότι!οι!εργαζόμενοι!που!ετοιμάζουν!το!
επόμενο! βήμα! της! καριέρας! τους! προτιμούν! να! το! πραγματοποιήσουν! εντός! της!
επιχείρησης!που!ήδη!εργάζονται.!Με!αφορμή!το!εύρημα!αυτό,!αναλύονται!οι!αντιλήψεις!
των!προϊσταμένων!τμημάτων!ξενοδοχείων!όσο!αφορά!την!καριέρα!του!διευθυντή!και!
κατά! πόσο! είναι! ενημερωμένοι! και! πρόθυμοι! να! καταλάβουν! διευθυντικές! θέσεις.!
Ακόμα,! αναφέρονται! οι! τρόποι! με! τους! οποίους! μπορεί! το! ξενοδοχείο! να! διατηρήσει!
τους!προϊσταμένους!και!να!τους!παρέχει!τα!κατάλληλα!κίνητρα.!
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Το! δεύτερο! μέρος! του! πρώτου! κεφαλαίου! παραθέτει! τρόπους! υποκίνησης! που! έχει!
αποδειχτεί! ότι! έχουν! θετική! επίδραση! στους! διευθυντές! ξενοδοχείου! και! στους!
προϊσταμένους.! Αρχικά! παρουσιάζεται! η! σχέση! της! συμμετοχής! των! διευθυντών!
ξενοδοχείου!στον!προϋπολογισμό!σε!σχέση!με! τα!κίνητρα!και!η!θετική! επίδραση!που!
έχει!στους!συμμετέχοντες!όταν!προσεγγίζεται!ως!μια!ομαδική!αποστολή.!Στα!πλαίσια!
της! εφαρμογής! πρακτικών! διοίκησης! ανθρωπίνων! πόρων! παρουσιάζονται! πρακτικές!
ενδυνάμωσης! ηγεσίας! σε! διευθυντικές! ομάδες! και! με! το! παράδειγμα! μιας! από! τις!
μεγαλύτερες! ξενοδοχειακές! αλυσίδες! παγκοσμίως,! της! Accor,! αποδεικνύεται! ότι! η!
ενδυνάμωση!ηγεσίας!με!την!χρήση!πρακτικών!εκπαίδευσης,!ανάπτυξης!και!υποκίνησης!
έχουν!ως!αποτέλεσμα!την!επιτυχημένη!πορεία!της!επιχείρησης.!Με!σκοπό!να!τονιστεί!η!
σημασία! της! εκπαίδευσης! και! της! ενδυνάμωσης! ακολουθεί! η! παρουσίαση! των!
συστημάτων!Διαχείρισης!Γνώσης.!Η!βελτίωση!της!ποιότητας!στα!ξενοδοχεία!έχει!άμεση!
σχέση!με!την!κατάρτιση!του!προσωπικού!η!οποία!με!τη!σειρά!της!έχει!επίδραση!στην!
ενδυνάμωση! και! την! υποκίνηση.! Το! τελευταίο! θέμα! που! πραγματεύεται! το! δεύτερο!
μέρους! του! πρώτου! κεφαλαίου! είναι! η! παροχή! κινήτρων! δημιουργικότητας! σε!
διευθυντές! και!προϊσταμένους.! Σε! αρμονία! με! τις!παραπάνω!πρακτικές! υποκίνησης! η!
δημιουργικότητα! σχετίζεται! με! τα! εσωτερικά! κίνητρα! και! μπορεί! να! προκύψει! ως!
αποτέλεσμα!του!συνδυασμού!των!πρακτικών!που!έχουν!αναφερθεί.!!
Το!τρίτο!μέρος!του!πρώτου!κεφαλαίου!περιλαμβάνει!τα!εμπόδια!και!τις!δυσκολίες!που!
συναντώνται!στην! εφαρμογή!πρακτικών!υποκίνησης.!Όπως!αναφέρεται!παραπάνω!η!
ελευθερία! για! έκφραση! της! δημιουργικότητας! ως! μέσο! υποκίνησης! προϋποθέτει! την!
εφαρμογή! πρακτικών! όπως! εκπαίδευση,! ανάπτυξη! και! ενδυνάμωση.! Έτσι,!
παρουσιάζονται! τα! εμπόδια! δημιουργικότητας! στον! ξενοδοχειακό! κλάδο! και! οι!
αντιλήψεις!των!διευθυντών!και!των!προϊσταμένων!σχετικά!με!τα!περιθώρια!έκφρασης!
της!δημιουργικότητας.!Το!δεύτερο!θέμα!του!μέρους!αυτού!αναφέρεται!στις! εμπειρίες!
και!τις!αντιλήψεις!της!γενιάς!Ψ!σχετικά!με!την!καριέρα!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο.!Λόγω!
του! κενού! μεταξύ! προσδοκιών! της! γενιάς! Ψ! και! της! πραγματικότητας! της! εργασίας!
στον! κλάδο! παρουσιάζεται! η! πηγή! του! προβλήματος! και! εξηγείται! πώς! μπορούν! να!
παρέμβουν! τα! πανεπιστήμια! σε! συνεργασία! με! τις! επιχειρήσεις! ώστε! να! δίνεται! η!
σωστή!κατεύθυνση!στην!νέα!αυτή!γενιά.!Στη!συνέχεια!παρουσιάζεται!το!πρόβλημα!της!
μικρής! εκπροσώπησης! των! γυναικών! σε! κορυφαίες! θέσεις! διοίκησης! στα! ξενοδοχεία!
και!τονίζεται!η!έλλειψη!αποτελεσματικών!μεθόδων!υποκίνησης!και!υποστήριξης!τους.!
Τέλος,! παρουσιάζεται! το! μείζον! θέμα! των! υψηλών! ποσοστών! οικειοθελών!
αποχωρήσεων! που! χαρακτηρίζει! τον! ξενοδοχειακό! κλάδο.! Με! την! παράθεση! των!
παραγόντων!που!επηρεάζουν!τις!προθέσεις!των!διευθυντών!για!οικειοθελή!αποχώρηση!
γίνεται! φανερός! ο! τρόπος! με! τον! οποίο! πρέπει! να! λειτουργεί! το! τμήμα! διοίκησης!
ανθρωπίνων!πόρων!ώστε!να!είναι!σε!θέση!να!διατηρεί!τους!διευθυντές.!
!Στο!δεύτερο!κεφάλαιο!αναλύονται!τα!ευρήματα!των!ερευνών!του!πρώτου!κεφαλαίου!
και! εξετάζεται! ο! βαθμός! συμφωνίας! τους.! Στο! τρίτο! κεφάλαιο! παρουσιάζονται! οι!
καλύτερες!διεθνείς!πρακτικές!υποκίνησης!που!χρησιμοποιούνται!από!μεγάλες!αλυσίδες!
της! Αμερικής! και! της! Ευρώπης.! Οι! προτάσεις! αφορούν! πρακτικές! προσέλκυσης,!
επιλογής,! εκπαίδευσης,!ανάπτυξης,! διατήρησης,! ενδυνάμωσης,!πρακτικές!αμοιβών!και!
αξιολόγησης.! Το! κεφάλαιο! αυτό! απαντά! και! δίνει! λύσεις! στα! προβλήματα! που!
αναλύθηκαν! στο! τρίτο! μέρος! του! πρώτου! κεφαλαίου.! Τέλος! στο! τέταρτο! κεφάλαιο!
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ανακεφαλαιώνονται! τα! γενικά! συμπεράσματα! που! προέκυψαν! από! το! πρώτο! και! το!
δεύτερο! κεφάλαιο! και! αναφέρονται! επιλεκτικά! οι! διεθνείς! πρακτικές! του! τρίτου!
κεφαλαίου!που!προτείνονται!για!εφαρμογή!από!τον!ελληνικό!ξενοδοχειακό!κλάδο.!
!

Μεθοδολογία!
!
Για! την! έρευνα! χρησιμοποιήθηκαν! δημοσιευμένες! επιστημονικές! έρευνες! σχετικές! με!
την! υποκίνηση! γενικών! διευθυντών,! διευθυντών! τμημάτων! και! προϊσταμένων! στον!
ξενοδοχειακό!κλάδο.!Οι!έρευνες!παρουσιάστηκαν!περιληπτικά!και!έπειτα!έγινε!ανάλυση!
τους.!Επίσης!χρησιμοποιήθηκαν!και!παρουσιάστηκαν! έρευνες!σχετικές!με! τις!διεθνώς!
καταγεγραμμένες! ως! καλύτερες! πρακτικές! υποκίνησης! εργαζομένων! και! έγιναν!
προτάσεις!εφαρμογής!κάποιων!από!αυτών!από!τον!ελληνικό!ξενοδοχειακό!κλάδο.!
!

)

)

)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1.!Βιβλιογραφική!Ανασκόπηση!

!

Α.!Το!προφίλ!του!διευθυντή!ξενοδοχείου!!

1.1!Σκιαγράφηση!της!προσωπικότητας!του!διευθυντή!ξενοδοχείου!
!

�! ξενοδοχειακός! κλάδος! όπως! και! ο! κλάδος! του! λιανικού! εμπορίου!σύμφωνα!με! τον!
Norman!(1984!όπως!αναφέρεται!στο!Worsfold,!1989)!είναι!εντάσεως!προσωπικότητας,!
ωστόσο!ο!πρώτος!διακρίνεται!από!ιδιαίτερα!χαρακτηριστικά!τα!οποία!επηρεάζουν!και!
την!επιλογή!διευθυντών!και!ιδιαίτερα!του!γενικού!διευθυντή!ξενοδοχείου.!Σύμφωνα!με!
την! έρευνα! του! Shamir! ! το! 1978! (όπως! αναφέρεται! στο! Worsfold,! 1989)! η!
ιδιαιτερότητα!του!κλάδου!έγκειται!στο!γεγονός!ότι!ένα!ξενοδοχείο!πρέπει!να!συνδυάζει!
μεγάλη!ελαστικότητα,!για!να!καλύπτει!τις!ανάγκες!των!πελατών,!και!μεγάλο!έλεγχο!για!
να! συντονίζει! το! προσωπικό.! Ο! Shamir! (1978! όπως! αναφέρεται! στο!Worsfold,! 1989)!
αναφέρει! ότι! ο! κλάδος! χαρακτηρίζεται! από! την! κληρονομική! σύγκρουση! μεταξύ! των!
δύο! σκοπών! των! επιχειρήσεων! του! κλάδου:! να! κερδοφορούν! και! να! παρέχουν!
υπηρεσίες.!Η!εξάρτηση!των!ξενοδοχείων!από!τους!πελάτες!τους!είναι!πολύ!μεγάλη!και!
το! γεγονός! ότι! αυτοί! είναι! ετερογενείς! και! απρόβλεπτοι! είναι! ένα! από! τα! σημεία!
ιδιομορφίας! του! κλάδου.! Επίσης! η! άμεση! φύση! της! επαφής! με! τους! πελάτες! και! οι!
προσωπικές! σχέσεις!που!αναπτύσσονται! είναι! κάτι! που!απαιτεί! καθημερινή!προσοχή!
σε!αυτούς!με!άριστο!συντονισμό!του!προσωπικού!και!μεταξύ!τμημάτων!σύμφωνα!με!
τον!Shamir!(1978!όπως!αναφέρεται!στο!Worsfold,!1989).!
1.1.1!Προφίλ!προσωπικότητας!του!διευθυντή!ξενοδοχείου!
Λίγες! έρευνες! έχουν! δημοσιευτεί! σχετικά! με! το! ποια! είναι! η! προσωπικότητα! και! τα!
ειδικά! χαρακτηριστικά! που! έχει! ένας! διευθυντής! ξενοδοχείου! (Worsfold,! 1989).! Ο!
Swanljung!το!1981!(όπως!αναφέρεται!στο!Worsfold,!1989)!επιχείρησε!να!ανακαλύψει!
τα! κοινά! χαρακτηριστικά! των! διευθυντών! ξενοδοχείων! με! έρευνα! σε! 14! επιτυχημένα!
στελέχη!στην!Βόρεια!Αμερική.!!
Πίνακας)1.1.α)Χαρακτηριστικά)προσωπικότητας)ανώτερων)στελεχών)(Swanlijung,)1981)))))

Χαρακτηριστικά! Αριθμός!στελεχών!(%)!
Ενέργεια,!σκληρή!δουλειά! 6!(43)!
Αμεροληψία! 4!(29)!
Ικανότητα!να!παρακινεί!τους!εργαζόμενους! 3!(21)!
Αποφασιστικότητα! 3!(21)!
Πειθαρχία! 2!(14)!
Απαιτητικότητα! 2!(14)!
Σωστή!κρίση! 2!(14)!
Ευφυΐα! 2!(14)!
Ισχυρή!προσωπικότητα! 2!(14)!
Πηγή:'Worsfold'(1989)'
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Τα! χαρακτηριστικά!με! τη!μεγαλύτερη!συγκέντρωση!ποσοστών! είναι! η! ενέργεια!και! η!
σκληρή!δουλειά,!η!αποφασιστικότητα,!η!αμεροληψία!και!η!ικανότητα!παρακίνησης!των!
εργαζομένων!(Πίνακας!1.1.α).!
1.1.2!Το!δείγμα!
Η! έρευνα! του! Philip! Worsfold! (1989)! έλαβε! μέρος! στο! Ηνωμένο! Βασίλειο! και! οι!
συμμετέχοντες! είναι! γενικοί! διευθυντές! μίας! μεγάλης! ξενοδοχειακής! βρετανικής!
αλυσίδας.! Το! γεγονός! ότι! στην! έρευνα!συμμετέχει! ένας!μόνο!οργανισμός!ήταν!βολικό!
από! γραφειοκρατική! άποψη! και! επίσης! είναι! εξασφαλισμένη! η! κοινή! εργασιακή!
κουλτούρα.!
Στην! έρευνα! αποφασίστηκε! να! χρησιμοποιηθούν! οι! διευθυντές! των! μεγαλύτερων! σε!
μέγεθος! και! κύρος! ξενοδοχείων.! Τα! ξενοδοχεία! που! ερευνήθηκαν! βρίσκονται! στην!
Αγγλία! και! την! Σκωτία.! Το! μέγεθος! τους! ποικίλει! καθώς! ερευνήθηκαν! τέσσερα! μικρά!
exclusive! ξενοδοχεία!με!65!κλίνες!και!μεγάλα! ξενοδοχεία!της!πόλης!με!300!κλίνες!και!
πάνω.! Το! δείγμα! αποτελείται! από! 25! άνδρες! γενικούς! διευθυντές! και! 3! γυναίκες.! Η!
ηλικία!των!συμμετεχόντων!κυμαίνεται!από!27!έως!47!ετών!με!μέσο!όρο!ηλικίας!36.2.!!
Πίνακας)1.1.β)Λίστα)παραγόντων)προσωπικότητας)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
'

''''''''Πηγή:'Worsfold'(1989)'

1.1.3!Μεθοδολογία!
Οι!απαντήσεις!δόθηκαν!μέσω!συνεντεύξεων!στις!οποίες!οι!διευθυντές!έδωσαν!στοιχεία!
σχετικά!με!το!βιογραφικό!και!τις!απόψεις!τους!για!τα!χαρακτηριστικά!ενός!διευθυντή!
ξενοδοχείου.! Επιπρόσθετες! πληροφορίες! συλλέχθηκαν! από! δημοσιευμένους!
καταλόγους!και!τεστ!για!την!μέτρηση!πλευρών!της!προσωπικότητας!και!προσεγγίσεων!
του! management.! Τα! αποτελέσματα! αναλύθηκαν! με! το! πρόγραμμα! Cartell! 16!
Personality! Inventory! (16PF)! το!οποίο! είναι! το!πιο! διαδεδομένο!ψυχολογικό! τεστ!και!
περιλαμβάνει!16!παράγοντες!προσωπικότητας!(Worsfold,!1989).!

A! Ενδιαφέρον!για!τους!ανθρώπους!
Β! Εξωστρέφεια!
C! Έλεγχος!άγχους!
E! Ανταγωνιστικό!

πνεύμα/αποφασιστικότητα!
F! Ενθουσιασμός!
G! Επιμονή!
H! Τόλμη!
I! Ανεξαρτησία!
L! Επικοινωνία!
M! Φαντασία!
N! Ειλικρίνεια!
O! Αυτοκυριαρχία!
Q1! Νευρωτισμός!
Q2! Ομαδικότητα!
Q3! Ηγεσία!
Q4! Δημιουργικότητα!
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!
!
Πίνακας)1.1.γ)Μέσοι)και)τυπική)απόκλιση)16PF)sten)scores)για)γενικούς)διευθυντές)ξενοδοχείου)

Πηγή:'Worsfold'(1989)'

'

!
)

)

Πίνακας)1.1.δ)Μέσοι)και)τυπική)απόκλιση)16PF)sten)scores)για)άνδρες)γενικούς)διευθυντές)ξενοδοχείου)

Πηγή:'Worsfold'(1989)'

!
'

)

!
!
Πίνακας)1.1.ε)Μέσοι)και)τυπική)απόκλιση)16PF)sten)scores)για)γυναίκες)γενικές)διευθύντριες)ξενοδοχείου)

Πηγή:'Worsfold'(1989)'''

! A! B! C! E! F! G! H! I! L! M! N! O! Q1! Q2! Q3! Q4!

Μέσος! 7.1! 7.0! 5.8! 6.9! 6.6! 7.0! 7.9! 5.1! 4.5! 7.0! 4.7! 4.7! 5.0! 4.0! 5.9! 4.6!

S.D.! 2.1! 1.7! 1.8! 1.8! 1.8! 1.9! 1.7! 2.0! 1.7! 1.7! 2.0! 1.9! 2.1! 2.2! 1.7! 2.0!

! A! B! C! E! F! G! H! I! L! M! N! O! Q1! Q2! Q3! Q4!

Μέσος! 7.0! 6.9! 5.8! 6.8! 6.7! 7.0! 7.9! 5.2! 4.5! 7.1! 4.9! 4.7! 4.0! 4.0! 6.0! 4.6!

S.D.! 2.2! 1.7! 1.9! 1.9! 1.9! 1.9! 1.8! 2.2! 1.8! 1.7! 2.0! 1.8! 2.3! 2.3! 1.7! 2.4!

! A! B! C! E! F! G! H! I! L! M! N! O! Q1! Q2! Q3! Q4!

Μέσος! 8.0! 7.7! 6.3! 8.0! 6.3! 7.3! 7.7! 4.7! 5.0! 6.0! 2.7! 4.3! 6.0! 4.3! 5.3! 4.7!

S.D.! 1.0! Ο.6! 1.2! 1.0! 1.6! 2.3! 0.6! 0.6! 1.7! 1.0! 0.6! 3.2! 1.0! 1.5! 1.5! 2.1!

)
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'

'

'

Πίνακας)1.1.ζ)Μέσοι)και)τυπική)απόκλιση)16PF)sten)scores)για)στελέχη)επιχειρήσεων)(Carttell)κ.ά.,)1970))

Πηγή:'Worsfold'(1989)'

'

1.1.4!Αποτελέσματα!της!έρευνας!
Στον!πίνακα!1.1.γ!παρουσιάζονται!οι!μέσοι!όροι!για!τους!διευθυντές!ξενοδοχείων!γενικά!
χωρίς!τον!διαχωρισμό!ανδρών!και!γυναικών.!Οι!αριθμοί!μεταξύ!4.5!και!6.5!ανήκουν!στο!
μέσο!και!δεν!απαιτούν!σχολιασμό.!Οι!υπόλοιποι!αριθμοί!που!είναι!πάνω!ή!κάτω!αυτού!
του! εύρους! υποδηλώνουν! ότι! οι! διευθυντές! εξέχουν! σε! αυτούς! τους! τομείς! στους!
οποίους!αναφέρεται!ο!αριθμός.!Για!παράδειγμα!το!ενδιαφέρον!για!τους!ανθρώπους!(Α!
7.1)! συνεπάγεται! ικανότητα! πάνω! από! το! μέσο! να! συνάπτει! σχέσεις! και! γενικά! να!
ενδιαφέρεται! για! αυτούς.! Το! γεγονός! ότι! παρουσιάζουν! πάνω! από! το! μέσο!
αυτοπεποίθηση! και! ανταγωνιστικότητα! (E! 6.9)! υποδηλώνει! την! ικανότητα! τους! να!
αναλαμβάνουν! τις! ευθύνες! δικών! τους! project! και! προτάσεων! και! την! διάθεση! να! τα!
φέρνουν! εις! πέρας! με! σιγουριά.! Δείχνουν! ενθουσιασμό,! κοινωνικότητα! και!
επικοινωνούν! αποτελεσματικά! κάτι! που! υποβοηθά! την! υποκίνηση! των! εργαζομένων!
και!των!συναδέλφων!τους!(F!6.6,!H!7.9,!L!4.5).!Ακόμα!ο!δείκτης!επιμονής!τους,!(G!7.0)!
και!η!τολμηρότητα!είναι! ισχυρά!στοιχεία!του!στυλ!διοίκησης!που!ακολουθούν.!Έχουν!
φαντασία!(M!7.0)!αλλά!στα!όρια!του!πραγματοποιήσιμου.!Επίσης!λειτουργούν!ομαδικά!
και! είναι! υποστηρικτικοί! με! τους! συναδέλφους! τους! (Q2! 4).! Στον! πίνακα! 1.1.η!
παρουσιάζονται! οι! δεύτερης! τάξεως! παράγοντες! για! άνδρες! και! γυναίκες! γενικούς!
διευθυντές! ξενοδοχείου! καθώς! και! για! στελέχη! επιχειρήσεων! εκτός! του! κλάδου.! Οι!
διευθυντές!ξενοδοχείων!είναι!περισσότερο!εξωστρεφείς!και!έχουν!λιγότερο!άγχος!από!
τα!στελέχη!άλλων!κλάδων.!!
Η! αντίθεση! μεταξύ! ανδρών! και! γυναικών! εντός! του! κλάδου! είναι! εμφανής! στον!
παράγοντα!ανεξαρτησία! και! αυτοκυριαρχία! καθώς!οι! γυναίκες!φαίνεται! να! υστερούν!
και!στα!δύο.!Ακόμη,!οι!άνδρες!παρουσιάζουν!μεγαλύτερο!νευρωτισμό!και!ο!αυτοέλεγχος!
τους! είναι! στο! μέσο.!Η! ηγεσία! και! για! τους! άνδρες! και! για! τις! γυναίκες! είναι! σχετικά!
υψηλή!και!η!δημιουργικότητα!είναι!στο!μέσο.!Το!ερώτημα!που!προκύπτει!είναι!εάν!οι!
διευθυντές!ξενοδοχείου!έχουν!την!ανάγκη!μεγαλύτερων!score!σε!κάποιους!παράγοντες!
σε!σύγκριση!με!διευθυντές!άλλων!κλάδων.!
!

! A! B! C! E! F! G! H! I! L! M! N! O! Q1! Q2! Q3! Q4!

Μέσος! 7.8! 7.5! 5.7! 5.8! 5.3! 5.5! 6.6! 5.6! 5.4! 5.7! 6.2! 5.5! 6.4! 5.5! 5.8! 5.3!

S.D.! 2.5! 1.6! 2.1! 2.6! 2.1! 2.1! 1.9! 2.1! 2.1! 2.1! 2.1! 2.0! 1.9! 2.6! 2.3! 2.0!
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Πίνακας)1.1.η)Βαθμολογίες)δευτερογενών)παραγόντων)υποκίνησης)για)άνδρες)και)γυναίκες)διευθυντές)
ξενοδοχείων)και)για)στελέχη)επιχειρήσεων)(δεδομένα)για)στελέχη)επιχειρήσεων:)Carttell)κ.ά.,)1970))

'''''''''Πηγή:'Worsfold'(1989)'

!Ο! συνδυασμός! των! παραπάνω! στοιχείων! με! την! έρευνα! του! Cartell! et! al.! (1970)!
αποδεικνύει! ότι! όντως! υπάρχουν! συγκεκριμένα! χαρακτηριστικά! που! φέρουν! οι!
αποτελεσματικοί! διευθυντές! ξενοδοχείων! τα! οποία! τους! ξεχωρίζουν! από! τους!
διευθυντές! των! υπόλοιπων! κλάδων! (Πίνακας! 1.1.ζ).! Οι! διευθυντές! ξενοδοχείων! είναι!
περισσότερο! σίγουροι! για! τον! εαυτό! τους! (E)! και! ειλικρινείς! (N).! Επίσης! είναι! πιο!
τολμηροί! (H)! και! έχουν! μεγαλύτερη! φαντασία! (M).! Ακόμη,! είναι! σε! θέση! να!
επικοινωνούν! καλύτερα! και! πιο! αποτελεσματικά! με! τους! ανθρώπους! στο! χώρο!
εργασίας!τους!και!να!δουλεύουν!σε!ομάδες!επιτυχώς.!Όσο!αφορά!την!δεύτερη!ομάδα!
παραγόντων!φαίνεται!να!είναι!πιο!εξωστρεφείς!από!τους!διευθυντές!άλλων!κλάδων!και!
έχουν!μεγαλύτερη!αυτοκυριαρχία!αντιμετωπίζοντας!τη!δουλειά!τους!με!λιγότερο!άγχος!
(Πίνακας!1.1.η).!Τέλος!οι!βαθμολογίες!αναφορικά!με!την!ηγεσία!είναι!υψηλότερες!για!
τους!διευθυντές!ξενοδοχείων.!
!
1.1.5!Συνεντεύξεις!–!Αποτελέσματα!
Οι!συμμετέχοντες!στην! έρευνα!απάντησαν!σε! ερωτήσεις!σχετικά!με! τις!απόψεις! τους!
για! τον! τρόπο! διοίκησης,! την! κουλτούρα! της! εταιρείας! και! την! επαγγελματική! τους!
πορεία.! Παρακάτω! παρατίθενται! οι! ερωτήσεις! και! κάποιες! απαντήσεις! που!
θεωρήθηκαν!αντιπροσωπευτικές.!
Ερώτηση% 1.! Ποιά% πιστεύετε% ότι% είναι% τα% χαρακτηριστικά% που% απαιτούνται% για% έναν%
επιτυχημένο%διευθυντή%ξενοδοχείου;%

Κάποιοι! ερωτηθέντες! θεωρούν! ότι! ο! κάθε! διευθυντής! είναι! ξεχωριστός! και! δεν! είναι!
δυνατό!να!ομαδοποιηθούν.!Κάποιοι!άλλοι!κατονόμασαν!συγκεκριμένα!χαρακτηριστικά!
τα!οποία!θεωρούν!απαραίτητα!για!τη!θέση!του!διευθυντή!ξενοδοχείου!και!προέκυψαν!
πέντε!κατηγορίες:!

1. Κοινωνικές! δεξιότητες:! ικανότητα! υποκίνησης,! ηγεσία,! ενδιαφέρον! για! τους!
ανθρώπους,!επικοινωνία.!

2. Αντοχή!–!ανθεκτικότητα:!θάρρος,!ενέργεια.!
3. Κίνητρα:!αφοσίωση,!πάθος,!επιθυμία!για!επιτυχία.!

! Άνδρες!Γενικοί!
Διευθυντές!
ξενοδοχείου!

Γυναίκες!Γενικοί!
Διευθυντές!
ξενοδοχείου!

Στελέχη!
επιχειρήσεων!

Εξωστρέφεια! 7.8! 7.7! 6.5!
Άγχος! 4.4! 4.3! 5.2!

Αυτοκυριαρχία! 5.1! 6.5! 4.7!
Ανεξαρτησία! 6.5! 7!3! 6.1!
Νευρωτισμός! 5.4! 3.6! 5.3!

Ηγεσία! 7.2! 7.! 6.1!
Δημιουργικότητα! 5.3! 5.9! 5.8!
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4. Ισχυρή! προσωπικότητα:! ταλέντο,! εξωστρέφεια,! επιθετικότητα,! τόλμη,!
σταθερότητα.!

5. Ευφυϊα:!κοινή!λογική,!καλή!μνήμη.!
Ερώτηση%2.%Ποιά%πιστεύετε%ότι%είναι%τα%πλεονεκτήματα%της%θέσης%του%γενικού%διευθυντή;%

Η!πλειοψηφία!των!διευθυντών!(15!άτομα)!δήλωσε!ότι!η!ποικιλία!καθηκόντων!είναι!το!
κύριο!πλεονέκτημα!αυτής!της!θέσης.!Δέκα!από!αυτούς!δήλωσαν!ότι!οι!γνωριμίες!και!η!
συναναστροφή! με! πολύ! κόσμο! είναι! το! κύριο! πρωτέρημα! και! 4! κατονόμασαν! την!
αυτονομία!ως!το!καλύτερο!για!αυτούς!στοιχείο!της!δουλειάς!τους.!Αρκετοί! (8!άτομα)!
απάντησαν! ότι! η! ικανοποίηση! είναι! ο! παράγοντας! που! τους! παρακινεί! περισσότερο.!
Άλλες!απαντήσεις!περιλάμβαναν!το!ευχάριστο!εργασιακό!περιβάλλον,!την!πιθανότητα!
για!ταξίδια,!τη!γρήγορη!προαγωγή,!την!ασφάλεια,!το!άμεσο!feedback!για!την!απόδοση!
τους!και!το!γεγονός!ότι!το!τελικό!προϊόν!των!προσπαθειών!τους!είναι!άμεσα!ορατό.!
Ερώτηση%3.%Τι%σας%υποκινεί;%

Όλοι!οι!ερωτηθέντες!απάντησαν!ότι!«το!να!είσαι!επιτυχημένος»!είναι!το!κύριο!κίνητρο.!
Η!επιτυχία!περιγράφτηκε!με!διάφορους!τρόπους!όπως!για!παράδειγμα!«κατόρθωμα»,!
«να! πετυχαίνεις! αποτελέσματα»,! «να! κάνεις! καλή! δουλειά»,! «να! λύνεις! προβλήματα»,!
«να!πετυχαίνεις!στόχους»,!«να!πετυχαίνεις!οικονομικούς!στόχους».!
Ερώτηση4.%Πιστεύετε% ότι% κάθε% εταιρεία% έχει% διαφορετική%προσέγγιση%στο%management%
και%αν%ναι%περιγράψτε%την%προσέγγιση%στην%εταιρεία%που%εργάζεστε%σε%σύγκριση%με%άλλες%
εταιρείες.%

Η! πλειοψηφία! απάντησε! ότι! όντως! υπάρχουν! διαφορετικές! προσεγγίσεις! στο! στυλ!
διοίκησης!που! επιθυμεί! η! εταιρεία! να!ακολουθούν!οι! διευθυντές! της.!Η!συγκεκριμένη!
εταιρεία!χαρακτηρίστηκε!από!21!ερωτηθέντες!πρωτοπόρα.!!
«Υπάρχει! πραγματική! επιθυμία! από! μέρους! της! εταιρείας! να! επιτρέπει! στους!
διευθυντές! να! διοικούν! μόνοι! τους! τα! πεδία! ευθυνών! τους.! Οι! δύο! εταιρείες! για! τις!
οποίες! δούλεψα! στο! παρελθόν! είχαν! πατριαρχική! και! αυταρχική! δομή! κάτι! το! οποίο!
έδινε!ελάχιστη!ελευθερία!για!να!εκφραστεί!κανείς».!
1.1.6!Συμπεράσματα!!
Το!κοινό! χαρακτηριστικό!που!αναγνωρίστηκε!στην! έρευνα! του!Worsfold! (1989),! που!
ταυτόχρονα!συμφωνεί!με!την!αντίληψη!της!πλειοψηφίας!σχετικά!με!τα!χαρακτηριστικά!
ενός!διευθυντή!στον! ξενοδοχειακό!κλάδο! είναι! η! ικανότητα! επικοινωνίας.! Σε! κλάδους!
όπως! ο! ξενοδοχειακός! που! βιώνουν! συνεχείς! αλλαγές! το! κύριο! χαρακτηριστικό! που!
απαιτείται! να! έχουν! οι! διευθυντές! είναι! η! ευφυΐα,! επομένως! ο! συνδυασμός! του!
ενδιαφέροντος! για! τους!ανθρώπους! και! της! εξυπνάδας! κρίνεται! ιδανικός.! Άλλωστε,! ο!
μέσος!όρος!ευφυΐας!των!διευθυντών!ξενοδοχείων!σύμφωνα!με!την!έρευνα!βρέθηκε!να!
είναι!πάνω!από!το!μέσο!συγκριτικά!με!διευθυντές!άλλων!κλάδων!(Worsfold,!1989).!
Ένα!άλλο!θέμα!που!ανέκυψε!από!την!έρευνα!του!Worsford!είναι!αυτό!της!νοητικής!και!
φυσικής! προσαρμοστικότητας.!�ι! ερωτηθέντες! θεωρούν! την! σκληρή! δουλειά,! την!
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δέσμευση! και! την! προθυμία! για! μετακινήσεις! βασικά! χαρακτηριστικά! για! επιτυχή!
καριέρα!ως!διευθυντής!ξενοδοχείου.!
Το! τρίτο! σε! σημαντικότητα! χαρακτηριστικό! αναδείχτηκε! η! ανάγκη! για! επιτυχία! ως!
κίνητρο,!κάτι!το!οποίο!αποδεικνύουν!και!οι!αριθμοί!του!16PF!score!σύμφωνα!με!τους!
οποίους! οι! διευθυντές! ξενοδοχείου! είναι! πιο! δυναμικοί! και! ανταγωνιστικοί! από! τους!
διευθυντές!άλλων!κλάδων.!
Από! τους! παράγοντες! της! προσωπικότητας,! η! εξωστρέφεια! έχει! το! μεγαλύτερο! μέσο!
όρο.! Επίσης,! το! γεγονός! ότι! η!ποικιλία! θεωρήθηκε!από!πολλούς! διευθυντές! ! το! κύριο!
πλεονέκτημα! της! θέσης! συνάδει! με! τα! αποτελέσματα! της! εν! λόγω! έρευνας! που!
υποστηρίζουν! ότι! οι! διευθυντές! ξενοδοχείου! έχουν! μεγαλύτερη! φαντασία,! είναι! πιο!
τολμηροί!και!έχουν!λιγότερες!αναστολές!από!τους!διευθυντές!άλλων!κλάδων.!
Όσο!αφορά!τις!γυναίκες!διευθύντριες!είναι!σημαντικό!το!γεγονός!ότι!βάση!της!έρευνας!
θεωρούν!σημαντική!την!ανεξαρτησία!και!αυτοκυριαρχία!περισσότερο!από!τους!άνδρες,!
και! επιθυμούν!να! έχουν!λιγότερο!άγχος.!Αν!και! το!δείγμα!είναι!μικρό!το!συμπέρασμα!
που! βγαίνει! από! το! παραπάνω! είναι! ότι! για! να! πετύχει! μια! γυναίκα! στον!
ανδροκρατούμενο! αυτό! κλάδο! πρέπει! να! είναι! ανεξάρτητη! και! να! απαλλαγεί! από! το!
άγχος.!
Τα! χαρακτηριστικά! στα! οποία! οι! διευθυντές! ξενοδοχείων! διαφέρουν! από! τους!
υπόλοιπους! και! είναι! τα! αναγκαία! για! μια! επιτυχή! καριέρα! είναι! η! δυναμικότητα,! η!
ανεξαρτησία,!η!ψυχική!αντοχή!και!το!χαμηλό!επίπεδο!άγχους.!Επιπρόσθετα!η!φύση!της!
δουλειάς! ευνοεί! τις! εξωστρεφείς! προσωπικότητες! που! προτιμούν! να! δουλεύουν!
ομαδικά.!
Η! συλλογή! πιο! καθολικών! στοιχείων! θα! βοηθήσει! τους! ψυχολόγους! οργανισμών! να!
ενσωματώσουν! την! αξιολόγηση! προσωπικότητας! στην! διαδικασία! επιλογής! γενικών!
διευθυντών!ξενοδοχείων.!Κάθε!εταιρεία!μπορεί!να!επιστρατεύσει!τη!μέθοδο!αυτή!ώστε!
να!προσαρμόσει!στις!δικές!της!ανάγκες!την!επιλογή!διευθυντών.!
!

1.2!Τα!χαρακτηριστικά!των!διευθυντών!ξενοδοχείου!που!
υποκινούνται!
!
Πολλές!έρευνες!έχουν!γίνει!σχετικά!με!τα!κίνητρα!στον!χώρο!εργασίας!και!ο!λόγος!είναι!
ότι!όση!εκπαίδευση!και!να!παρέχει!ένας!οργανισμός!στους!εργαζόμενους!αν!αυτοί!δεν!
έχουν!κίνητρα!για!να!δουλέψουν!παραγωγικά!δεν!θα!αυξήσουν!την!απόδοση!τους!και!
δεν! θα!φέρουν! τα! επιθυμητά! αποτελέσματα! (Χυτήρης,! 1990).! Η! υποκίνηση! είναι! ένα!
επιστημονικό!πεδίο!στο! οποίο! δεν! υπάρχει! ένας! κοινός! τόπος! για! τους! ερευνητές! και!
δεν!συμφωνούν!απόλυτα!σε!έναν!συγκεκριμένο!τρόπο!ή!μέθοδο!υποκίνησης!σύμφωνα!
με! τον! Kempner! (1983! όπως! αναφέρεται! στο! Χυτήρης,! 1990).! Ένας! ορισμός! της!
υποκίνησης! είναι! η! επιθυμία! να! κάνει! κανείς! τη! δουλειά! του! καλά.! Η! επιθυμία! αυτή!
εξαρτάται! από! τον! χαρακτήρα! του! ατόμου,! τα! χαρακτηριστικά! της! δουλειάς! και! το!
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περιβάλλον!εργασίας!κατά!τους!Steers!και!Porter!(1978!όπως!αναφέρεται!στο!Χυτήρης,!
1990).! Τα! κίνητρα! όπως! αναφέρει! ο! Mitchell! (1982! όπως! αναφέρεται! στο! Χυτήρης,!
1990)! είναι! ένα!φαινόμενο! εκούσιο! και! ατομικό! επομένως!διαφορετικοί! άνθρωποι! με!
διαφορετικές!ανάγκες,!επιδιώξεις,!αρχές!και!συμπεριφορές!έχουν!διαφορετικά!κίνητρα.!
Σύμφωνα! με! τους! Robertson! και! Smith! (1985! όπως! αναφέρεται! στο! Χυτήρης,! 1990)!
“δεν!έχουν!όλοι!το!ίδιο!επίπεδο!κινήτρων”.!Υπάρχουν!δύο!εκδοχές!για!το!γεγονός!αυτό,!
κάποιοι! άνθρωποι! έχουν! εκ! φύσεως! ψηλότερο! επίπεδο! κινήτρων! ενώ! άλλοι!
επηρεάζονται! από! τις! εμπειρίες! τους.! Οι! διαφορές! στο! επίπεδο! υποκίνησης! δεν! είναι!
τυχαίες! αλλά! αντικατοπτρίζουν! χαρακτηριστικά! όπως! η! ηλικία,! το! φύλλο! ή! η! θέση!
απασχόλησης!(Χυτήρης,!1990).!!
Εφόσον!η!υποκίνηση!θεωρείται!εσωτερική!διεργασία,!προκύπτει!όχι!μόνο!όταν!κάποιος!
υποκινεί!κάποιον!άλλο!αλλά!και!όταν!δεν!υπάρχει!εξωτερικό!ερέθισμα!από!κάποιον!για!
υποκίνηση!(Χυτήρης,!1990).!Επομένως!συγκεκριμένα!προσωπικά!χαρακτηριστικά!όπως!
η! ηλικία,! το! φύλλο,! η! οικογενειακή! κατάσταση,! ο! χρόνος! παραμονής! σε! μια! θέση,! ο!
χρόνος! παραμονής! στον! ίδιο! οργανισμό! και! το! μορφωτικό! επίπεδο! θα! επηρεάσουν!
άμεσα! την! στάση! του! ατόμου! προς! τη! δουλειά! του! και! τελικά! θα! επηρεαστεί! και! το!
επίπεδο!υποκίνησης!και!τα!αποτελέσματα!που!το!άτομο!πετυχαίνει!(Χυτήρης,!1990).!
Η!έρευνα!του!Χυτήρη!(1990)!επιχειρεί!να!ανακαλύψει:!α)!κατά!πόσο!υποκινούνται!τα!
ανώτερα!διευθυντικά!στελέχη!στα!ξενοδοχεία!και!τι!σχέση!έχουν!με!τα!κίνητρα!τους!τα!
προσωπικά! τους! χαρακτηριστικά! και! το! υπόβαθρο! τους! β)! να! εξετάσει! εάν! τα!
δημογραφικά! χαρακτηριστικά! όπως! το! φύλλο,! η! ηλικία,! η! μόρφωση,! ο! χρόνος!
απασχόλησης!σε!μια!θέση,!η!διάρκεια!εργασίας!σε!έναν!οργανισμό!και!η!οικογενειακή!
κατάσταση!επηρεάζουν!τα!κίνητρα!του!διευθυντή.!
1.2.1!Μεθοδολογία!
Το!δείγμα!αποτελείται!από!εκατόν!τριάντα!ανώτερα!διευθυντικά!στελέχη!από!όλα!τα!
τμήματα! του! ξενοδοχείου.! Σε! αυτά! τα! στελέχη! συμπεριλαμβάνονται! οι! διευθυντές!
τμημάτων,! οι! γενικοί! διευθυντές! και! το! διοικητικό! συμβούλιο.! Οι! διευθυντές! που!
ερευνήθηκαν! εργάζονταν! σε! 14! διαφορετικά! ξενοδοχεία! πολυτελείας! στην! Αθήνα! και!
την!Κέρκυρα.!Τα!ξενοδοχεία!που!επιλέχτηκαν!είναι!πολυτελείας!για!λόγους!ομογένειας!
καθώς! σε! αυτά! υπάρχουν! κοινά! τμήματα,! δηλαδή! δωματίων,! φαγητού! και! ποτού,!
μάρκετινγκ!και!πωλήσεων,!λογιστήριο,!τμήμα!προσωπικού!και!τμήμα!συντήρησης.!
1.2.2!Συλλογή!δεδομένων!
Η!μέθοδος!που!ακολουθήθηκε!ήταν!συνεντεύξεις!και!οι!πληροφορίες!που!κλήθηκαν!οι!
ερωτηθέντες!να!παρέχουν!αφορούσαν!δημογραφικά!χαρακτηριστικά!και!υποκειμενικές!
απόψεις! σχετικά! με! το! επίπεδο! κινήτρων! στην! εργασία! τους.! ! Οι! συμμετέχοντες!
βαθμολόγησαν!το!επίπεδο!συμφωνίας!ή!ασυμφωνίας!τους!με!τις!πέντε!διαστάσεις!σε!
κλίμακα!εφτά!σημείων.!Τα!ψηλότερα!αποτελέσματα!υποδηλώνουν!ψηλότερα!επίπεδα!
υποκίνησης! ενώ! τα! χαμηλότερα! αποτελέσματα! συνδέονται! με! χαμηλότερα! επίπεδα!
υποκίνησης.!
Πέντε! διαστάσεις! των! κινήτρων! εξετάστηκαν,! οι! οποίες! έχουν! αναγνωριστεί! από! την!
έρευνα!της!Blennerhassett!το!1980.!
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1.!Εσωτερικά!κίνητρα!(ο!βαθμός!στον!οποίο!το!άτομο!κινητοποιείται!εσωτερικά)!
2.!Εμπλοκή!του!εγώ!(ο!βαθμός!στον!οποίο!η!εικόνα!του!ατόμου!εξαρτάται!από!το!πόσο!
καλά!κάνει!τη!δουλειά!του).!
3.! Συζήτηση! για! τη! δουλειά! και! εκτός! ωραρίου! (ο! βαθμός! στον! οποίο! το! άτομο!
απολαμβάνει!να!μιλάει!για!την!δουλειά!του!με!άτομα!εκτός!της!εταιρείας).!
4.!Σπουδαιότητα!της!δουλειάς!στην!ζωή!(ο!βαθμός!στον!οποίο!το!άτομο!θεωρεί!ότι!η!
δουλειά!του!έχει!κεντρικό!ρόλο!στη!ζωή!του).!
5.!Δέσμευση!σε!υπερωρίες!(ο!βαθμός!στον!οποίο!το!άτομο!είναι!πρόθυμο!να!δουλεύει!
εκτός!φυσιολογικού!ωραρίου).!
1.2.3!Αποτελέσματα!
!
Πίνακας)1.2.α)Μορφωτικό)επίπεδο)ανώτερων)στελεχών)

Φύλλο) !
Άνδρες! 85!(65%)!
Γυναίκες! 45!(35%)!
Ηλικία) !
Κάτω!από!25! 0!(0%)!
25z35! 42!(32%)!
36z45! 60!(46%)!
Πάνω!από!45! 28!(22%)!
Οικογενειακή)κατάσταση) !
Παντρεμένοι! 119!(92%)!
Ελεύθεροι! 11!(8%)!
Εκπαίδευση) !
Απόφοιτοι!λυκείου! 48!(37%)!
Απόφοιτοι!πανεπιστημίου! 68!(52%)!
Κάτοχοι!Μεταπτυχιακού!διπλώματος! 15!(11%)!
Πηγή:'Χυτήρης'(1990)'

Από!τον!πίνακα!1.2.α!και!1.2.β!συμπεραίνουμε!ότι!το!προφίλ!του!διευθυντή!ξενοδοχείου!
έχει!ως!εξής,!είναι!άνδρας!(65%)!μεταξύ!36!και!45!χρονών!(46%),!παντρεμένος!(92%),!
είναι!απόφοιτος!πανεπιστημίου! (52%),! δουλεύει! στην! ίδια! εταιρεία! για!πάνω!από!10!
χρόνια!(34%)!και!κατέχει!την!θέση!διευθυντή!για!επίσης!πάνω!από!10!χρόνια!(33%).!
!
!
!
!
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Πίνακας)1.2.β)Επαγγελματικό)προφίλ)των)ανώτερων)στελεχών)ξενοδοχείων)

Χρόνια)στην)εταιρεία)
Έως!2!! 14!(11%)!
3z5! 33!(25%)!
6z10! 39!(30%)!
Πάνω!από!10!χρόνια! 44!(34%)!
Χρόνια)στην)θέση) !
Έως!2!! 16!(12%)!
3z5! 31!(24%)!
6z10! 40!(31%)!
Πάνω!από!10! 43!(33%)!
Πηγή:'Χυτήρης'(1990)'

Σύμφωνα! με! τα! αποτελέσματα! της! έρευνας! οι! διευθυντές! υποκινούνται! σε! βαθμό!
ικανοποιητικό! για! αυτούς! (Χ=4.80),! κάτι! το! οποίο! συμφωνεί! με! τα! ευρήματα!
προηγούμενων!ερευνών!κατά!τα!οποία!όσο!πιο!υψηλόβαθμη!η!θέση!του!εργαζόμενου!
τόσο!ισχυρότερα!τα!κίνητρα!(Χυτήρης,!1990).!Επίσης!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!ισχύει!
ότι! η! δομή! της! εργασίας! δεν! είναι! στενή! και! έχει! ποικιλία! κάτι! το! οποίο! αυξάνει! την!
ανεξαρτησία,!το!αίσθημα!αυτόzεκπλήρωσης,!την!ικανοποίηση!αλλά!και!τα!κίνητρα.!!
Οι!διευθυντές!ξενοδοχείου!σε!μεγάλο!βαθμό!αυτόzυποκινούνται!καθώς!έχουν!μέσο!όρο!
για!τα!εσωτερικά!κίνητρα!πάνω!από!το!μέσο!(Χ=5.70).!!
Ηλικία)και)δύναμη)των)κινήτρων)

Η!ηλικιακή!ομάδα!25z35!χρονών!έχει!μέσο!όρο!υποκίνησης!4.7!ενώ!η!ηλικιακή!ομάδα!
για!διευθυντές!πάνω!από!45!χρονών!5.10.!Όπως!έχει!υποστηριχθεί!οι!νέοι!εργαζόμενοι!
έχουν! λιγότερα! κίνητρα! διότι! έχουν! μεγαλύτερες! προσδοκίες! στο! ξεκίνημα! τους!
(!Χυτήρης,!1990).!
Μόρφωση)και)κίνητρα)

Η! έρευνα! έδειξε! ότι! οι! διευθυντές! με! τα! περισσότερα! κίνητρα! είναι! αυτοί! με! πτυχίο!
πανεπιστημίου!(Χ=5.20)!και!ακολουθούν!οι!κάτοχοι!μεταπτυχιακού!(Χ=5.00)!και!τέλος!
οι!διευθυντές!με!απολυτήριο!λυκείου!(Χ=4.40).!
Χρόνια)στην)εταιρεία)και)κίνητρα)

Όταν! ο! διευθυντής! απασχολείται! στην! εταιρεία! για! λιγότερο! από! δύο! χρόνια! η! μέση!
τιμή!για!το!επίπεδο!κινήτρων!είναι!5.00!και!μπορεί!να!φτάσει!έως!5.60,!αλλά!μειώνεται!
σε!4.70!όταν!απασχολείται!για!πάνω!από!δέκα!χρόνια.!Αυτή!η!αύξηση!οφείλεται!στην!
εκπαίδευση,! την! ηγεσία! και! το! succession! planning! που! ενδεχομένως! υπάρχουν! στην!
εταιρεία!(!Χυτήρης,!1990).!
Χρόνια)στη)θέση)και)κίνητρα)

Σε!γενικές!γραμμές!δεν!βρέθηκε!σχέση!επηρεασμού!μεταξύ!της!θητείας!σε!μια!θέση!και!
στα!κίνητρα.!)
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Οικογενειακή)κατάσταση,)φύλλο)και)κίνητρα)

Η!οικογενειακή!κατάσταση!και!το!φύλλο!δεν!επηρεάζουν!τα!κίνητρα.!
Αυτοσυσχέτιση)κινήτρων)

Οι!εφτά!διαστάσεις!κινήτρων!μετρούν!διαφορετικές!πτυχές!τους!αλλά!υπάρχει!υψηλή!
συσχέτιση!μεταξύ!τους.!Επομένως,!αν!κάποιος!εκφράζει!υψηλό!επίπεδο!ταύτισης!σε!μια!
διάσταση!θα!εκφράσει!την!ίδια!ταύτιση!και!για!τις!υπόλοιπες.!
1.2.4!Συμπεράσματα!
«Τα! αποτελέσματα! της! παρούσας! έρευνας! αποδεικνύουν! ότι! τα! κίνητρα! των!
διευθυντών! ξενοδοχείων! επηρεάζονται! σε! έναν! βαθμό! από! την! ηλικία,! το! μορφωτικό!
επίπεδο,! τη! διάρκεια! εργασίας! σε! μια! εταιρεία! και! όχι! από! άλλα! χαρακτηριστικά! του!
προσωπικού! και! εργασιακού! προφίλ! του! διευθυντή! όπως! το! φύλλο,! η! οικογενειακή!
κατάσταση! και! η! διάρκεια! θητείας! σε! μια! συγκεκριμένη! θέση.! Επομένως! για! τα!
διευθυντικά!στελέχη!η!ηλικία,!τα!προσόντα!και!ο!χρόνος!θητείας!στην! ίδια!θέση!είναι!
πλεονέκτημα!και!όχι!εμπόδιο»!(Χυτήρης,!1990).!Όπως!υποστηρίζουν!και!άλλες!έρευνες!
όπως! του! DeMico,! (1988! όπως! αναφέρεται! στο! Χυτήρης! 1990),! οι! μεγαλύτεροι!
υπάλληλοι! συνήθως! είναι! περισσότερο! ώριμοι! συναισθηματικά,! αποδίδουν! καλύτερα!
και! είναι! πιο! αφοσιωμένοι! στον! οργανισμό! από! τους! νεότερους! εργαζομένους.!
Επομένως!ωφελεί!τον!οργανισμό!να!διατηρεί!τα!στελέχη!αυτά!στο!δυναμικό!του!καθώς!
αποτελούν!πολύτιμο!κεφάλαιο.!
Η! έρευνα! διαγράφει! το! προφίλ! του! διευθυντή! ξενοδοχείου! που! έχει! υψηλό! επίπεδο!
κινήτρων!για!την!εργασία!του!ως!εξής,!είναι!απόφοιτος!πανεπιστημίου,!είναι!πάνω!από!
45!χρονών!και!έχει!δουλέψει!στο!ίδιο!ξενοδοχείο!ή!στην!ίδια!αλυσίδα!ξενοδοχείων!για!
πάνω!από!10!χρόνια.!!
Συμπερασματικά,!σύμφωνα!με!τον!Χυτήρη!(1990)!ο!τρόπος!με!τον!οποίο!διατηρείται!ή!
αυξάνεται! η! υποκίνηση! των! διευθυντών! προκύπτει! από! τα! ακόλουθα.! Οι! προσδοκίες!
που!έχουν!τα!άτομα!όταν!εισέρχονται!σε!έναν!οργανισμό!μπορούν!να!διατηρηθούν!και!
να! αυξηθούν! σε! ένα! περιβάλλον! εργασίας! που! τους! επιτρέπει! να! εκπληρώνουν! τις!
ανάγκες! τους! και! να! χρησιμοποιούν! τις! δεξιότητες! τους.! Ωστόσο! οι! ανάγκες! των!
ανθρώπων! αλλάζουν! όσο! μεγαλώνουν,! αποκτούν! οικογένεια! και! το! κοινωνικό!
περιβάλλον!αλλάζει!τις!απαιτήσεις!τους!από!την!δουλειά!τους.!Τέλος,!οι!δουλειές!χωρίς!
αυστηρή! δομή! δημιουργούν!περισσότερα! κίνητρα! και! οδηγούν! σε! καλύτερη! απόδοση!
των!διευθυντών.!!
!
!
!
!
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1.3!Οι!στρατηγικές!επιτυχίας!των!διευθυντών!ξενοδοχείων!!
!
Σύμφωνα! με! προηγούμενες! έρευνες! όπως! αυτή! του!Wilson,! (1998! όπως! αναφέρεται!
στο! Ακριβός,! Ladkin! and! Ρεκλίτης,! 2007)! τα! χαρακτηριστικά! του! επιτυχημένου!
διευθυντή! ξενοδοχείου! είναι! ο! δυναμισμός,! η! δέσμευση! στον! οργανισμό! και! η! άψογη!
εμφάνιση.!Στην!ίδια!έρευνα!αναφέρεται!ότι!πρέπει!να!καινοτομεί,!να!συμβαδίζει!με!την!
πολιτική! της! εταιρείας,! να! έχει! καλές! σχέσεις! με! το! διοικητικό! συμβούλιο,! να!
διαπραγματεύεται!με!τις!τοπικές!δημόσιες!αρχές!για!το!συμφέρον!του!οργανισμού!και!
να!είναι!εθισμένος!στην!δουλειά!του.!
Ο!Worsfold! (1989! όπως! αναφέρουν! οι! Ακριβός! et! al.,! 2007),! τονίζει! χαρακτηριστικά!
όπως! πνευματική! και! φυσική! αντοχή,! εσωτερικά! κίνητρα,! φυσικά! ταλέντα,!
ανεκτικότητα,!ευφυΐα,!ανάγκη!για!συναισθηματική!σταθερότητα!και!καλή!μνήμη.!
1.3.1!Μεθοδολογία!
Οι! Ακριβός! et! al.! (2007)! διεξήγαν! έρευνα! για! να! ανυχνεύσουν! τις! στρατηγικές! που!
χρησιμοποιούν! οι! Έλληνες! διευθυντές! ξενοδοχείου! για! να! προωθήσουν! την! καριέρα!
τους.! Το! δείγμα! που! χρησιμοποιήθηκε! αποτελείται! από! 65! ελληνικά! πολυτελή!
ξενοδοχεία! των! οποίων! οι! διευθυντές! δεν! είναι! ούτε! ιδιοκτήτες! ούτε! μέλη! της!
οικογένειας! των! ιδιοκτητών.! Ο! λόγος! για! τον! οποίο! ερευνώνται! μόνο! πολυτελή!
ξενοδοχεία! είναι! ότι! οι! κατώτερες! κατηγορίες! ξενοδοχείων! διευθύνονται! από! τους!
ιδιοκτήτες! τους! και! την! οικογένειά! τους.! Οι! συμμετέχοντες! συμπλήρωσαν!
ερωτηματολόγια! στα! οποία! τους! ζητήθηκε! να! διευκρινίσουν! τι! είδους! στρατηγική!
ακολούθησαν!για!να!πετύχουν!επαγγελματικά.!Το!δείγμα!της!έρευνας!αντιπροσωπεύει!
το! 85%! των! εργαζομένων! σε! πολυτελή! ξενοδοχεία! της! χώρας.! Οι! ερωτηθέντες!
κλήθηκαν! να! αξιολογήσουν! 33! στρατηγικές! και! να! επιλέξουν! σε! πιο! βαθμό! τις! έχουν!
χρησιμοποιήσει!στην!πορεία!της!καριέρας!τους.!Οι!στρατηγικές!που!αναφέρονται!έχουν!
υιοθετηθεί!από!τους!Ladkin!και!Riley!(1996).!
1.3.2!Ευρήματα!της!έρευνας!και!συμπεράσματα!
Οι! στρατηγικές! που! χρησιμποποιούνται! περισσότερο! από! τους! Έλληνες! διευθυντές!
ξενοδοχείων!σύμφωνα!με!την!έρευνα!είναι!οι!μετακινήσεις!ανάμεσα!σε!επιχειρήσεις!και!
διευθυντικές!θέσεις,!η!εκπαίδευση!και!η!χρήση!της!ικανότητας!τους!να!προσαρμόζονται!
εύκολα.!Αντίθετα!οι!στρατηγικές!που!χρησιμοποιούνται!λιγότερο!είναι!οι!γνωριμίες!ως!
μέσο!για!επαγγελματική!καταξίωση!και!οι!χρηματικές!απολαβές!ως!κίνητρο!για!εξέλιξη!
της! καριέρας! τους.! Τα! συγκεκριμένα! ευρήματα! συμφωνούν! με! αυτά! προηγούμενων!
ερευνών! όπως! αυτή! των! Ladkin! και! Riley,! (1996)! και! του! Ladkin! (2002)! όπως!
αναφέρουν!οι!Ακριβός!et!al.!(2007).!
Από! την! έρευνα! προέκυψε! ότι! όταν! οι! εργαζόμενοι! επιθυμούν! να! κάνουν! το! επόμενο!
βήμα!στην!καριέρα!τους,!αναζητούν!την!επόμενη!θέση!τους!εντός!του!οργανισμού!που!
εργάζονται.! Επομένως! εάν! η! επιχείρηση! δεν! έχει! μηχανισμό! που! να! ενισχύει! την!
εσωτερική!αγορά!εργασίας!θα!χάσει!τέτοιου!ίδους!φιλόδοξους!εργαζομένους!(Ακριβός!
et!al.,!2007).!!
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Ομοίως,!πρέπει!να!υπάρχουν!ευκαιρίες!εκπαίδευσης!και!να!εντοπίζονται!οι!δεξιότητες!
των! εργαζομένων! που! αποκτήθηκαν! με! σκοπό! την! επαγγελματική! τους! εξέλιξη.!
Σύμφωνα!με!τα!ευρήματα!της!έρευνας,!οι!επαγγελματίες!που!έχουν!βλέψεις!για!εξέλιξη!
της! καριέρας! τους! αναζητούν! συστηματικά! ευκαιρίες! για! απόκτηση! επιπλέον!
δεξιοτήτων! και! γνώσεων.! Επιπλέον! αποδείχτηκε! ότι! οι! χρηματικές! απολαβές! δεν!
αποτελούν!κίνητρο!για!προαγωγή!γεγονός!που!θα!έπρεπε!να!θέτει!την!εκπαίδευση!στο!
επίκεντρο!του!ενδιαφέροντος!των!εργοδοτών!στην!προσπάθεια!να!διατηρήσουν!τους!
εργαζόμενους!τους.!
Τέλος,! βρέθηκε! ότι! οι! στρατηγικές! των! διευθυντών! ξενοδοχείων! που! ερευνήθηκαν!
συμπίπτουν! με! αυτές! των! διευθυντών! στο! Ηνωμένο! Βασίλειο! και! την! Αυστραλία,!
γεγονός!που!αποδεικνύει! ότι! η! εθνικότητα!δεν!αποτελεί!παράγοντα!διαφοροποίησης.!
Με! την! ίδια! λογική!οι!πολυεθνικές! εταιρείες! έχουν! τη!δυνατότητα! να! εφαρμόζουν! τις!
ίδιες! πρακτικές! πρόσληψης! και! διατήρησης! αυτών! των! φιλόδοξων! ομάδων!
εργαζομένων!στις!χώρες!που!δραστηριοποιούνται!(Ακριβός!et!al.,!2007).!!
!

1.4!Οι!αντιλήψεις!των!προϊσταμένων!τμημάτων!ξενοδοχείων!
σχετικά!με!την!καριέρα!του!διευθυντή!και!τα!προαπαιτούμενα!της!
!
Η! ανταγωνιστικότητα! απαιτεί! υπεύθυνη! δέσμευση! στο! να! χτίσει! κανείς! και! να!
διατηρήσει!μια!βάση!εργαζομένων!με!κίνητρα!και!με!ικανότητες!τόσο!διευθυντών!όσο!
και! του! προσωπικού! πρώτης! γραμμής! (Williams! and! Hunter,! 1992).! Η! διοίκηση!
ανθρωπίνων! πόρων! αναγνωρίζει! ότι! είναι! πιο! αποδοτικό! σε! κόστος! να! αναπτύσσει!
εργαζόμενους! παρά! συνεχώς! να! αναζητά! νέους! υποψήφιους! διευθυντές! εκτός! του!
οργανισμού!(Williams!and!Hunter,!1992).!
!Οι!ξενοδοχειακές!επιχειρήσεις!χρειάζονται!τη!συμμετοχή!νέων!ενθουσιωδών!αρχηγών!
κατά!τον!Sparks,!(1991!όπως!αναφέρεται!στο!Wiliams!and!Hunter,!1992).!Είναι!λογικό!
για!την!επιχείρηση!να!προσελκύει!και!να!αναπτύσσει!καταρτισμένους!και!κορυφαίων!
επιδόσεων! εργαζομένους! από! το! εσωτερικό! του! οργανισμού! για! θέσεις! νέων!
διευθυντών! (Williams! and! Hunter,! 1992).! Αν! δεν! το! κάνουν! κατά! τους!Wasmuth! και!
Davis!(1983,!όπως!αναφέρεται!στο!Wiliams!and!Hunter,!1992)!υπάρχει!ο!κίνδυνος!να!
προσελκύσει!ο!ανταγωνισμός!το!ανθρώπινο!δυναμικό!τους.!
Η! έρευνα! των! Williams! και! Hunter! (1992)! αφορά! μεθόδους! στρατολόγησης! και!
ανάπτυξης! καριέρας! που! η! επιχείρηση! μπορεί! να! επιστρατεύσει! για! να! βελτιώσει! το!
επίπεδο! του! ανθρώπινου! δυναμικού! και! κατ’επέκταση! του! οργανισμού.! Το! δείγμα!
αποτελείται! από! προϊστάμενους! τμημάτων! ξενοδοχείων! του! Καναδά! οι! οποίοι!
εξέφρασαν!τις!αντιλήψεις!τους!για!την!θέση!του!διευθυντή!στα!ξενοδοχεία.!!
1.4.1!Μεθοδολογία!
Χρησιμοποιήθηκαν! κλειστές! ερωτήσεις! και! παρουσιάστηκαν! με! τη! μέθοδο! Likert! 5!
σημείων.!Στην!έρευνα!συμμετέχουν!οχτώ!μεγάλα!ξενοδοχεία!(300!δωμάτια!και!πάνω)!
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του! Metropolitan! Toronto.! Οι! προϊστάμενοι! επιλέχτηκαν! τυχαία! και! τέλος! τα!
αποτελέσματα!289!ερωτηματολογίων!αναλύθηκαν!με!SPSSzX.!!
1.4.2!Αποτελέσματα!
Τα! αποτελέσματα! αν! και! δεν! αντιπροσωπεύουν! το! σύνολο! των! προϊσταμένων!
ξενοδοχείων! του! Metropolitan! Toronto! είναι! ενδεικτικά! για! τις! αντιλήψεις! των!
προϊσταμένων! που! συμμετέχουν! στην! έρευνα! και! είναι! πιθανό! να! αντανακλούν! τις!
απόψεις! του! ευρύτερου! πληθυσμού! των! προϊσταμένων! στον! Καναδά! και! διεθνώς!
(Williams!and!Hunter,!1992).!
Σύμφωνα!με!τα!ευρήματα!της!έρευνας!το!80.3%!των!προϊσταμένων!θα!δεχόταν!θέση!
στο!management! της! εταιρείας! στην! οποία! εργάζονται.! Το! 76.8%! εξ! αυτών! δέχτηκαν!
την!παρούσα!θέση!με!την!προοπτική!ότι!θα!τους!βοηθήσει!να!κατακτήσουν!μια!θέση!
διευθυντή! στην! επιχείρηση.! Το! 65.1%! του! δείγματος! δηλώνει! έτοιμο! για! μια! τέτοια!
προαγωγή!ενώ!το!41.7%!θα!δεχόταν!προαγωγή!ακόμα!και!χωρίς!αύξηση!στις!απολαβές!
του.!Τέλος!το!53.7%!δήλωσε!έτοιμο!να!συνεχίσει!την!καριέρα!του!ως!το!τέλος!της!ως!
διευθυντής!στην!ξενοδοχειακή!βιομηχανία.!
1.4.3!Τα!κίνητρα!των!προϊσταμένων!για!αναζήτηση!διευθυντικών!θέσεων!
!
Πίνακας)1.4.α)Η)στάση)των)προϊσταμένων)σχετικά)με)την)απόκτηση)καριέρας)ως)διευθυντές)ξενοδοχείου)

Δήλωση! Ποσοστό!ερωτηθέντων!που!συμφωνούν!

Θα!δεχόμουν!διευθυντική!θέση!στην!
εταιρεία!που!εργάζομαι!

80.3!

Δέχτηκα!τη!δουλειά!που!έχω!ώστε!να!με!
βοηθήσει!να!ανzέλθω!στο!management!

76.8!

Είμαι!έτοιμος/η!να!γίνω!junior!manager!
στην!εταιρεία!που!εργάζομαι!

65.1!

Σκοπεύω!να!συνεχίσω!την!καριέρα!μου!σε!
αυτόν!τον!κλάδο!

53.7!

Προτιμώ!μια!θέση!junior!manager!παρά!την!
τωρινή!μου!ακόμα!και!χωρίς!αύξηση!στο!

μισθό!μου!

41.7!

Η!προαγωγή!σε!junior!manager!σε!αυτή!την!
εταιρεία!γίνεται!με!πολύ!αργό!ρυθμό!

31.9!

Προτιμώ!να!μην!έχω!ποτέ!θέση!manager!
στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!

11.5!

Πηγή:'Williams'and'Hunter'(1992)'

«Τα! ευρήματα! της! έρευνας! υποστηρίζουν! τα! παραδοσιακά! κίνητρα! για! αλλαγή»!
(Williams! and! Hunter,! 1992).! ! Σύμφωνα! με! τον! Πίνακα! 1.4.α! οι! πιο! σημαντικοί!
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παράγοντες!για!τους!ερωτηθέντες!είναι!όσοι!σχετίζονται!με!την!αναμενόμενη!πρόκληση,!
την! υπευθυνότητα,! την! εξέλιξη! και! την! ικανοποίηση! που! αναμένεται! από! θέσεις! στο!
management.! Πάνω! από! 90%! των! προϊστάμενων! δήλωσαν! ότι! οι! παραπάνω!
παράγοντες! είναι! κρίσιμα! κίνητρα! για! αυτούς.! Άλλες! επιρροές! είναι! η! ευκαιρία! να!
εξασκήσουν! εξουσία,! να! ελέγχουν! την! έκθεση! τους! στους! φιλοξενούμενους! του!
ξενοδοχείου!και!να!χρησιμοποιούν!περισσότερο!διευθυντικές!ικανότητες!παρά!τεχνικές.!
Περισσότεροι! από! τέσσερις! σε! κάθε! πεντάδα! ισχυρίστηκαν! ότι! αυτοί! οι! παράγοντες!
είναι!οι!πιο!καθοριστικοί!για!την!αναζήτηση!μιας!θέσης!εργασίας!στο!management.!!
Πίνακας)1.4.β)Παράγοντες)κινήτρων)για)την)απόφαση)αναζήτησης)θέσης)στο)junior)management)

Δήλωση! Ποσοστό!που!θεωρεί!την!δήλωση!πολύ!
σημαντικό!παράγοντα!κινήτρων!

Η!πρόκληση!της!δουλειάς! 97.5!

Η!ικανοποίηση!της!δουλειάς! 97.2!

Η!προοπτική!για!επιπλέον!εξέλιξη! 96.1!

Η!υπευθυνότητα!της!θέσης!του!διευθυντή! 94.2!

Η!καθαρότητα!των!ευθυνών! 91.0!

Το!επίπεδο!εξουσίας!ενός!διευθυντή! 88.3!

Ο!δίκαιος!μισθός! 87.8!

Η!συχνότητα!της!επαφής!με!τους!πελάτες! 83.7!

Η!χρήση!διευθυντικών!ικανοτήτων!και!όχι!
τεχνικών!

80.4!

Η!ποσότητα!εργασίας!που!παράγει!ένας!
διευθυντής!

75.6!

Οι!ώρες!εργασίας! 74.1!

Ο!μισθός!σε!σύγκριση!με!αυτών!των!διευθυντών!
σε!άλλους!κλάδους!

67.6!

Η!γραφειοκρατία!της!δουλειάς! 65.3!

Οι!απαιτούμενες!μετακινήσεις!από!πόλη!σε!πόλη! 55.2!

Οι!«πολιτικές»!πτυχές!της!δουλειάς!του!
διευθυντή!

50.4!

Πηγή:'Williams'and'Hunter'(1992)'

'

'
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!!!!!!!!1.4.4!Αντιλήψεις!για!την!καριέρα!του!διευθυντή!
«Τα! καθήκοντα! του! διευθυντή! δεν! είναι! απλώς! περισσότερα! από! αυτά! του!!!!!!!
προϊσταμένου,! αλλά! η! μετάβαση! από! τη! μια! θέση! στην! άλλη! αντικατοπτρίζει!
περισσότερο!ποιοτικές!αλλαγές!παρά!ποσοτικές!Αυτές!οι!αλλαγές!σχετίζονται!με!τη!
φύση! και! τα! χαρακτηριστικά! της! δουλειάς,! τους! χρονικούς! ορίζοντες! των!
καθηκόντων! και! τον! τρόπο! με! τον! οποίο! ο! οργανισμός! ανταμείβει! την! ατομική!
απόδοση.! Οι! αντιλήψεις! των! προϊσταμένων! σχετικά! με! τα! παραπάνω! μπορεί! να!
επηρεάσουν!τον!τρόπο!με!τον!οποίο!θα!αντιδράσουν!σε!ευκαιρίες!για!προαγωγή»!
(Williams!and!Hunter,!1992).!
Σύμφωνα!με!τον!Πίνακα!1.4.β!πάνω!από!το!70%!των!ερωτηθέντων!συμφωνούν!ότι!
οι!διευθυντικές!θέσεις!στον! ξενοδοχειακό!κλάδο!προσφέρουν!καλύτερες!ευκαιρίες!
ανάπτυξης! καριέρας! και! εργασία! γεμάτη! προκλήσεις.! Ωστόσο,! πιστεύουν! ότι! οι!
διευθυντές! ξενοδοχείων! δεν! πληρώνονται! ανάλογα! με! την! προσπάθεια! που!
καταβάλουν!συγκριτικά!με!τους!ομόλογους!τους!σε!άλλους!κλάδους.!Οι!παράγοντες!
που! παρουσιάζουν! σημαντική! ασάφεια! στις! αντιλήψεις! των! προϊσταμένων!
αφορούν!το!βαθμό!ικανοποίησης!από!την!εργασία,!το!επίπεδο!γραφειοκρατίας,!την!
πολιτική! διάσταση! της! δουλειάς,! την! ανάγκη! μετακινήσεων! και! τη! γενική!
αντιμετώπιση!των!διευθυντών!από!τον!ίδιο!τον!κλάδο.!
Η!απόσταση!μεταξύ!μιας!θέσης!προϊσταμένου!και!αυτής!του!στελέχους!είναι!μεγάλη!
και!απαιτείται!ψυχολογική!και!προσωπική!προετοιμασία!για!μια!τέτοια!μετάβαση,!
επομένως! είναι! σημαντικό! να! γίνει! σαφής! η! φύση! της! δουλειάς! πριν! παρθεί! μια!
τέτοια!απόφαση!από!τους!προϊσταμένους!(Williams!and!Hunter,!1992).!
1.4.5!Αντιλήψεις!σχετικά!με!τις!πρακτικές!ανάπτυξης!των!διευθυντών!(management!
development!practices)!
Η!πιο!συνηθισμένη!μορφή!προσπάθειας!ανάπτυξης!διευθυντικών!στελεχών!από!τα!
ξενοδοχεία! είναι! αυτή! της! άτυπης! δικτύωσης! του! sponsoring! και! του! mentoring!
κατά! τον!Βογιατζή! (1982! όπως!αναφέρεται! στο!Wiliams! and!Hunter,! 1992).! Λίγα!
ξενοδοχεία!έχουν!εφαρμόσει!επίσημα!προγράμματα!ανάπτυξης!εργαζομένων!ώστε!
να! αντλούν! διευθυντές! από! το! εσωτερικό! της! επιχείρησης! (Williams! and! Hunter,!
1992).! Όπως! υποστηρίζουν! οι! Cohen! και! Nelson! (1988! όπως! αναφέρεται! στο!
Wiliams! and! Hunter,! 1992)! ακόμα! και! οι! εταιρείες! που! χρησιμοποιούν! επίσημα!
προγράμματα! εξέλιξης! καριέρας,! κρίνουν! βάση! των! αξιολογήσεων! και!
αναγνωρίζουν! την! εξαιρετική! απόδοση! κάποιων! εργαζομένων! χωρίς! να! εμμένουν!
στην!ανάπτυξη!πιθανών!μελλοντικών!διευθυντών.!Σε!αρμονία!με!τα!ευρήματα!των!
Cohen! και! Nelson! (1988)! και! του! Βογιατζή! (1982)! είναι! τα! αποτελέσματα! που!
παρουσιάζονται! στον! Πίνακα! 1.4.γ,! από! τον! οποίο! συμπεραίνουμε! ότι! οι!
προϊστάμενοι! αναγνωρίζουν! αυτή! την! έλλειψη! ευκαιριών! για! τους! ίδιους! και! την!
έλλειψη!carrer!planning.!
!



25!!

Πίνακας)1.4.γ)Αντιλήψεις)προϊσταμένων)για)τις)διευθυντικές)θέσεις)(σε)ποσοστά)ερωτηθέντων)που)
συμφωνούν)με)τις)δηλώσεις))

! Στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!
γενικά!

Στο!ξενοδοχείο!που!
εργάζονται!

Δήλωση! ! !

Οι!διευθυντές!έχουν!
μεγαλύτερες!πιθανότητες!

εξέλιξης!

78.8! 85.0!

Η!δουλειά!του!διευθυντή!
έχει!περισσότερες!

προκλήσεις!από!μια!μη!
διευθυντική!θέση!

75.3! 76.0!

Οι!διευθυντές!δουλεύουν!
πολλές!ώρες!

61.9! 66.4!

Οι!διευθυντές!έχουν!όση!
εξουσία!χρειάζονται!

61.2! 70.9!

Οι!διευθυντές!εκτίθενται!σε!
μεγάλο!στρες!

56.3! 60.2!

Οι!διευθυντικές!δουλειές!
απαιτούν!δεξιότητες!

πολιτικής!

54.3! 54.8!

Η!διευθυντική!δουλειά!είναι!
πιο!ικανοποιητική!από!μια!

μη!διευθυντική!

53.5! 57.6!

Συχνά!οι!διευθυντές!δεν!
μπορούν!να!προχωρήσουν!
την!καριέρα!τους!αν!δεν!

μετακινούνται!από!πόλη!σε!
πόλη!

50.7! 56.4!

Οι!διευθυντές!
αντιμετωπίζονται!καλύτερα!
από!τους!μη!διευθυντές!

50.3! 49.0!

Η!διευθυντική!θέση!απαιτεί!
διαχείριση!μεγάλου!όγκου!

γραφειοκρατίας!

47.4! 48.7!

Οι!διευθυντές!δεν!έχουν!
τεχνικές!ικανότητες!για!

παράδειγμα!στην!κουζίνα!ή!
ως!σερβιτόροι!

42.3! 38.1!
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Οι!διευθυντές!έχουν!μεγάλο!
φόρτο!εργασίας!

37.5! 41.4!

Οι!διευθυντές!αμείβονται!
δίκαια!συγκριτικά!με!άλλες!
θέσεις!εργασίας!του!κλάδου!

36.0! 39.8!

Οι!διευθυντές!αμείβονται!
δίκαια!συγκριτικά!με!

διευθυντές!άλλων!κλάδων!

14.2! 17.0!

Οι!διευθυντές!έχουν!πολύ!
μεγάλη!ευθύνη!

36.0! 35.4!

Οι!διευθυντές!χάνουν!την!
επαφή!με!τους!πελάτες!που!
είχαν!πριν!σε!άλλη!θέση!

34.7! 29.0!

Οι!ευθύνες!του!διευθυντή!
δεν!είναι!αρκετά!σαφείς!και!

ξεκάθαρες!

31.6! 40.5!

Πηγή:'Williams'and'Hunter'(1992)
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1.4.6!Επίγνωση!ευκαιριών!θέσεων!εργασίας!
Σύμφωνα! με! τον! Πίνακα! 1.4.δ! πάνω! από! τα! τρία! τέταρτα! του! δείγματος!
θεωρούν! ότι! υπάρχουν! ευκαιρίες! για! διευθυντική! καριέρα! είτε! στην! εταιρεία!
που!εργάζονται!είτε!σε!άλλη!εταιρεία!του!κλάδου.!Ωστόσο!δε!πιστεύουν!ότι!οι!
ευκαιρίες! αυτές! είναι! ίσες! και! δίκαιες! για! όλους.! Πάνω! από! το! ένα! τρίτο! του!
δείγματος! πιστεύει! ότι! υπάρχουν! θέματα! διακρίσεων,! ενημέρωσης! ανοιχτών!
θέσεων! στο! management,! αποτυχία! των! εταιρειών! να! αναγνωρίσουν! και! να!
ανταμείψουν!την!απόδοση!που!ξεχωρίζει,!με!αποτέλεσμα!να!αποθαρρύνεται!ο!
ενθουσιασμός!για!απόκτηση!διευθυντικής!καριέρας.!!
Πίνακας)1.4.δ)Επίγνωση)ευκαιριών)θέσεων)εργασίας)στο)management)

!
Δήλωση! Ποσοστό!ερωτηθέντων!!που!συμφωνούν!

Μπορώ!να!αποκτήσω!καριέρα!ως!
διευθυντής!!σε!αυτή!την!εταιρεία!!αν!το!!

θέλω!

88.1!

Υπάρχουν!πολλές!ευκαιρίες!για!
διευθυντικές!!θέσεις!στο!!κλάδο!

78.7!

Ο!κλάδος!δίνει!ίσες!ευκαιρίες!και!δεν!
γίνονται!!διακρίσεις!στις!προαγωγές!

66.2!

Υπό!φυσιολογικές!συνθήκες!υπάρχει!
ενημέρωση!για!προσφορά!θέσεων!στο!

junior!management!έγκαιρα!

!0.8!

Αυτοί!που!αξίζουν!να!εξελιχθούν!στον!
κλάδο!!το!πετυχαίνουν!

58!4!

Η!τωρινή!μου!θέση!δεν!μου!επιτρέπει!να!
αναπτύξω!διευθυντικές!ικανότητες!και!
προσόντα!για!να!γίνω!καλός!junior!

manager!

2.2!

Δεν!περιμένω!ποτέ!να!προταθώ!ως!
junior!manager!σε!αυτόν!τον!κλάδο!

15.2!

)

Πηγή:'Williams'and'Hunter'(1992)'

1.4.7!Επίγνωση!απαιτήσεων!της!θέσης!εργασίας!
Σύμφωνα! με! τον! Πίνακα! 1.4.ε,! το! 74%! του! δείγματος! ισχυρίστηκε! ότι! έχει!
επίγνωση! των! απαιτήσεων! και! των! ευθυνών! ενός! διευθυντικού! στελέχους!
ξενοδοχείου.! Αναφέρθηκε! ακόμη! από! το! δείγμα! ότι! οι! πληροφορίες! και! οι!
εντυπώσεις! που! έχουν! προέρχονται! από! τους! διευθύνοντες! του! τμήματος!
ανθρωπίνων!πόρων!ή!από!τις!αξιολογήσεις.!Παρόλα!αυτά!δεν!ήταν!σαφές!πώς!
μπορούν! να! αποκτήσουν! διευθυντικές! θέσεις! (Williams! and! Hunter,! 1992).!
Μόνο!το!53%!απάντησε!ότι!η! εταιρεία!τους!παρέχει!καθοδήγηση!για!αυτό!το!
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σκοπό.!Επιπλέον!οι!προϊστάμενοι!δεν!έχουν!συζητήσει!με!τους!διευθυντές!τους!
τις!ευκαιρίες!προαγωγής.!
1.4.8!Mentoring!!
Πάνω!από! το! 80%!του! δείγματος! ισχυρίστηκε! ότι! υπάρχει! κάποιος! εντός! του!
οργανισμού!που!μπορούν!να!βασιστούν!ώστε!να!δεχτούν!χρήσιμες!συμβουλές!
καριέρας.! Ταυτόχρονα! πάνω! από! τα! τρία! πέμπτα! ισχυρίστηκε! ότι! δεν!
εκτίθενται!σε!επίσημο!σύστημα!mentoring.!!
1.4.9!Εκπαίδευση!!
Τα!εκπαιδευτικά!προγράμματα!μπορούν!να!βοηθήσουν!την! επικοινωνία!με!το!
management! και! να! ενθαρρύνουν! τους! προϊσταμένους! να! αδράξουν! ευκαιρίες!
προαγωγής!(Williams!and!Hunter,!1992).!Το!66.4%!του!δείγματος!συμφωνεί!ότι!
τα! επαγγελματικά! προγράμματα! ανάπτυξης! που! ασκεί! το! ξενοδοχείο! είναι!
αρκετά!χρήσιμα!αλλά!υπάρχει!περιθώριο!βελτίωσης!τους.!
Πίνακας)1.4.ε)Επίγνωση)απαιτήσεων)της)θέσης)του)διευθυντή)

Πηγή:Williams'and'Hunter'(1992)'

'

'

1.4.10!Εκπαίδευση!τμήματος!Δοίκησης!Ανθρωπίνων!Πόρων!
Το!55%!του!δείγματος!πιστεύει!ότι!πρέπει!να!ενδυναμώσει!τις!ικανότητες!του!
πριν!πάρει!μια!θέση!στο!management.!Τα!δύο!τρίτα!του!δείγματος!συμφώνησαν!
και! τόνισαν! την!ανάγκη! για! «επαρκή»!ή! «πολύ! καλή»! εκπαίδευση!σε! τεχνικές!
επιλογής,!αξιολόγησης,!!πειθαρχίας!και!διαπραγμάτευσης!με!το!προσωπικό.!

Δήλωση! Ποσοστό!ερωτηθέντων!που!συμφωνούν!

Οι!απαιτήσεις!και!οι!ευθύνες!ενός!καλού!
διευθυντή!είναι!ξεκάθαρες!

74.0!

Οι!αξιολογήσεις!μου!δίνουν!καθαρά!
συμπεράσματα!για!την!πιθανότητα!μου!να!

γίνω!junior!manager!στην!εταιρεία!

67.0!

Η!εταιρεία!παρέχει!επαρκή!καθοδήγηση!
για!το!πως!μπορεί!κανείς!να!γίνει!junior!

manager!

53.2!

Οι!προσληφθέντες!του!junior!
management!στην!εταιρεία!τείνουν!να!

υποτιμούν!τα!αναγκαία!προσόντα!για!την!
απόκτηση!της!θέσης!

30.4!
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1.4.11!Διοικητική!Εκπαίδευση!
Το! 37%! θεωρεί! την! διοικητική! κατάρτιση! άμεση! προτεραιότητα! του! με! πιο!
σημαντικά! τον! προϋπολογισμό! και! την! κατάρτιση! σε! χρηματοοικονομική!
διαχείριση.!Το!80%!του!δείγματος!συμφωνεί!ότι!η!κατάρτιση!δεξιοτήτων!που!
αφορά! αυτή! τη! σφαίρα! διοίκησης! θα! ενδυνάμωνε! το! ενδιαφέρον! του! για! τις!
ανάλογες! θέσεις.! Τα! δύο! τρίτα! του! δείγματος! θεώρησαν! σημαντική! την!
εκπαίδευση!σε!θέματα!μισθοδοσίας!και!προγραμματισμού.!
1.4.12!Τεχνική!Κατάρτιση!
Παρά!την!ταχεία!εξάπλωση!των!τεχνολογικών!καινοτομιών!στον!ξενοδοχειακό!
κλάδο!οι!προϊστάμενοι!του!δείγματος!δεν!κατατάσσουν!την!τεχνική!κατάρτιση!
ως!σημαντική!προτεραιότητα!για!την!ανέλιξη!τους!(Williams!and!Hunter,!1992).!!
Μόνο! το! 8%! θεωρεί! τη! τεχνική! εκπαίδευση! κύρια! προτεραιότητα.! Τέλος,! η!
πλειοψηφία!θα!προτιμούσε!να!εκπαιδεύεται!σε!τεχνικά!θέματα!στα!πλαίσια!της!
δουλειάς!και!όχι!εκτός!αυτής.!
1.4.13!Συμπεράσματα!
Σύμφωνα!με!τους)Williams!και!Hunter!(1992)!για!να!μπορέσει!η!ξενοδοχειακή!
επιχείρηση! να! στρατολογεί! τους! εργαζόμενους! της! σε! θέσεις! διεύθυνσης! θα!
πρέπει!να!προβεί!στις!παρακάτω!πρακτικές:.)

• Εσωτερικές!έρευνες!για!να!διαπιστωθεί!ποιούς!παράγοντες!θεωρούν!οι!
προϊστάμενοι!περιοριστικούς!σχετικά!με!μια!θέση!στη!διοίκηση!και!πως!
θα!ξεπεραστούν!αυτά!τα!εμπόδια!

• Πληροφόρηση!των!προϊσταμένων!σχετικά!με!τη!δουλειά!του!διευθυντή,!
δημιουργία! ξεκάθαρης! εικόνας! μέσω! ανεπίσημων! συναντήσεων! με!
διευθυντές.!

• Υλοποίηση!προγραμμάτων!ανάπτυξης!καριέρας!για!τους!προϊσταμένους!
ώστε! να! γίνεται! γνωστό! ποια! είναι! τα! προαπαιτούμενα! και! ποιες! οι!
ευκαιρίες.!

• Προγράμματα! εκπαίδευσης! εντός! του! οργανισμού! που! εστιάζουν! στην!
ανάπτυξη!ικανοτήτων!management.!

• Δημιουργία!εργασιακού!περιβάλλοντος!το!οποίο!ενθαρρύνει!την!τακτική!
επαφή!προϊσταμένων! και! διευθυντών! και! επικοινωνία! μεταξύ! τους! για!
θέματα!που!αφορούν!την!ανάπτυξη!της!καριέρας.!!

Τα! οφέλη! για! την! επιχείρηση! είναι! πολλά,! αυτή! η! συνεργασία! μεταξύ!
προϊσταμένων! και! διευθυντών! ενδυναμώνει! το! ηθικό! των! εργαζομένων! και!
οδηγεί! σε! υψηλή! δέσμευση! κατά! τους! Tjosvold! και! Tsao! (1989! όπως!
αναφέρεται!στο!Wiliams!and!Hunter,!1992).!Όσο!οι!δύο!αυτές!ομάδες!σύμφωνα!
με!τους!Johnson!et!al.!(1981!όπως!αναφέρεται!στο!Wiliams!and!Hunter,!1992)!
αλληλεπιδρούν! είναι! σε! θέση! να! μοιράζονται! πληροφορίες,! γνώσεις! και! να!
παίρνουν!ανεπίσημες!αποφάσεις.!Ο! ξενοδοχειακός!οργανισμός!πρέπει!να!είναι!
σε!θέση!να!εντοπίζει!τις!αντιλήψεις!των!προϊσταμένων!τμημάτων!σχετικά!με!τις!
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διευθυντικές!θέσεις!ώστε!να!μπορεί!να!τις!αντιμετωπίσει!μέσω!προγραμμάτων!
συνεργασίας!και!αλληλεπίδρασης!(Williams!and!Hunter,!1992).!
!

Β.!Πρακτικές!υποκίνησης!

1.5!Η!κατάρτιση!του!ξενοδοχειακού!προϋπολογισμού!σε!
σχέση!με!τα!κίνητρα!

!
Σύμφωνα!με!τους!Johnson!και!Kaplan!(1987,!όπως!αναφέρεται!στο!Jones,!2008)!
η!διοικητική!λογιστική!αναπτύχθηκε!ραγδαία!τον!δέκατο!ένατο!και!στην!αρχή!
του! εικοστού! αιώνα! με! σκοπό! να! προλάβει! τις! αλλαγές! στις! ανάγκες! του!
επιχειρηματικού! κόσμου! και! ιδιαίτερα! του! βιομηχανικού! κλάδου! ο! οποίος!
γνώρισε! κατά! την! εποχή! την! βιομηχανική! επανάσταση.! Η! βιβλιογραφία! του!
1980!και!1990!σχετικά!με!την!διοικητική!λογιστική!επισήμανε!το!κενό!μεταξύ!
θεωρίας!και!πράξης! (Jones,! 2008).! Στο! τέλος! του! εικοστού!και!στις!αρχές! του!
εικοστού! πρώτου! αιώνα! οι! ερευνητές! αμφισβήτησαν! την! διαδικασία! του!
παραδοσιακού! ετήσιου! προϋπολογισμού! και! προέκυψαν! δύο! σχολές! σκέψης,!
κάποιοι!πίστευαν!στην!απομάκρυνση!από!την!κατάρτιση!προϋπολογισμού!και!
άλλοι!πρότειναν!την!βελτίωση!μέσω!καλύτερου!προϋπολογισμού!(Jones,!2008).!
Παρά!το!διάλογο!πάνω!στο!θέμα!του!προϋπολογισμού!ο!παραδοσιακός!τρόπος!
συνεχίζει! να! χρησιμοποιείται! από! την! πλειοψηφία! των! επιχειρήσεων! (Jones,!
2008).!!
Με! τον! ξενοδοχειακό! κλάδο! οι! ακαδημαϊκοί! άρχισαν! να! ασχολούνται! το! 1970!
(Jones,! 2008).! Εμπειρικές! έρευνες! έχουν! διεξαχθεί! στον! κλάδο! από! τον!!
Schmidgall!σε!συνεργασία!με!άλλους!συγγραφείς!που!ερευνούν!τις!πτυχές!του!
ξενοδοχειακού!προϋπολογισμού!στο!Ηνωμένο!Βασίλειο.!!
Η!έρευνα!του!Jones!(2008)!είναι!η!πρώτη!που!εστιάζει!ειδικά!στον!ξενοδοχειακό!
προϋπολογισμό!στο!Ηνωμένο!Βασίλειο!και! έχει!σκοπό!να!αναλύσει! τη!μέθοδο!
προϋπολογισμού! που! χρησιμοποιούν! τα! ξενοδοχεία! η! οποία! υπάγεται! σε!
τεχνική!της!διοικητικής!λογιστικής.!!
1.5.1!Μεθοδολογία!!
Αρχικά!έγινε!ανάλυση!του!περιεχομένου!που!αφορά!την!θεωρία!του!budgeting!
για! να! γίνει! σαφές! ποιες! τεχνικές! είναι! πιο! δημοφιλείς! και! ποιες!
χρησιμοποιούνται! λιγότερο.! Έπειτα! έγινε! έρευνα! των! τεχνικών!
προϋπολογισμού! που! χρησιμοποιεί! ο! ξενοδοχειακός! κλάδος! ώστε! να!
συγκριθούν!με!τις!υπόλοιπες!τεχνικές!που!περιγράφονται!στην!βιβλιογραφία.!Η!
ποιοτική! έρευνα! που! ακολούθησε! είχε! σκοπό! να! ανακαλύψει! τους! λόγους!
απόκλισης!και!σύγκλισης!μεταξύ!τεχνικών!προϋπολογισμού!που!υπάρχουν!και!
αυτών! που! όντως! χρησιμοποιούνται.! Τέλος! προτείνονται! τεχνικές!
προϋπολογισμού!για!τον!ξενοδοχειακό!κλάδο.!
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Συνολικά! 31! οργανισμοί! συμπλήρωσαν! το! ερωτηματολόγιο! με! ποσοστό!
ανταπόκρισης! 38%! το! οποίο! θεωρείται! πάνω! από! ικανοποιητικό! ειδικά! σε!
σύγκριση!με!προηγούμενες!έρευνες!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!με!ποσοστά!10%!
και!το!υψηλότερο!53%.!!
Ένα! πρώτο! γενικό! συμπέρασμα! της! έρευνας! είναι! ότι! οι! ερωτώμενοι!
συμφωνούν! στο! ότι! ο! προϋπολογισμός! χρησιμοποιείται! για! να! βοηθάει! στον!
έλεγχο!και!την!αξιολόγηση!της!απόδοσης.!
1.5.2!Ποιοτική!Έρευνα!
Για! την! παρουσίαση! των! αποτελεσμάτων! της! ποιοτικής! έρευνας! λήφθηκαν!
υπόψη!οι!γνώμες!οικονομικών!διευθυντών!σχετικά!με!την!εμπειρία!τους!και!την!
θεωρία!για!τον!προϋπολογισμό!σε! ξενοδοχειακές! επιχειρήσεις.!Η!μέθοδος!που!
χρησιμοποιήθηκε! είναι! συνεντεύξεις! και! ερωτηματολόγια.! Σε! μια! από! τις!
επιχειρήσεις! βρέθηκε! ότι! ο! ρόλος! της! μέτρησης! της! απόδοσης! για! τον!
προϋπολογισμό! ήταν! ο! κύριος! παράγοντας! των! επιπλέον! bonus! των!
διευθυντών.!Σε!άλλους!οργανισμούς!χρησιμοποιείται!ως!μέτρο!απόδοσης!αλλά!
με!σκοπό!να!κρατά!χαμηλά!τα!λειτουργικά!κόστη.!Η!άποψη!των!ερωτηθέντων!
είναι! ότι! λόγω! της! στρατηγικής! και! μακρόπνοης! φύσης! του! επιχειρησιακού!
σχεδιασμού,! ο! προϋπολογισμός! δεν! είναι! χρήσιμος! παρά! μόνο! ως! επιμέρους!
εργαλείο.! Σε! γενικές! γραμμές! ο! κύριος! σκοπός! ενός! σχεδίου! προϋπολογισμού!
είναι!ο!έλεγχος!και!η!μέτρηση!της!απόδοσης!(Jones,!2008).!
1.5.3!Αποτελέσματα!σε!σχέση!με!τα!κίνητρα!
Τα! στάδια! της! διαδικασίας! προγραμματισμού! σύμφωνα! με! το! δείγμα! της!
έρευνας!του!Jones!(2008)!είναι!κατ’αρχήν!η!αναγνώριση!των!στόχων!και!έπειτα!
η! θέσπιση! μακροχρόνιων! σχεδίων.! Ακόμα,! το! δείγμα! θεωρεί! ότι! δεν!
αναζητούνται! πιθανές! στρατηγικές,! δεν! αξιολογούνται! οι! επιλογές! σχετικά! με!
τον!στρατηγικό!σχεδιασμό!και!δεν!ορίζεται!σχέδιο!δράσης.!Στην!ερώτηση!«γιατί!
κάνουμε! προϋπολογισμό»! οι! πιο! δημοφιλείς! απαντήσεις! ήταν! για! σχεδιασμό,!
υποκίνηση,! έλεγχο,! αξιολόγηση! απόδοσης! και! συντονισμό,! ενώ! η! επικοινωνία!
δεν!αποτελεί!λόγο!για!κατάρτιση!προϋπολογισμού!για!το!παρόν!δείγμα.!!
1.5.4!Σχεδιασμός!προϋπολογισμού!και!προετοιμασία!
Ο! προϋπολογισμός! σύμφωνα! με! το! δείγμα! έχει! εσωτερική! και! εξωτερική!
λειτουργία! και! είναι! η! ραχοκοκκαλιά! του! συστήματος! αξιολόγησης! αν! μη! τι!
άλλο! λόγω! των! απαιτήσεων! των! δανειστών! που! τον! θεωρούν! αναπόσπαστο!
μέρος!του!ετήσιου!οικονομικού!κύκλου!(Jones,!2008).!
Η! βιβλιογραφία! δίνει! μεγαλύτερη! σημασία! στον! σχεδιασμό! του!
προϋπολογισμού!απ’ότι! ο! κλάδος! (Jones,! 2008).! Για! τις! επιχειρήσεις! είναι! ένα!
εργαλείο! λόγω! της! βραχυπρόθεσμης! φύσης! του,! είναι! με! άλλα! λόγια! ένα!
διεκπεραιωτικό! μέσο! που! βοηθάει! τους! διευθυντές! να! κρατάνε! χαμηλά! τα!
κόστη! (Jones,! 2008).!Ο! επιτυχής! έλεγχος! του! λειτουργικού! κόστους! μέσω! του!
προϋπολογισμού!συχνά!αποτελεί!αιτία!ανταμοιβής!με!bonuses!(Jones,!2008).!Ο!
άλλος! ρόλος! του! προϋπολογισμού! είναι! αυτός! της! μέτρησης! της! απόδοσης!
(Jones,! 2008).! Επομένως! είναι! ένα! εργαλείο! που! παράγει! δευτερεύουσες!
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λειτουργίες! όπως! υποκίνηση! των! διευθυντών,! συντονισμό! λειτουργιών! και!
βοήθεια! της! επικοινωνίας! μέσα! στον! οργανισμό,! δεδομένου! του! χρόνου! που!
αφιερώνεται!στην!προετοιμασία!(Jones,!2008).!
1.5.5!Έλεγχος!προϋπολογισμού!και!ανασκόπηση!
Η! έρευνα! απέδειξε! ότι! ο! προϋπολογισμός! είναι! μεν! χρήσιμος! για! την!
ξενοδοχειακή! βιομηχανία! αλλά! η! απουσία! της! συχνής! ανασκόπησης! της!
διαδικασίας! είναι! ένα! σημείο! ανησυχίας.! Όταν! δεν! επανελέγχονται! οι!
προϋπολογισμοί!θεωρούνται!μια!άσκοπη!διαδικασία!επομένως!ο!ξενοδοχειακός!
κλάδος! έχει! την! ανάγκη! να! γίνει! προληπτικός! σε! σχέση! με! τον! επανέλεγχο!
(Jones,!2008).!
Από! τις! συνεντεύξεις! είναι! φανερή! η! έλλειψη! γνώσεων! σε! οικονομικά! και!
χρηματοοικονομικά! θέματα! από! τους! διευθυντές! τμημάτων! κάτι! που!
συνεπάγεται!την!έλλειψη!ευθύνης!στον!έλεγχο!του!προϋπολογισμού.!Προκύπτει!
λοιπόν! το! χάσμα! μεταξύ! της! άποψης! ότι! οι! διευθυντές! πρέπει! να! είναι!
υπεύθυνοι!για!τον!έλεγχο!του!προϋπολογισμού!και!της!πραγματικότητας!ειδικά!
για! τους! διευθυντές! τμημάτων! του! ξενοδοχείου! που! εκ! των! πραγμάτων!
αδυνατούν!να!λάβουν!αυτή!την!ευθύνη!(Jones,!2008).!!
1.5.6!Ανθρώπινες!πτυχές!του!προϋπολογισμού!
Περίπου! το! ένα! τέταρτο! των! επιχειρήσεων! που! συμμετέχουν! στην! έρευνα!!
προσεγγίζει! τον! προϋπολογισμό! με! πρακτική! από! πάνω! προς! τα! κάτω! στην!
ιεραρχία,! ενώ! αντίθετα! σε! άλλες! χώρες! αυτή! η! πρακτική! χρησιμοποιείται!
λιγότερο!με! διαφορά!πέντε! τοις! εκατό.!Όλοι! οι! συμμετέχοντες! συμφωνούν!με!
τον! ισχυρισμό! ότι! η! συμμετοχή! του! management! είναι! σημείο! κλειδί! για! την!
αποδοχή!του!προϋπολογισμού!και!για!να!τον!θεωρήσουν!εφικτό!οι!εργαζόμενοι.!
Ένα!άλλο!σημείο!στο!οποίο!η!πλειοψηφία!συμφωνεί!είναι!ότι!η!συμμετοχή!στη!
διαδικασία! είναι! σημείο! κλειδί! όταν! ο! προϋπολογισμός! χρησιμοποιείται! στην!
μέτρηση!απόδοσης.!Ο!λόγος!για!τον!οποίο!χρησιμοποιείται!η!από!πάνω!προς!τα!
κάτω!πρακτική,!συνδέεται!συνήθως!με!την!διευθυντική!δομή!και!την!εμπειρία!
σε! χρηματοοικονομικά! θέματα.! Όταν! ο! προϋπολογισμός! καθορίζεται! από! τα!
κεντρικά!γραφεία!σημαίνει!ότι!οι!διευθυντικές!δομές!είναι!παραδοσιακές!και!η!
εξουσία! της! εταιρείας! είναι! συγκεντρωτική.! Σε! τέτοιου! είδους! επιχειρήσεις! η!
ευθύνη!του!κόστους!δεν!επωμίζεται!στους!διευθυντές!τμημάτων!(Jones,!2008).!!
Σε! άλλες! επιχειρήσεις! σύμφωνα! με! την! έρευνα! ο! γενικός! διευθυντής! του!
ξενοδοχείου! έχει! λόγο! στην! κατάρτιση! προϋπολογισμού! του! ξενοδοχείου! που!
διοικεί! αλλά! είναι! υπεύθυνος! και! για! τον! προϋπολογισμό! των! επιμέρους!
τμημάτων! του! ξενοδοχείου.! Στις! περιπτώσεις! που! οι! διευθυντές! τμημάτων!
εμπλέκονται! στην! διαδικασία! είναι! μόνο! σε! μικρό! βαθμό! και! εικονικά.! Οι!!
Κωστουράκης!και!Eyster!(1979!όπως!αναφέρεται!στο!Jones,!2008)!προτείνουν!
εκπαίδευση! στα! στελέχη! που! δεν! έχουν! τις! ανάλογες! γνώσεις! και! ενεργή!
συμμετοχή!τους!στην!όλη!διαδικασία.!
Εκτός! Ηνωμένου! Βασιλείου! η! χρήση! από! πάνω! προς! τα! κάτω! αντιμετώπισης!
του! προϋπολογισμού! ! είναι! πιο! σπάνια! καθώς! συναντάμε! συνδυασμούς! από!
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πάνω! προς! τα! κάτω! και! από! κάτω! προς! τα! πάνω! ή! μόνο! από! κάτω! προς! τα!
πάνω!(Jones,!2008).!!
1.5.7!Συμπεράσματα!
Ο! κλάδος! και! η! βιβλιογραφία! συμφωνούν! ότι! με! την! κατάρτιση!
προϋπολογισμών! που! είναι! εφικτοί! αλλά! δύσκολοι! να! επιτευχθούν,!
κινητοποιούνται! οι! διευθυντές.! Ωστόσο! ούτε! η! βιβλιογραφία! ούτε! ο! κλάδος!
θεωρούν! την! υποκίνηση! σημαντικό! λόγο! για! κατάρτιση! προϋπολογισμού.! Ο!!
Jones! (2008)! αναφέρει! ότι! «Οι! ανάγκες! για! οικονομική! κατάρτιση! των! μη! z
οικονομικών! διευθυντών,! ειδικά! στα! κατώτερα! επίπεδα! των! οργανισμών!
αναγνωρίζονται!ως!σημείο!κλειδί.!Τα!αποτελέσματα!της!έρευνας!θα!έπρεπε!να!
χρησιμοποιηθούν! για! να! παρέχουν! στον! ξενοδοχειακό! κλάδο! συγκεκριμένα!
εκπαιδευτικά! προγράμματα! για! αυτούς! τους! διευθυντές!ώστε! να! βελτιωθεί! ο!
έλεγχος!του!προϋπολογισμού!όπως!ασκείται!σήμερα».!
!

1.6!Η!κατάρτιση!προϋπολογισμού!με!τη!βοήθεια!της!
τεχνολογίας!
!
Οι!Winata!και!Mia!(2005)!μελέτησαν!την!χρήση!της!τεχνολογίας!πληροφόρησης!
και!επικοινωνίας!(Information!Technology!for!Communication,!ITC)!σε!σχέση!με!
την! απόδοση! των! διευθυντών! και! τη! συμμετοχή! τους! στον! προϋπολογισμό!
ώστε! να! αποδείξουν! ότι! όσοι! διευθυντές! χρησιμοποιούν! συστήματα! ITC! είναι!
πιο! αποδοτικοί! στην! κατάρτιση! του! προϋπολογισμού! και! κατ’επέκταση!
αυξάνουν! και! την! αποδοτικότητα! του! οργανισμού! σαν! σύνολο.! Στην! έρευνα!
συμμετείχαν!120!μεγάλα!ξενοδοχεία!της!Αυστραλίας.!
Στα! ξενοδοχεία! τα! καθήκοντα! των! εργαζομένων! αλληλοσυνδέονται! και!
αλληλοεξαρτώνται! ενώ! οι! υπηρεσίες! που! παρέχουν! είναι! συχνά!
εξατομικευμένες!όπως!τονίζουν!οι!Mia!και!Patiar! (2001!όπως!αναφέρεται!στο!
Winata! and! Mia,! 2005).! Επομένως,! το! έργο! των! διευθυντών! τμημάτων! είναι!
σχετικά!πολύπλοκο!γεγονός!που!απαιτεί!επιπλέον!παροχή!πληροφοριών!για!να!
μπορέσουν!να!διαμορφώσουν!τον!προϋπολογισμό!του!τμήματος! τους.!Με!την!
χρήση! τέτοιων! συστημάτων! πληροφόρησης! και! επικοινωνίας! ο!
προϋπολογισμός!γίνεται!ευκολότερος,!πιο!ενδιαφέρον!και!πιο!αποτελεσματικός.!
Οι! διευθυντές! αναπτύσσουν! το! δικό! τους! δίκτυο! επικοινωνίας! και!
πληροφόρησης!για!τις!τρέχουσες!εξελίξεις!στον!τομέα!τους,!ενημερώνονται!για!
γεγονότα!εντός!αλλά!και!εκτός!του!οργανισμού!και!αποκτούν!σφαιρική!εικόνα!
για!τα!ζητήματα!που!τους!αφορούν.!Αυτό!το!δίκτυο!μπορεί!να!χρησιμοποιηθεί!
και!ως!μέσο!υποκίνησης!των!διευθυντών!ώστε!να!επιθυμούν!να!καταρτίσουν!με!
ακρίβεια!τον!δικό!τους!προϋπολογισμό.!
!
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1.7!Ενδυνάμωση!ηγεσίας!σε!διευθυντικές!ομάδες!
!
Η!ενδυνάμωση!της!ηγεσίας!έχει!δύο!όψεις,!η!μια!σχετίζεται!με!το!κατά!πόσο!ο!
ηγέτης! μοιράζεται! την! εξουσία! και! δίνει! ευθύνες! και! αυτονομία! στους!
εργαζόμενους!όπως!σημειώνουν!οι!Kirkman!και!Rosen!(1997!όπως!αναφέρεται!
στο! Srivastava! et! al.,! 2006)! και! η! άλλη! εστιάζει! στο! κατά! πόσο! αυτή! η!
ενδυνάμωση!δίνει! κίνητρα!στους! εργαζόμενους!όπως!υποστηρίζουν!οι! Conger!
και! Kanungo,! (1998! όπως! αναφέρεται! στο! Srivastava! et! al.,! 2006).! Με! βάση!
αυτές! τις! δύο! όψεις! η! έρευνα! των! Srivastava,! Bartol! και! Locke! (2006)! στην!
Αμερική! αναζητά! τους! μηχανισμούς! οι! οποίοι! επηρεάζουν! την! απόδοση! των!
διευθυντών!ξενοδοχείων!όταν!δουλεύουν!σε!ομάδες.!
1.7.1!Υποθέσεις!της!έρευνας!
Σύμφωνα!με!προηγούμενες!έρευνες!όπως!αυτή!των!Conger!και!Kaningo,!(1998!
όπως! αναφέρεται! στο! Srivastava! et! al.,! 2006)! το! στυλ! ηγεσίας! μοιρασμού!
δύναμης! αυξάνει! τα! εσωτερικά! κίνητρα! των! εργαζομένων! και! την!
αποτελεσματικότητα! τους.! Επίσης! η! συμμετοχική! λήψη! αποφάσεων! δίνει! τη!
δυνατότητα! στους! εργαζόμενους! να! επεκτείνουν! τις! γνώσεις! τους! και! τις!
δεξιότητες!τους!και!να!έχουν!πρόσβαση!στις!στρατηγικές!αποφάσεις.!Επομένως!
η!σχέση!μεταξύ!ενδυνάμωσης!ηγεσίας!και!αποτελεσματικότητας!αναμένεται!να!
είναι!θετική!(Srivastava,!Bartol!and!Locke,!2006).!
Οι! Srivastava! et! al.! (2006)! υιοθέτησαν! την! υπόθεση! ότι! με! την! ανταλλαγή!
γνώσεων! εντός! του! οργανισμού! αρχικά! βελτιώνεται! η! διαδικασία! λήψης!
αποφάσεων!και!κατ’επέκταση!όλες!οι!ομάδες!εργαζομένων!είναι!συντονισμένες!
μεταξύ!τους.!Επιπρόσθετα!αυτή!η!κυκλοφορία!γνώσεων!έχει!θετική!επίπτωση!
στην!απόδοση!της!ομάδας!γιατί!δημιουργείται!κοινή!μνήμη!και!μοντέλα!τρόπου!
σκέψεις.!Με! το! χρόνο! οι! ομάδες! μπορούν! να! επεξεργάζονται! τις! πληροφορίες!
μαζί!και!σταματούν!να!δουλεύουν!απομονωμένα!με!αποτέλεσμα!τα!μέλη!της!να!
δουλεύουν!γρηγορότερα!και!να!αλληλοσυμπληρώνονται.!
Οι! ! Bandura! και! Yun! (1997! και! 1999! όπως! αναφέρεται! στο! Srivastava! et! al.,!
2006)!απέδειξαν!ότι!όταν!η!ομάδα!δουλεύει!αποτελεσματικά! είναι!πιο!πιθανό!
να!αντιδρά!γρηγορότερα!σε!κινήσεις!του!ανταγωνισμού!ή!να!είναι!επίμονη!στην!
επίτευξη!υψηλών!στόχων.!Ωστόσο!δεν!υπάρχουν!αποδεικτικά!στοιχεία!για!την!
απόδοση!των!ομάδων!σε!κλίμα!μεγάλης!αβεβαιότητας!επομένως!δεν!μπορεί!να!
ειπωθεί!ότι!η!υπόθεση!ισχύει!με!σιγουριά.!H!παρούσα!έρευνα!των!Srivastava!et!
al.,! (2006)! υιοθετεί! την!άποψη!ότι! εφόσον! έχει! αποδειχτεί! με! την!μελέτη! των!
Gully!et!al.!(2001)!η!θετική!σχέση!αποτελεσματικότητας!και!απόδοσης!σε!άλλου!
τύπου!ομάδες!εκτός!διευθυντικών,!ισχύει!το!ίδιο!και!για!τις!τελευταίες.!
Από! τον!συνδυασμό! των!παραπάνω!υποθέσεων!προκύπτει! ότι! η! ενδυνάμωση!
της! ηγεσίας! και! η! απόδοση! της! ομάδας! έχει! θετική! σχέση.! Σε! ακολουθία!
προηγούμενων! ερευνών! των! Cohen,! Chang! &! Ledford·! Mantz! &! Sims! (1997·!
1987!όπως!αναφέρεται!στο!Srivastava!et!al.,!2006)!η!ενδυνάμωση!της!ηγεσίας!
ωφελεί!την!απόδοση!της!ομάδας!επειδή!είναι!πιο!πιθανό!τα!μέλη!να!παίρνουν!
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πρωτοβουλίες,! να! λύνουν! επιτυχώς! προβλήματα,! να! αντιδρούν! ταχέως! σε!
αλλαγές!και!να!βελτιώνουν!τις!συνθήκες!εργασίας!τους.!
1.7.2!Μεθοδολογία!
Οι!υποθέσεις!ενσωματώθηκαν!σε!ερωτηματολόγια!τα!οποία!στάλθηκαν!σε!550!
διευθυντικές! ομάδες! μίας! αλυσίδας! ξενοδοχείων,! στις! Ηνωμένες! Πολιτείες!
Αμερικής,! μεσαίου! μεγέθους! και! τελικά! αναλύθηκαν! 102! ομάδες! (389!
διευθυντές).!!
1.7.3!Αποτελέσματα!
Αποδείχτηκε! ότι! η! ενδυνάμωση! της! ηγεσίας! σε! διευθυντικές! ομάδες! δεν! έχει!
άμεσο!αντίκτυπο!στην!συνολική!επίδοση!του!οργανισμού.!Ωστόσο,!η!ανταλλαγή!
γνώσεων! και! η! αποτελεσματικότητα! της! ομάδας! έχουν! θετική! σχέση! με! την!
ενδυνάμωση! της! ηγεσίας! και! με! την! απόδοση! της! ομάδας.! Σε! αντιδιαστολή! η!
ενδυνάμωση!της!ηγεσίας!με!την!απόδοση!της!ομάδας!δεν!σχετίζονται!άμεσα.!
!

1.8!Ενδυνάμωση!ηγεσίας!της!Accor!
!
Η!έρευνα!της!Aung!(2006)!με!αφορμή!το!γεγονός!ότι!οι!πολυεθνικές!εταιρείες!
υπηρεσιών!βασίζονται!περισσότερο!στις! ικανότητες!τους!να!αξιοποιούν!ίδιους!
πόρους! παρά! στην! επιτυχημένη! στρατηγική! τους! θέση! απέναντι! στον!
ανταγωνισμό!(core!competency!concept),!ανέλυσε!τον!πυρήνα!των!ικανοτήτων!
της! ξενοδοχειακής! αλυσίδας! Accor! σε! τρεις! τομείς:! ανθρώπινους! πόρους,!
λειτουργίες! και! marketing.! Η! έρευνα! εντόπισε! την! επιτυχία! της! Accor! σε!
τέσσερα! σημεία:! ανάπτυξη! ανθρώπων,! ενδυνάμωση,! διαχείριση! πληροφοριών!
και!ανάπτυξη!νέων!υπηρεσιών.!
Η!Accor! είναι! γαλλική!διεθνής! ξενοδοχειακή!αλυσίδα,!και!αποτελεί!παγκόσμια!
τον! μεγαλύτερο! οργανισμό! ξενοδοχείων,! catering,! εστιατορίων! και! τουρισμού!
(Aung,!2006).!Τα!ξενοδοχεία!του!οργανισμού!επεκτάθηκαν!στην!Ασία!το!1982!
και! στην! Ταϊλάνδη! το! 1986! προσφέροντας! τρία! διαφορετικά! προϊόντα! στην!
αγορά:! την! αλυσίδα! Sofitel! στην! πολυτελή! αγορά,! το! !Novotel! στην! αγορά!
πρώτης! τάξης! και! το! Mercury! για! οικονομικά! καταλύματα! (Aung,! 2006).! Η!
Accor!σύμφωνα!με!τους!Alexander!και!Lochwood!(1996!όπως!αναφέρεται!στο!
Aung,!2006)!ακολούθησε!τη!στρατηγική!του!multi!branding!για!να!αναπτυχθεί!
στον!ξενοδοχειακό!κλάδο.!Ο!στόχος!του!οργανισμού!ήταν!να!εκμεταλλευτεί!την!
αναμενόμενη! αύξηση! του! αριθμού! των! επισκεπτών! σε! μεγάλες! πόλεις! και! σε!
ανερχόμενες!αγορές!όπως!η!Ταϊλάνδη!(Aung,!2006).!Σήμερα!η!Accor!έχει!3.600!
ξενοδοχεία!στις!πέντε!ηπείρους!(Wikipedia,!χ.χ.).!
1.8.1!Αρμοδιότητες!του!τμήματος!Διοίκησης!Ανθρωπίνων!Πόρων!
«Για! τους!οργανισμούς!που!βρίσκονται!σε!κλάδους!που! έχουν!ψηλή!ποιότητα!
υπηρεσιών,! οι! ανθρώπινοι! πόροι! είναι! ένας! από! τους! καθοριστικούς!
παράγοντες!για!την!επιτυχία.!Ειδικά!στις!ξενοδοχειακές!αλυσίδες!οι!υπάλληλοι!
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πρώτης!γραμμής!μπορούν!να!βελτιώσουν!ή!να!καταστρέψουν!την!επιχείρηση.!
Για!να!παραμείνει!ανταγωνιστικός!ο!οργανισμός!πρέπει!να!έχει!στη!διάθεσή!του!
διάφορες!ικανότητες!διαχείρισης!ανθρωπίνων!πόρων»!(Aung,!2006).!
Η!!Aung!(2006)!στην!έρευνα!της!εντόπισε!τα!συγκεκριμένα!χαρακτηριστικά!που!
ξεχωρίζουν!την!Accor,!παρακάτω!αναφέρονται!οι!πρακτικές!που!εφαρμόζει!όσο!
αφορά!το!τμήμα!διοίκησης!ανθρωπίνων!πόρων.!!
1.8.2!Ανάπτυξη!και!Υποκίνηση!
Αρχικά!η!επιχείρηση!πρέπει!να!δημιουργεί!έναν!συναισθηματικό!δεσμό!με!τους!
ανθρώπους! της,! να! αναπτύσσει! τις! δεξιότητες! πρόσληψης! για! τα! μέλη! του!
τμήματος! ανθρωπίνων! πόρων,! να! εκπαιδεύει! τους! εργαζόμενους! και! να!
γνωρίζει!πώς!θα!διαχειριστεί!την!ψυχολογία!τους!(Aung,!2006).!Αν!η!επιχείρηση!
καταφέρει!να!παγιοποιήσει!αυτές!τις!δεξιότητες!θα!μπορεί!να!προσελκύει!και!
να! διατηρεί! εργαζόμενους! που! θα! δημιουργούν! αξία! για! την! επιχείρηση.!
Εξασκώντας! αυτές! τις! δεξιότητες! σε! θέματα! πρόσληψης,! εκπαίδευσης! και!
παροχής! κινήτρων! το! τμήμα! διοίκησης! ανθρωπίνων! πόρων! θα! δημιουργήσει!
ανταγωνιστικό!πλεονέκτημα!για!την!επιχείρηση!κατά!τον!Lovelock!(1992!όπως!
αναφέρεται!στο!Aung,! 2006).! Για!παράδειγμα,! με! μια!αποτελεσματική!μέθοδο!
προσλήψεων! μια! ξενοδοχειακή! αλυσίδα! μπορεί! να! χτίσει! μια! δυνατή! βάση!
ανθρώπινου! δυναμικού.! Ταυτόχρονα! μέσω! προγραμμάτων! παροχής! κινήτρων!
που! περιλαμβάνουν! τον! μισθό,! τις! προαγωγές,! τις! επιβραβεύσεις! και! την!
ασφάλεια!σε!συνδυασμό!με!προγράμματα!εκπαίδευσης,!η!ξενοδοχειακή!αλυσίδα!
μπορεί!να!διατηρεί!εργαζομένους!με!ισχυρά!κίνητρα.!
Συγκεκριμένα! η! Accor! στην! διαδικασία! προσλήψεων! δεν! δίνει! βάση! σε!
χαρακτηριστικά!όπως!η!εμπειρία!και!τα!χρόνια!προϋπηρεσίας!(Aung,!2006).!Το!
βασικό! συστατικό! για! την! αλυσίδα! είναι! η! αφοσίωση! του! υποψηφίου! και! τα!
περιθώρια! υποκίνησης! που! μπορεί! το! ξενοδοχείο! να! του! δώσει.! Επίσης! δίνει!
μεγάλη!βαρύτητα!στην!προοπτική!του!ατόμου!για!ανάπτυξη.!
Στη!συνέχεια!η!επιχείρηση!χρειάζεται!να!αναπτύξει!κουλτούρα!ενδυνάμωσης,!η!
οποία! καθιστά! ικανούς! τους! εργαζομένους! να! προσαρμόζονται! εύκολα! στις!
αλλαγές!του!εξωτερικού!περιβάλλοντος!(Aung,!2006).!Αυτή!η!ενδυνάμωση!κατά!
τον!Normann! (1991! όπως! αναφέρεται! στο! Aung,! 2006)! έχει! σαν! αποτέλεσμα!
την! απόκτηση! εργαζομένων! που! είναι! σε! θέση! να! αναγνωρίζουν! νέες! φωλιές!
στην! αγορά! και! νέους! τύπους! προϊόντων! ή! υπηρεσιών.! Ένας! τρόπος! να!
επιτευχθεί!αυτή!η!κουλτούρα!ενδυνάμωσης!σύμφωνα!με!την!Aung!(2006)!είναι!
η!αποκέντρωση!της!δομής!δίνοντας!ευκαιρίες!εξέλιξης!μέσω!εκπαίδευσης,!νέων!
εμπειριών!και!προσωπικής!ανάπτυξης.!
Όπως!παρατηρεί!η!Aung! (2006),!η!Accor!στην!Ταϊλάνδη!ήταν!η!μόνη!αλυσίδα!
που! κατάφερε! να! δημιουργήσει! συγκριτικό!πλεονέκτημα!μέσω! της!πρακτικής!
ενδυνάμωσης.! Λόγω! της! διαφορετικότητας! της! αγοράς! της! Ταϊλάνδης! η!
αλυσίδα! αποκέντρωσε! την! δομή! εξουσίας! ώστε! να! είναι! σε! θέση! οι! γενικοί!
διευθυντές! να!παίρνουν!αποφάσεις!με!βάση!τα! ιδιαίτερα!χαρακτηριστικά! του!
εξωτερικού!περιβάλλοντος.!
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1.8.3!Εκπαίδευση!του!management!p!Accor!academy!1985!
Η!Accor!χρησιμοποίησε!cross!training!προγράμματα!για!τους!διευθυντές!της!με!
σκοπό! την! βελτίωση! της! προσαρμοστικότητας! τους! (Aung,! 2006),! έτσι!
οργανώθηκαν! προγράμματα! ανταλλαγής! διάρκειας! έξι! μηνών! όπου! οι!
διευθυντές! ξενοδοχείων! της! αλυσίδας! που! είχαν! έδρα! την! Ασία! είχαν! την!
ευκαιρία! να! έρθουν! σε! επαφή! με! διαφορετικές! κουλτούρες! της! περιοχής.! Το!
σημαντικότερο!στοιχείο!της!διαδικασίας!είναι!η!επικοινωνία!μεταξύ!τους!και!το!
γεγονός! ότι! μοιράζονται! πληροφορίες! με! τους! υπόλοιπους! συνεργάτες! όταν!
επιστρέφουν!από!το!ταξίδι!τους.!
Η!ακαδημία!Accor! ιδρύθηκε!το!1985!και!βρίσκεται!στην!Γαλλία! (Aung,!2006).!
Σκοπός!της!είναι!η!εκπαίδευση!των!διευθυντικών!στελεχών!ξενοδοχείων!και!η!
υποστήριξη!της!αλυσίδας!σε!θέματα!τουρισμού!και!τροφοδοσίας.!Αποτελεί! το!
μεγαλύτερο! εταιρικό!πανεπιστήμιο! της! χώρας! και! είναι! το!πρώτο!στον! τομέα!
του! τουρισμού! και! της! τροφοδοσίας! που! ιδρύθηκε! στην! Ευρώπη.! Το!πενήντα!
τοις! εκατό! των! εκπαιδευόμενων! είναι! ανώτερα! στελέχη! της! διεύθυνσης.! Ένα!
πολύ!σημαντικό!στοιχείο!είναι!ότι!ο!τρόπος!που!δίνει!κίνητρα!στους!διευθυντές!
της!η!αλυσίδα!είναι!η!γρήγορη!προαγωγή!από!τη!μια!θέση!στην!άλλη.!
!Έτσι,! δημιουργώντας! μια! αποκεντρωμένη! δομή! και! ενδυναμώνοντας! τους!
εργαζόμενους! της,! τους! έδωσε! τη! δυνατότητα! να! εξυπηρετούν! πλήρως! τις!
ανάγκες!των!πελατών!γρηγορότερα!και!καλύτερα!από!τους!ανταγωνιστές!τους!
(Aung,!2006).!
!

1.9!Διαχείριση!Γνώσης!για!την!Βελτίωση!της!Ποιότητας!στα!
Ξενοδοχεία!
!
Σύμφωνα!με!την!Bouncken!(2008),!η!ποιότητα!στις!υπηρεσίες!του!ξενοδοχείου!
έγκειται! στην! ικανότητα! του! να! διανείμει! και! να! αναπτύξει! την! γνώση! που!
κατέχει! επομένως! ο! τρόπος! να! βελτιωθεί! η! ποιότητα! στις! υπηρεσίες! είναι! η!
παροχή! γνώσης! στους! εργαζόμενους! αφού! αυτοί! είναι! που! εξυπηρετούν! τον!
πελάτη! καθημερινά.! Αν! και! η! διαχείριση! γνώσης! έχει! διαδοθεί! σε! διάφορους!
κλάδους!ο!ξενοδοχειακός!δεν!έχει!πολλές!αναφορές!στην!βιβλιογραφία!σχετικά!
με!το!συγκεκριμένο!θέμα!και!εφαρμόζεται!μόνο!στοιχειωδώς!στις!ξενοδοχειακές!
επιχειρήσεις!(Bouncken,!2008).!!
Το!προσωπικό!ενός!ξενοδοχείου!όπως!σημειώνει!η!Bouncken!(2008)!πρέπει!να!
είναι!σε!θέση!να!ικανοποιήσει!τις!ανάγκες!πολλών!και!διαφορετικών!πελατών!
καθημερινά,! τα! προβλήματα! ποιότητας! συνήθως! προκαλούνται! από!
ανεκπλήρωτα!αιτήματα!των!πελατών!τα!οποία!το!προσωπικό!δεν!είναι!σε!θέση!
να!καλύψει!λόγω!έλλειψης!γνώσης!των!συνεπειών!αυτού!του!κενού.!Επομένως!
τα! προβλήματα! που! το! ξενοδοχείο! πρέπει! να! λύσει! πριν! ασχοληθεί! με! την!
διαχείριση!γνώσης!είναι!τα!εξής:!
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• Τα! ψηλά! ποσοστά! οικειοθελούς! αποχώρησης,! ειδικά! όταν! φεύγουν!
εργαζόμενοι!έμπειροι!και!με!γνώσεις.!

• Τα! ψηλά! ποσοστά! rotating! εργαζομένων! σε! ξενοδοχεία,! γεγονός! που!
απαιτεί!την!επαναδημιουργία!ομαδων!που!κατέχουν!τη!γνώση.!

• Τα!ψηλά! ποσοστά! ανειδείκευτων! εργαζομένων! κατά! τον! Keiser,! (1989!
όπως!αναφέρεται!στο!Bouncken,!2008)!και!

• Την!αστάθεια!λόγω!εποχειακής!ζήτησης!και!αλλαγής!των!προτιμήσεων!
των! πελατών! επίσης! σύμφωνα! με! τον! Keiser! (1989! όπως! αναφέρεται!
στο!Bouncken,!2008).!

Επομένως!κατά!την!Bouncken!(2008)!η!διατήρηση!και!η!μεταφορά!της!γνώσης!
στους! εργαζόμενους! μπορεί! να! ωφελήσει! σε! μεγάλο! βαθμό! τα! ξενοδοχεία! τα!
οποία!θα!στηρίξουν!τους!ανειδίκευτους!εργαζόμενους!ή!τους!νεοεισερχόμενους!
ώστε! να!ακολουθούν!μια! κουλτούρα!συνεχούς! μάθησης.!Η! διαχείριση! γνώσης!
θα! πρέπει! να! αναγνωρίζει! τις! ανάγκες! που! πρέπει! να! καλυφθούν! και! να!
διασφαλίζει!ότι!η!γνώση!διατηρείται,!αναμεταδίδεται!και!αποθηκεύεται.!!
1.9.1!Οι!στόχοι!ενός!συστήματος!διαχείρισης!γνώσης!
Η! Bouncken! (2008)! προτείνει! την! αναδιοργάνωση! των! ρητών! και! άρρητων!
γνώσεων! που! αφορούν! τις! λειτουργίες! του! ξενοδοχείου! αλλά! και! τα! στοιχεία!
των! πελατών! με! συστήματα! interzhotel! και! intrazhotel!management.! Αυτά! τα!
συστήματα! μπορεί! να! τα! βρει! ο! εργαζόμενος! είτε! στην! εσωτερική! βάση!
δεδομένων! είτε! σε! ένα! διαδικτυακό! σύστημα! που! θα! εγκαταστήσει! το!
ξενοδοχείο.! Αυτή! η! πρακτική! δίνει! τη! δυνατότητα! εξατομίκευσης! των!
υπηρεσιών!και!αυτοματοποίησης!της!εξυπηρέτησης!των!πελατών.!Επομένως!ο!
στόχος! του! συστήματος! διαχείρισης! γνώσης! πρέπει! να! είναι! η! βελτίωση! της!
καθημερινής!εργασίας!των!εργαζομένων.!
1.9.2!Η!στρατηγική!ενός!συστήματος!διαχείρισης!γνώσης!
Οι! επιχειρήσεις! μπορούν! να! εφαρμόζουν! σύμφωνα! με! την! Bouncken! (2008)!
στρατηγικές!διαχείρισης!γνώσης!που!ενισχύουν!τη!μεταφορά!της!γνώσης!προς!
διάφορες! κατευθύνσεις.! Για! παράδειγμα! εντός! του! ξενοδοχείου! μεταξύ!
εργαζομένων,! μεταξύ! πελατών! και! εργαζομένων,! μεταξύ! διοίκησης! και!
προσωπικού,! ανάμεσα! στη! διοίκηση! των! ξενοδοχείων! μιας! αλυσίδας,! μεταξύ!
τουριστικών!γραφείων!ή!κυβέρνησης!και!διοίκησης!ξενοδοχείων.!
1.9.3!Στελέχη!συστημάτων!διαχείρισης!γνώσης!
Η! εφαρμογή! της! διαχείρισης! γνώσης!παγιώνεται! όταν! υπάρχουν!στελέχη!που!
ασχολούνται!με!αυτή,!δηλαδή!ειδικός!διευθυντής!και!ομάδα!διαχείρισης!γνώσης!
είτε!διευθυντικό!στέλεχος!που! έχει!ως! επιπρόσθετη! ευθύνη!του!τη!διαχείριση!
γνώσης! (Bouncken,! 2008).! Αυτά! τα! στελέχη! διαχειρίζονται! το! πληροφοριακό!
σύστημα! γνώσης! και! δημιουργούν! ομάδες! έργων! που! λύνουν! τα! προβλήματα!
ποιότητας! που! ανακύπτουν.! Η! ηγεσία! των! ομάδων! αυτών! είναι! ένα! μέσο!
παροχής! κινήτρων! στους! εργαζόμενους! όπως! προϊστάμενοι,! διευθυντές! και!
εργαζόμενοι!με!προοπτικές!ανέλιξης.!Η!ομάδα!επίλυσης!προβλημάτων,!όταν!δεν!
υπάρχει!ειδικό!τμήμα,!αποτελείται!κάθε!φορά!από!διαφορετικούς!εργαζόμενους!
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από!όλες!τις!βαθμίδες.!Με!την!παγίωση!μηχανισμών!διαχείρισης!γνώσης!όπως!
οι! ομάδες! επίλυσης! προβλημάτων! ή! οι! κύκλοι! γνώσης,! οι! εργαζόμενοι! που!
συμμετέχουν!ενδυναμώνονται!και!κατ’!επέκταση!υποκινούνται!ώστε!να!λύσουν!
το!πρόβλημα!ομαδικά!και!να!ικανοποιήσουν!την!ανάγκη!αυτοzεκπλήρωσης!ενώ!
για! τον! οργανισμό! μπορεί! να! χρησιμοποιηθεί! και! ως! μέσο! ενδυνάμωσης! των!
εργαζομένων!(Bouncken,!2008).!!
1.9.4!Συμπεράσματα!
Η!μέθοδος!των!κύκλων γνώσης!ως!μηχανισμός!υποκίνησης!εκπληρώνει!και!την!
ανάγκη! των! εργαζομένων! για! ανάπτυξη! των! δεξιοτήτων! και! γνώσεων!
(Bouncken,! 2008).! Επίσης! στα! πλαίσια! διαχείρισης! γνώσης! ο! οργανισμός!
οργανώνει! σεμινάρια! ενημερωτικού! τύπου! ώστε! να! βρεθούν! τρόποι!
αποθήκευσης,!μοιράσματος!και!ανανέωσης!της!γνώσης.!Το!διπλό!όφελος!είναι!
ότι! οι! εργαζόμενοι! αναπτύσσουν! τις! γνώσεις! τους! και! ταυτόχρονα!
ανακαλύπτουν! έναν! νέο! τρόπο! λειτουργίας! (Bouncken,! 2008).! Ο! οργανισμός!
αποκτά! αρχεία! ρητής! γνώσης! στα! οποία! ο! καθένας! μπορεί! να! ανατρέξει! ανά!
πάσα!στιγμή.!Το!μοίρασμα!που!αποτελεί!κρίσιμο!σημείο!της!διαδικασίας!αφορά!
την! μεταφορά! της! γνώσης,! αυτό! καθιστά! υπεύθυνους! τους! πιο! έμπειρους!
εργαζόμενους!να!καθοδηγούν!τους! νεότερους,! και! τους! νεότερους!να!αντλούν!
κίνητρα! για! να! πετύχουν! στη! δουλειά! τους.! Όσο! αφορά! τον! διευθυντή!
διαχείρισης! γνώσης! είναι! αυτός! που! παρέχει! κίνητρα! στο! προσωπικό! και!
απαιτείται! να! διαχειρίζεται! σωστά! τις! αλλαγές.! Επομένως,! πρέπει! να! έχει!
επικοινωνιακές! δεξιότητες! και! να! μπορεί! να! συνάπτει! σχέσεις! με! τα! μέλη! της!
επιχείρησης!ώστε!να!έχει!μεγαλύτερη!επιρροή.!Τα!διευθυντικά!στελέχη!πρέπει!
να!παρέχουν!την!υποστήριξη!τους!στην!ομάδα!διαχείρισης!γνώσης!και!να!είναι!
ανεκτικά! ώστε! να! εμψυχώνεται! η! ομάδα! να! πετύχει! τους! στόχους! της!
(Bouncken,!2008).!
!

1.10!Παροχή!Κινήτρων!δημιουργικότητας!σε!διευθυντές!και!
προϊσταμένους!!
!
Οι! Carr! και! Johansson! (1995! όπως! αναφέρεται! στο! Wong! and! Pang,! 2003a)!
αναφέρουν:!«Στο!σημερινό!επιχειρησιακό!περιβάλλον,!ένα!απαραίτητο!στοιχείο!
για!την!επιτυχία!ενός!οργανισμού!είναι!η!προσαρμοστικότητα!και!η!ικανότητα!
να! διαχειρίζεται! την! ταχύτητα! των! αλλαγών! η! οποία! με! τη! σειρά! της! απαιτεί!
δημιουργικότητα! και! καινοτομία».! Η! έρευνα! των! Wong! και! Pang! (2003a)!
διεξήχθη! στο! Χονγκ! Κονγκ! με! αφορμή! την! επικείμενη! λειτουργία! του!
ξενοδοχείου! Disneyland! και! αφορά! τα! κίνητρα! για! δημιουργικότητα! από! τη!
σκοπιά!των!διευθυντών!και!των!προϊσταμένων!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο.!!
Η! παροχή! κινήτρων! είναι! συστατικό! της! ατομικής! δημιουργικότητας! και! έχει!
αγνοηθεί! από! τους! ερευνητές! της! δημιουργικότητας,! θεωρητικούς! και!
πρακτικούς! ενώ! μπορεί! να! αποτελέσει! το! πιο! σημαντικό! συστατικό! της!
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δημιουργικότητας!(Wong!and!Pang,!2003α).!Κατά!τη!διαδικασία!πρόσληψης!και!
καταμερισμού! έργου! είναι! σημαντικό! να! δίνεται! σημασία! όχι! μόνο! στις!
δεξιότητες! αλλά! και! στα! εσωτερικά! κίνητρα! κατα! την! Amabile! (1988! όπως!
αναφέρεται! στο!Wong! and! Pang,! 2003a).! Είναι! χρήσιμο! για! τα! ξενοδοχεία! να!
μάθουν! πώς! μπορούν! να! χρησιμοποιήσουν! προς! όφελος! τους! την!
δημιουργικότητα! του! ανθρώπινου! δυναμικού! για! να! παραμείνουν!
ανταγωνιστικά! (Wong! and! Pang,! 2003a).! Οι! μεταβλητές! που! ενθαρρύνουν! τα!
εσωτερικά!κίνητρα!συνδέονται!με!τη!δημιουργικότητα!επομένως!ο!οργανισμός!
μπορεί! ταυτόχρονα!να!επηρεάζει! τα!κίνητρα!και!την!δημιουργική!απόδοση!με!
αποτελεσματικό!τρόπο!κατά!τους!Ambrose!και!Kulik! (1999!όπως!αναφέρεται!
στο!Wong!and!Pang,!2003a).!!
Οι! δημιουργικοί! άνθρωποι! είναι! απορροφημένοι! στη! δουλειά! τους! και!
αφοσιωμένοι!σε!αυτή!σύμφωνα!με!τον!MacKinnon!(1962!όπως!αναφέρεται!στο!
Wong!and!Pang,!2003a).!Όπως!έχει!αποδειχτεί!από!τους!Amabile!et! al.,! (1994!
όπως! αναφέρεται! στο! Wong! and! Pang,! 2003a)! οι! άνθρωποι! που!
χαρακτηρίζονται! εσωτερικά! υποκινούμενοι! από! την! εργασία! τους,! παράγουν!
δημιουργικό!αποτέλεσμα.!Το!εργαλείο!Work!Environment!Inventory!(WEI)!που!
αναπτύχθηκε! από! τους! Amabile! και! Gryskiewicz! το! 1989! (Wong! and! Pang,!
2003a)!αναγνωρίζει!οχτώ!παράγοντες!που!εγείρουν!την!δημιουργικότητα!στο!
εργασιακό! περιβάλλον! και! είναι! οι! εξής:! ελευθερία,! πρόκληση,! πόροι,! ο!
προϊστάμενος,! συνεργάτες,! αναγνώριση,! ενότητα! και! συνεργασία,! υποστήριξη!
της! δημιουργικότητας.! Από! έρευνα! των! ίδιων! του! 1987! (όπως! αναφέρουν! οι!
Wong! and! Pang,! 2003a)! προέκυψαν! εννέα! χαρακτηριστικά! γνωρίσματα! του!
εργασιακού!περιβάλλοντος! που! βοηθούν! την! έκφραση! της! δημιουργικότητας:!
(1)! ελευθερία,! (2)! σωστή! διαχείριση! των! projects! (3)! επαρκείς! πόροι! (4)!
ενθάρρυνση,!(5)!μεμονωμένα!οργανωτικά!χαρακτηριστικά,!(6)!αναγνώριση,!(7)!
επαρκής!χρόνος,!!(8)!πρόκληση!και!(9)!απουσία!πίεσης.!
Συνήθως!άνθρωποι!με!διαφορετικό!υπόβαθρο!και!παρελθόν!ή!με!διαφορετική!
κουλτούρα! έχουν! διαφορετικές! ανάγκες! και! εκφράζουν! διαφορετικά! την!
δημιουργικότητα! τους,! καθώς! επίσης! κινητοποιούνται! από! διαφορετικούς!
παράγοντες!(Wong!and!Pang,!2003a).!!
1.10.1!Μεθοδολογία!
Η!έρευνα!των!Wong!και!Pang!(2003a)!βασίστηκε!σε!συνεντεύξεις!που!έγιναν!σε!
20! επαγγελματίες! ξενοδοχείων! οι! οποίοι! απάντησαν! σε! ερωτήσεις! ανοιχτού!
τύπου! που! αφορούσαν! πιθανούς! καθοριστικούς! παράγοντες! κινήτρων! και!
δημιουργικότητας.!!
Συνολικά! συγκεντρώθηκαν! 288! έγκυρες! απαντήσεις.! Έγινε! ανάλυση!
παραγόντων! για! να! διαπιστωθούν! οι! διαστάσεις! της! Κινέζικης! κουλτούρας!
σχετικά! με! τα! κίνητρα! και! την! δημιουργικότητα.! Τα! εργαλεία! που!
χρησιμοποιήθηκαν! για! την! ανάλυση! ήταν! η! μέση! κατανομή! και! η! ανάλυση!
παραγόντων.!!
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1.10.2!Το!προφίλ!των!συμμετεχόντων!
Το! 60%! των! ερωτηθέντων! είναι! άνδρες! και! το! 40%! γυναίκες.! Το! 57%! είναι!
μεταξύ! 25! και! 36! ετών.! Το! 50%! έχει! δευτεροβάθμια! εκπαίδευση! και! το!
υπόλοιπο!μισό!αποφοίτησε!από!Τουριστικά!Πανεπιστήμια!ή!έχει!μεταπτυχιακό.!
Πάνω! από! το! 85%! έχει! δουλέψει! στον! ξενοδοχειακό! κλάδο! πάνω! από! τρία!
χρόνια! γεγονός! που! συνάδει! με! την! γενική! κατάσταση! στη! ξενοδοχειακή!
βιομηχανία!του!Χόνγκ!Κόνγκ,!όπου!οι!εργαζόμενοι!πρέπει!να!εργαστούν!αρκετά!
χρόνια! για! να! πάρουν! κάποια! θέση! προϊστάμενου! (Wong! and! Pang,! 2003a).!
Σχετικά!με!την!εργασία!στο!εξωτερικό!μόνο!το!22%!δήλωσε!ότι!έχει!εργαστεί!
στο!εξωτερικό!στο!παρελθόν.!
1.10.3!Παράγοντες!υποκίνησης!και!δημιουργικότητας!–!Αποτελέσματα!
Διαστάσεις)κινήτρων)

Οι! πέντε! διαστάσεις! των! κινήτρων! που! βρέθηκαν! είναι! οι! εξής! (με! κατάταξη!
σημαντικότητας):!
1.!Ανοιχτή!πολιτική!!
2.!Υποστήριξη!και!παροχή!κινήτρων!από!τους!ανώτερους!
3.!Αναγνώριση!
4.!Εκπαίδευση!και!ανάπτυξη!
5.!Αυτονομία!και!ελαστικότητα!
1.)Ανοιχτή)πολιτική))

Τρεις! παράγοντες! εμπεριέχονται! σ’αυτόν! τον! παράγοντα! με! συνολικό! δείκτη!
alpha!0.76!και!μέση!τιμή!3.97.!Ο!πρώτος!από!αυτούς,!«ανοιχτή!κουλτούρα!του!
οργανισμού»!σημαίνει!ότι! το!management!υιοθετεί!διαδικασίες!που!προάγουν!
την! επικοινωνία! μεταξύ! διευθυντών! και! εργαζομένων! καθώς! και! την! διαz
τμηματική!επικοινωνία.!Ακόμα!οι!εργαζόμενοι!ενθαρρύνονται!να!αναπτύσσουν!
τις! γνώσεις! τους! και! παρακινούνται! ώστε! να! είναι! πιο! δημιουργικοί! και! να!
παράγουν!νέες!ιδέες.!
2.)Υποστήριξη)και)παρακίνηση)από)την)κορυφή)

Ο! συγκεκριμένος! παράγοντας! με! αξιοπιστία! alpha! 0.78! και! μέση! τιμή! 4.12!
περιλαμβάνει! δύο! δηλώσεις! υποστήριξης! από! τη! διεύθυνση! ή! τους!
προϊσταμένους.! Αρχικά! την! άποψη! ότι! όταν! υπάρχει! υποστήριξη! από! τους!
ανώτερους!το!ρίσκο!της!δημιουργικότητας!γίνεται!ανεκτό.!Όταν!υπάρχει!αυτό!
το! περιθώριο! οι! εργαζόμενοι! είναι! σε! θέση! να! σκεφτούν! δημιουργικά! και! να!
βρουν! καινοτόμες! λύσεις! σε! καθημερινά! προβλήματα! της! εργασίας! τους! και!
κατ’επέκταση! να! αναπτύξουν! δεξιότητες.! Σε! ένα! τέτοιο! κλίμα! αναμένεται! να!
αυξάνεται! η! αποφασιστικότητα! και! οι! πρωτοβουλίες,! στοιχεία! που!
ενδυναμώνουν! το! ενδιαφέρον! για! τη! δουλειά! και! τη! δημιουργικότητα! (Wong!
and!Pang,!2003a).!
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Κατ’ακολουθία!σύμφωνα!με!τις!Wong!και!Pang!(2003a)!η!παρακίνηση!από!την!
κορυφή! σηματοδοτεί! την! επιθυμία! των! εργαζομένων! να! εκπληρώσουν! την!
ανάγκη! αυτοεκτίμησης! και! αυτοπραγμάτωσης! μέσα! από! καθημερινές!
υποχρεώσεις!της!θέσης!εργασίας!τους.!
3.)Αναγνώριση)

Οι! δηλώσεις! αυτού! του! παράγοντα! έχουν! τιμή! alpha! 0.77! και! συνολική! μέση!
τιμή!3.88,!αφορούν!την!αναγνώριση!των!προσπαθειών!και!των!επιτευγμάτων!
των!εργαζομένων.!Μονάδες!μέτρησης!των!προσπαθειών!θεωρήθηκαν!τα!απτά!
κίνητρα,!οι!επιβραβεύσεις!και!οι!ευκαιρίες!για!προαγωγή.!Η!αναγνώριση!γίνεται!
επίσης!αντιληπτή!με!εποικοδομητικό!feedback!και!μια!γενική!ατμόσφαιρα!όπου!
τα!ενδιαφέροντα!και!οι!δεξιότητες!γίνονται!αντιληπτές!και!λαμβάνονται!υπόψη.!!
4.)Εκπαίδευση)και)ανάπτυξη)

Δύο!δηλώσεις!συμπεριλαμβάνονται!σε!αυτόν!τον!παράγοντα!με!τιμή!alpha!0.73!
και!την!υψηλότερη!μέση!τιμή!από!τους!υπόλοιπους!4.14.!Ο!παράγοντας!αφορά!
την! ικανότητα! του! ξενοδοχείου! να! αξιοποιεί! κατάλληλα! τους! εργαζόμενους!
εκπαιδεύοντας!τους!και!αναπτύσσοντας!τις!δεξιότητες!τους.!!
!
5.)Αυτονομία)και)ελαστικότητα)

Ο!παράγοντας!περιέχει!τρεις!δηλώσεις!που!συγκεντρώνουν!την!τιμή!!alpha!0.54!
και!τη!χαμηλότερη!μέση!τιμή!3.65.!Οι!εργαζόμενοι!έχουν!την!εξουσία!να!πάρουν!
αποφάσεις! και! πρωτοβουλίες! επομένως! ο! οργανισμός! επιτρέπει! έναν! βαθμό!
αυτονομίας! στην! διεκπεραίωση! των! καθηκόντων! τους.! Αν! οι! εργαζόμενοι! δεν!
αισθάνονται! αυτή! την! ελευθερία! αυτόματα! δεν! είναι! σε! θέση! να! σκεφτούν!
δημιουργικά.!
Η! ελαστικότητα! δημιουργείται! όταν! υπάρχει! ανοχή! σφαλμάτων! από! το!
management.!Παρόλο!που!ο!παράγοντας!έχει!την!χαμηλότερη!τιμή!είναι!θετικός!
και!όχι!ουδέτερος.!Ωστόσο!αντικατοπτρίζει!την!φύση!της!κινεζικής!παράδοσης!
κατά! την! οποία! το! άτομο! δεν! αναζητά! έντονα! την! αυτονομία! του.! Οι!
περισσότεροι!εργαζόμενοι!του!δείγματος!προτιμούσαν!να!έχουν!σαφείς!οδηγίες!
και!πλαίσια!για!την!εκτέλεση!της!δουλειάς!τους!παρά!ενδυνάμωση!και!εξουσία!
για!να!πάρουν!την!τελική!απόφαση.!
1.10.4!Συμπεράσματα!
Το! παράδειγμα! της! Κίνας! δείχνει! ότι! σε! μια! κουλτούρα! που! δεν! υπάρχει!
ελευθερία! και! επιθυμία! για! προκλήσεις! στο! χώρο! εργασίας! είναι! αδύνατο! να!
θεωρηθούν!αυτά!τα!δύο!ως!παράγοντες!υποκίνησης.!Αυτός!είναι!ο!λόγος!που!η!
«ελευθερία»!έλαβε!τη!μικρότερη!μέση!τιμή!3.35!όπως!επίσης!και!η!«πρόκληση»!
μπορεί! για! κάποιους! εργαζόμενους! να! έχει! θετική! σχέση! με! την! ενδυνάμωση!
τους!αλλά!για!άλλους!θεωρείται!κάτι!αρνητικό!καθώς!προτιμούν!σταθερότητα!
στο!περιβάλλον!που!εργάζονται!(Wong!and!Pang,!2003a).!
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Κάποια!από!τα!ευρήματα!της!έρευνας!συμφωνούν!με!προηγούμενα!στα!σημεία!
της! εκπαίδευσης,! της!ανάπτυξης,! της!υποστήριξης!και! της!υποκίνησης!από!τα!
ανώτερα! στρώματα! διοίκησης,! και! τέλος! της! ανοιχτής! πολιτικής! (Wong! and!
Pang,! 2003a).! Αυτά! τα! στοιχεία! αποτελούν! κοινό! σημείο! αναφοράς! για! τους!
εργαζόμενους!ως!προς!την!ενίσχυση!της!δημιουργικότητας.!!
Η!πρόταση!των!Wong!και!Pang! (2003a)!για!την!ενίσχυση!της!υποκίνησης!και!
της!δημιουργικότητας!συνοψίζεται!ως!εξής:!

1. Κατανομή!του!προϋπολογισμού!με!τέτοιο!τρόπο!ώστε!να!είναι!δυνατή!η!
εκπαίδευση! και! η! ανάπτυξη! του! προσωπικού! με! σκοπό! να! ενισχυθεί! η!
δημιουργικότητα!του!και!να!είναι!πολύτιμο!για!την!επιχείρηση.!

2. Μύηση!της!διοίκησης!ώστε!να!παρέχει!υποστήριξη!και!υποκίνηση!στους!
εργαζομένους.!

3. Ανοιχτή! επικοινωνία! και! αλληλεπίδραση! μεταξύ! διοίκησης! και!
εργαζομένων!ώστε!να!είναι!απόλυτα!κατανοητή!από!όλους!η!αποστολή!
και!το!όραμα!της!επιχείρησης.!

4. Αναγνώριση! και! επιβράβευση! όταν! παράγονται! δημιουργικές! ιδέες!
ανεξαρτήτου!επιτυχίας!τους.!

5. Συμμετοχή!των!εργαζομένων!στον!σχεδιασμό!και!την!λήψη!αποφάσεων!
ώστε!να!αυξηθεί!η!αφοσίωση!τους.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Γ.!Τα!σημαντικότερα!προβλήματα!του!κλάδου!!

1.11!Εμπόδια!δημιουργικότητας!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!p
αντιλήψεις!διευθυντών!και!προϊσταμένων!

1.11.1!Βιβλιογραφική!ανασκόπηση!
Στην! έρευνα!των!Amabile!και!Gryskiewicz! (1987!όπως!αναφέρεται!στο!Wong!
and! Pang,! 2003b)! διατυπώθηκαν! τα! κύρια! χαρακτηριστικά! του! εξωτερικού!
περιβάλλοντος!τα!οποία!αναστέλλουν!την!δημιουργικότητα!(Πίνακας!1.11.α).!
!
Πίνακας)1.11.α)Χαρακτηριστικά)εξωτερικού)περιβάλλοντος)που)αναστέλλουν)την)
δημιουργικότητα)(πηγή)Amabile)&)Gryskiewicz,)1987))

1.!Χαρακτηριστικά!του!οργανισμού,!για!παράδειγμα!ακατάλληλο!σύστημα!αμοιβών!
2.!Έλλειψη!ελευθερίας!
3.!Έλλειψη!ενδιαφέροντος!από!τον!οργανισμό!
4.!Κακή!διαχείριση!των!projects!
5.!Ακατάλληλο!σύστημα!αξιολόγησης!
6.!Ανεπαρκείς!πόροι!
7.!Πίεση!χρόνου!
8.!Υπερβολική!έμφαση!στο!υπάρχον!καθεστώς!του!οργανισμού!
9.!Ανταγωνισμός!
Πηγή:'Wong'and'Pang'(2003b)'

Τα! εμπόδια! στην! δημιουργικότητα! μπορεί! να! είναι! άπειρα! καθώς! το! κάθε!
εργασιακό! περιβάλλον! επηρεάζει! διαφορετικά! κάθε! άτομο.! Σε! χώρες! όπως! η!
Κίνα,! η! Ιαπωνία! και! η! Σιγκαπούρη! οι! επιχειρήσεις! είναι! σε! μεγάλο! βαθμό!
συντηρητικές! αλλά! ακόμα! και! στον! δυτικό! κόσμο! αντιμετωπίζονται! πολλά!
εμπόδια!στην!δημιουργικότητα!κατά!τον!Weiner! (2000!όπως!αναφέρεται!στο!
Wong!and!Pang!2003b).!
Οι! Wong! και! Pang! (2003b)! επιχείρησαν! να! εντοπίζουν! τα! εμπόδια! που!
προκύπτουν! στον! χώρο! εργασίας! όσο! αφορά! την! δημιουργικότητα! στα!
ξενοδοχεία!ώστε!να!αυξηθούν!οι!προοπτικές!των!εργαζομένων.!
1.11.2!Μεθοδολογία!και!ευρήματα!της!έρευνας!
Η!μέθοδος!που!χρησιμοποιήθηκε!αρχικά!ήταν!συνεντεύξεις!με!20!επαγγελματίες!
του! ξενοδοχειακού!κλάδου!και! τελικά!βρέθηκαν!25!στοιχεία!που!θεωρήθηκαν!
εμπόδια! δημιουργικότητας.! Μετά! τις! συνεντεύξεις! μια! άλλη! ομάδα! 20!
επαγγελματιών!του!κλάδου!κλήθηκε!να!απαντήσει!θετικά!ή!αρνητικά!σχετικά!
με!τα!ερωτήματα!της!πρώτης!φάσης!συνεντεύξεων!και!οι!απαντήσεις!(για!το!αν!
αποτελεί! εμπόδιο! το! αντικείμενο! της! ερώτησης)! που! συγκέντρωσαν!ποσοστά!
κάτω!του!50%!αφαιρέθηκαν.!Από!αυτή!τη!φάση!συγκεντρώθηκαν!17!δηλώσεις!
και!έπειτα!μετρήθηκαν!σε!κλίμακα!Linkert!από!1!έως! !5!για!να!διαπιστωθεί!ο!
βαθμός!συμφωνίας.!Τελικά!το!ερωτηματολόγιο!απάντησαν!288!εργαζόμενοι!σε!
ξενοδοχεία!του!Χονγκ!Κονγκ.!
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Πίνακας)1.11.β)Προφίλ)του)δείγματος)

Φύλλο)
Άνδρες! 60%!
Γυναίκες! 40%!
Ηλικία)
26z35! 57%!
Μόρφωση) !
Δευτεροβάθμια!εκπαίδευση! Περίπου!50%!
Απόφοιτοι!ξενοδοχειακών!
σχολών!

19.1%!

Απόφοιτοι!
πανεπιστημίου/μεταπτυχιακό!
δίπλωμα!

31.3%!

Τμήμα)ξενοδοχείου)που)απασχολούνται)
Λογιστήριο! 9.4%!
Μηχανικοί! 5.2%!
F&B!και!κουζίνα! 34.3%!
Υποδοχή! 16.3%!
Καθαριότητα!δωματίων! 17.4%!
Τμήμα!Ανθρωπίνων!Πόρων! 4.2%!
Πωλήσεις!και!μάρκετινγκ! 8.3%!
Άλλα!τμήματα! 4.9%!
Θέση!στην!ιεραρχία!
Προϊστάμενοι!! 59%!
Διευθυντές!και!στελέχη! 41%!
Χρόνια!απασχόλησης!
διευθυντών!και!στελεχών!!

!

Πάνω!από!3!χρόνια! 85%!
Εργασιακή!εμπειρία!στο!
εξωτερικό!

22%!

Κατηγορία)ξενοδοχείου)που)απασχολούνται)
Α’!κατηγορίας! 24.7%!
Β’!κατηγορίας! 33%!
Γ’!κατηγορία! 42.4%!
Πηγή:'Wong'and'Pang'(2003b)'

1.11.3!Ανάλυση!παραγόντων!
Οι! 17! δηλώσεις! που! αναφέρθηκαν! παραπάνω! αναλύθηκαν! με! ! τη! μέθοδο!
Principal! Factor! Analysis! και! από! αυτά! προέκυψαν! τέσσερις! παράγοντες! οι!
οποίοι!αναφέρονται!στον!Πίνακα!1.11.γ.!
!
!
!
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Πίνακας)1.11.γ)Παράγοντες)που)προέκυψαν)από)τις)δηλώσεις)του)δείγματος)

Παράγοντες) Χαρακτηριστικά)
1.!Χαμηλό!επίπεδο!αφοσίωσης!!στον!
οργανισμό!και!το!σύστημα!

Πεσμένο!ηθικό,!απουσία!επικοινωνίας,!
αντικρουόμενοι!στόχοι,!απουσία!
υποστήριξης!και!αναγνώρισης!από!τους!
ανωτέρους!

2.!Φόβος!απέναντι!σε!αλλαγές!και!σε!
κριτική!

Αποφυγή!ρίσκου,!φόβος!για!αποτυχία!και!
αξιολόγηση,!η!διεύθυνση!απορρίπτει!τις!
προτάσεις!από!εργαζομένους!και!ασκείται!
αρνητική!κριτική!

3.!Πίεση!χρόνου!και!φόρτος!εργασίας! Μεγάλος!όγκος!δουλειάς!σε!περιορισμένο!
χρονικό!διάστημα!

4.!Αυστηρός!τρόπος!διοίκησης!και!
κανόνες!

Συντηρητικό!στυλ!που!απαιτεί!να!
ακολουθούν!οι!εργαζόμενοι!πολλούς!και!
συγκεκριμένους!κανόνες!

Πηγή:'Wong'and'Pang'(2003b)'

1.11.4!Κατάταξη!παραγόντων!
Σε! γενικές! γραμμές! οι! εργαζόμενοι! που! ανήκαν! στους! προϊσταμένους,! τους!
διευθυντές! ή! τα!στελέχη!συμφώνησαν! ότι! οι! τέσσερις!παράγοντες!αποτελούν!
εμπόδια! στην! δημιουργικότητα! αλλά! σε! διαφορετικό! βαθμό.! Η! ίδια! ομάδα!
εργαζομένων! έκρινε! ότι! από! τους! παραπάνω! παράγοντες! ο! τρίτος! (πίεση!
χρόνου! και! φόρτος! εργασίας)! είναι! αυτός! που! επηρεάζει! περισσότερο! την!
δημιουργικότητα!τους.!!
Ο! δεύτερος! παράγοντας! σε! κατάταξη! είναι! ο! παράγοντας! 1! (χαμηλό! επίπεδο!
αφοσίωσης!στον!οργανισμό!και!το!σύστημα),!καθώς!οι!ερωτηθέντες!πιστεύουν!
ότι! η! επικοινωνία! με! τους! διευθυντές! και! τους! συνεργάτες! τους! είναι! πολύ!
σημαντική!στη!δουλειά!τους.!Όταν!λοιπόν!απουσιάζει!αυτή!η!αλληλεπίδραση!η!
δημιουργικότητα!επηρεάζεται!αρνητικά.!
Ο!παράγοντας!4!(αυστηρός!τρόπος!διοίκησης!και!κανόνες)!κατατάχθηκε!τρίτος,!
οι!εργαζόμενοι!δήλωσαν!ότι!όταν!πρέπει!να!ακολουθήσουν!μια!σειρά!κανόνων!
και! διαδικασιών! η! δημιουργικότητα! τους! εμποδίζεται! από! τον! συνεχή! έλεγχο!
που!τους!ασκείται.!
Ο!παράγοντας!2!(φόβος!απέναντι!σε!αλλαγές!και!σε!κριτική)!βρέθηκε!ότι!είναι!
αυτός! που! επηρεάζει! λιγότερο! από! τους! υπόλοιπους! την! δημιουργικότητα.! Ο!
λόγος!για!τον!οποίο!συμβαίνει!αυτό!είναι!ότι!οι!εργαζόμενοι!δεν!μπαίνουν!στην!
διαδικασία!να!προτείνουν! ιδέες!καθώς!γνωρίζουν!ότι!θα!απορριφθούν.!Γενικά!
οι!εργαζόμενοι!συμφώνησαν!σε!μεγάλο!βαθμό!ότι!η!διεύθυνση!στα!ξενοδοχεία!
προσπαθεί!να!διατηρεί!τις!ισορροπίες!και!το!status!quo.!
1.11.5!Δημογραφικά!στοιχεία!και!εμπόδια!στην!δημιουργικότητα!
Για! να! γίνουν! πιο! κατανοητά! τα! αποτελέσματα! σε! σχέση! με! τα! δημογραφικά!
χαρακτηριστικά! των! ερωτηθέντων! έγινε! ανάλυση! ANOVA! και! tztest.! Από! τα!
δημογραφικά! χαρακτηριστικά! μόνο! η! μόρφωση! έχει! επίδραση! στην!
δημιουργικότητα!και!συγκεκριμένα!στον!παράγοντα!2!(φόβος!για!αλλαγές!και!
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κριτική)! και! στον! παράγοντα! 3! (πίεση! χρόνου! και! φόρτος! εργασίας).! Οι!
εργαζόμενοι! που! φοίτησαν! σε! σχολές! τουρισμού! επηρεάζονται! περισσότερο!
από! αυτούς! τους! δύο! παράγοντες! καθώς! επανδρώνουν! συνήθως! θέσεις!
προϊσταμένων! τμημάτων! και! όχι! διευθυντικές! θέσεις,! στις! οποίες!
αντιμετωπίζουν! μεγάλο! φόρτο! εργασίας! με! στενές! προθεσμίες! ολοκλήρωσης.!
Από!την!άλλη!μεριά!οι!εργαζόμενοι!με!δευτεροβάθμια!εκπαίδευση!επηρεάζονται!
λιγότερο!από! τον!Παράγοντα!2! καθώς!προτιμούν! να! κρατούν! χαμηλό!προφίλ!
για!να!μην!θέσουν!σε!κίνδυνο!τη!θέση!τους.!
1.11.6!Συμπεράσματα!!
Τα! περισσότερα! από! τα! εμπόδια! που! βρέθηκαν! στην! έρευνα! συμφωνούν! με!
αυτά! προηγούμενων! ερευνών! (Wong! and! Pang,! 2003b).! Ωστόσο! λόγω! της!
ιδιομορφίας! της! κινέζικης! κουλτούρας! εμπόδια! όπως! πολιτικά! προβλήματα!
βρέθηκαν!μόνο!σε!αποτελέσματα!ερευνών!του!δυτικού!κόσμου!(Wong!and!Pang,!
2003b).!
Στην! περίπτωση! του! Χονγκ! Κονγκ! όπου! το! περιβάλλον! είναι! ιδιαίτερα!
ανταγωνιστικό! είναι! σημαντικό! για! το! ξενοδοχείο! να! κρατά! σε!ψηλά! επίπεδα!
την! δημιουργικότητα! των! υπαλλήλων! του! (Wong! and! Pang,! 2003b).! Ωστόσο!
αυτό!δε!συμβαίνει!καθώς!η!οικονομική!κρίση!στην!Ασία!το!1997!έπληξε!πολύ!
και!τον!ξενοδοχειακό!κλάδο!και!ως!συνέπεια!οι!προσλήψεις!είναι!ελάχιστες!με!
αποτέλεσμα!ο!φόρτος!εργασίας!για!τους!υπάρχοντες!υπαλλήλους!να!είναι!πολύ!
μεγάλος!(Wong!and!Pang,!2003b).!
Η!πρόταση!των!Wong!και!Pang! (2003b)!για!να! ξεπεραστούν!τα!εμπόδια!στην!
δημιουργικότητα! είναι! η! εξής:! αρχικά!πρέπει! να!υπάρχει! μια!σχετική! ευελιξία,!
για! παράδειγμα! ανασχεδιασμός! καθηκόντων! ώστε! να! δημιουργείται! κενός!
χρόνος!για!ανάπτυξη!δημιουργικότητας.!Η!διοίκηση!από!τη!μεριά!της!πρέπει!να!
ανοίξει! τους! ορίζοντές! της! και! να! εγκαταλείψει! τον! συντηρητικό! τρόπο!
διαχείρισης.!Οι!ομάδες!εργαζομένων!πρέπει!να!παρακινούνται!από!τη!διοίκηση!
η!οποία!πρέπει!να!είναι!σε!θέση!να!αντιλαμβάνεται!τα!κίνητρα!που!ωθούν!το!
προσωπικό! τους.! Τέλος! αν! γίνουν! όλα! τα! παραπάνω,! όλοι! πρέπει! να!
αντιληφθούν! τη! σημασία! της! δημιουργικότητας! στην! εργασία! και! να!
εφαρμόσουν!καινοτόμες!πρακτικές.!
!

1.12!Γενιά!Ψp!Οι!εμπειρίες!και!οι!αντιλήψεις!της!για!τον!
ξενοδοχειακό!κλάδο!
!
Σύμφωνα! με! τον! Street! (2002! όπως! αναφέρεται! στο! Barron,! Maxwell,!
Broadbridge! &! Ogden! 2007)! οι! απόψεις! σχετικά! με! την! εργασία! στον!
ξενοδοχειακό! κλάδο! είναι! διαφορετικές! και! διχάζουν!Η! μία! άποψη! είναι! ότι! η!
δουλειά!σε!ένα!ξενοδοχείο!είναι!ιδιαίτερα!ενδιαφέρουσα!και!γεμάτη!προκλήσεις!
ενώ!η!άλλη!άποψη!υποστηρίζει!ότι!οι!ώρες!δουλειάς!είναι!πάρα!πολλές,!ο!μισθός!
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είναι!δυσανάλογος!και!η!δουλεία!είναι!μονότονη.!Όπως!σημειώνουν!οι!Riley!et!
al.,! (2002!όπως!αναφέρεται!στο!Barron!et!al.,!2007)!ο!κλάδος!“μαστίζεται!από!
την!συγκεχυμένη!πολυπλοκότητα!της!ίδιας!του!της!εικόνας”!καθώς!από!τη!μια!
πλευρά!έχει!την!εικόνα!της!λάμψης!αλλά!από!την!άλλη!υπάρχουν!στοιχεία!ότι!ο!
μισθός!είναι!χαμηλός!όπως!και!το!status.!
Οι! σπουδαστές! τουρισμού! όσο! εκτίθενται! σε! εργασιακά! περιβάλλοντα! του!
αντικειμένου!τους!τόσο!αυξάνεται!η!αρνητική!εικόνα!που!έχουν!για!τον!κλάδο!
(Barron! et! al.,! 2007).! Αυτό! κατά! τους! McMahon! και! Quinn! (1995! όπως!
αναφέρεται!στο!Barron!et! al.,! 2007)!οφείλεται!στις!κακές!συνθήκες! εργασίας,!
στην!ελλειπή!γνώση!που!έχουν!για!τον!κλάδο!και!στην!λανθασμένη!εικόνα!που!
έχουν! για! αυτόν! εκ! των! προτέρων.! Έχει! αποδειχτεί! από! τους! Barron! και!
Maxwell! (1993!όπως!αναφέρουν!οι!Barron!et!al.,!2007)!ότι!η!πλειοψηφία!των!
απόφοιτων!τουριστικών!σχολών!εγκαταλείπουν!τον!κλάδο!πριν!δουλέψουν!σε!
αυτόν.!
Σύμφωνα! με! την! έρευνα! της! Ladkin! (2002! όπως! αναφέρουν! οι! Barron! et! al.,!
2007)! στην! Αυστραλία! η! είσοδος! ατόμων! με! επαγγελματική! κατάρτιση! στον!
ξενοδοχειακό!κλάδο!αυξάνεται!διαρκώς!και!όταν!οι!εργαζόμενοι!έχουν!εμπειρία!
στο!τμήμα!φαγητού!και!ποτού!είναι!πιθανότερο!να!ανέλθουν!στη!θέση!γενικού!
διευθυντή.! Επίσης,! εάν! ακολουθούν! την! τακτική! της! κινητικότητας! από! τον!
έναν! οργανισμό! στον! άλλο! αυτό! θα! βοηθήσει! πολύ! την! εξέλιξη! της! καριέρας!
τους.!
1.12.1!Generation!Y!
Η!έρευνα!του!Morton!(2002!όπως!αναφέρουν!οι!Barron!et!al.,!2007)!αναλύει!τα!
χαρακτηριστικά! της! γενιάς! Ψ,! δηλαδή! των! εργαζομένων! που! γεννήθηκαν!
μεταξύ! 1977! και! 1994.! Τα! σημαντικότερα! από! αυτά! είναι! ότι! αναζητούν!
δουλειές!που!υπάρχουν! ευκαιρίες! εκπαίδευσης,! με! καλές!απολαβές! και! θετική!
κουλτούρα.! Ο! τύπος! διευθυντή! που! προτιμούν! τους! δίνει! εξουσία! και! είναι!
ανοιχτός.!Η! έρευνα!του!Martin! (2005!όπως!αναφέρουν!οι!Barron!et! al.,! 2007)!
τονίζει!ότι!αυτή!η!γενιά!έχει!γνώση!της!τεχνολογίας!και!μπορεί!να!διευκολυνθεί!
από! αυτή! στη! δουλειά! της,! είναι! ανεξάρτητη,! αυτοδύναμη,! αποδίδει!
αποτελεσματικά! σε! προκλήσεις,! εκφράζεται! δημιουργικά! και! επιθυμεί! την!
υποστήριξη! από! τη! διεύθυνση.! Τέλος,! δουλεύει! καλά! σε! ομάδες! αλλά! και!
ατομικά.!!
Η!γενιά!αυτή!είναι!τόσο!διαφορετική!από!την!προηγούμενη!που!ο!Martin!(2005!
όπως!αναφέρεται!από!τους!Barron!et!al.,!2007)!προτείνει!την!τροποποίηση!των!
συστημάτων!εκπαίδευσης!και!διαδοχής!ειδικά!για!αυτή.!
1.12.2!Το!δείγμα!της!έρευνας!
Οι! Barron! et! al.! (2007)! ερεύνησαν! τις! εμπειρίες! και! τις! προσδοκίες! των!
σπουδαστών! ξενοδοχειακών! σχολών! στο! Ηνωμένο! Βασίλειο! με! σκοπό! να!
ανακαλύψουν!τα!χαρακτηριστικά!της!γενιάς!Ψ!σε!σχέση!με!την! εργασία!στον!
κλάδο.!
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Συνολικά!25!φοιτητές!υποψήφιοι!πτυχιούχοι!του!τμήματος!Arts! in!Hospitality!
Management! ερευνήθηκαν! και! δημιουργήθηκαν! πέντε! ομάδες! εστίασης.! Η!
ηλικία!των!συμμετεχόντων!είναι!από!16!έως!29!χρονών,!ενώ!η!πλειοψηφία!τους!
είναι!γυναίκες!(17)!και!από!την!Σκωτία.!
1.12.3!Αποτελέσματα!
Όλοι! οι! ερωτηθέντες! είχαν! εμπειρία! εργασίας! στον! κλάδο! και! δήλωσαν! την!
άποψη! τους! σχετικά! με! αυτήν! και! τα! συμπεράσματα! που! προέκυψαν!
συμφωνούν!με!ευρήματα!προηγούμενων!ερευνών!όπως!των!Barron!&!Maxwell;!
Broadbridge;!Broadbridge!et!al.;! !Broadbridge!and!Swanson!(1993;!2003;!2006!
όπως!αναφέρεται!από!τους!Barron!et!al.,!2007)!γύρω!από!τις!απόψεις!φοιτητών!
τουριστικών! σχολών.! Τα! θετικά! στοιχεία! της! εργασίας! στον! κλάδο! κατά! τη!
γνώμη! των! ερωτηθέντων! είναι! η! ευχάριστη! φύση! του,! οι! αναμενόμενες!
προοπτικές! για! την! εξέλιξη! της! καριέρας! και! οι! ενδιαφέρουσες! εμπειρίες! σε!
αυτόν!τον!ταχέως!μεταβαλλόμενο!κλάδο.!Οι!αρνητικές!πτυχές!της!εργασίας!σε!
ξενοδοχεία!που!αναφέρθηκαν!και!που!συμπίπτουν!με!άλλες!έρευνες!όπως!των!
Riley! et! al.;! Visit! Scotland/George! Street! Research;! Wood! (2002;! 2002;! 1997!
όπως!αναφέρουν!οι!Barron!et! al.,! 2007)! είναι! ο! χαμηλός!μισθός!και! οι!πολλές!
ώρες! εργασίας.! Κάποιοι!φοιτητές! επίσης! ανέφεραν! ότι! η! επικοινωνία! με! τους!
διευθυντές!και!τους!πελάτες!είναι!δυσάρεστες!καθώς!αισθάνονταν!υποβιβασμό!
και! απαξίωση.! Αυτά! τα! συναισθήματα! πυροδοτούσαν! επίσης! την! αίσθηση!
αδικίας! που! επίσης! αναφέρθηκε! από! το! δείγμα! και! το! γεγονός! ότι! δεν!
ανταμείβονταν!επαρκώς!για!το!έργο!που!εκτελούσαν.!!!
Αν!και!ο!κλάδος!θεωρείται!από!τους!φοιτητές!συναρπαστικός!και!δυναμικός,!η!
φύση! της! δουλειάς! που! καλούνται! να! κάνουν! δεν! τους! ελκύει! (Barron! et! al.,!
2007).!Αυτές!οι!δυσάρεστες!εμπειρίες!προκάλεσαν!σε!μια!μερίδα!φοιτητών!να!
αποφασίσουν!εκ!των!προτέρων!ότι!μετά!την!ολοκλήρωση!των!σπουδών!τους!
δεν!θα!διεκδικήσουν!μια!θέση!εργασίας!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο.!Οι!μισοί!από!
τους!φοιτητές!δήλωσαν!ότι!προτιμούν!να! ξεκινήσουν!ως! επιχειρηματίες!παρά!
να!δουλεύουν!για!έναν!εργοσδότη!–!ξενοδόχο.!Γεγονός!επικύνδινο!για!τον!κλάδο,!
καθώς! εάν! οι! επαγγελματικά! καταρτισμένοι! πιθανοί! εργαζόμενοι! δεν!
απασχοληθούν!σε!αυτόν!η!δεξαμενή!καταρτισμένων!υποψηφίων!θα!είναι!πολύ!
μικρή.!
Όταν! οι! φοιτητές! ρωτήθηκαν! για! την! στάση! τους! απέναντι! σε! διευθυντικές!
θέσεις! έδειξαν! πρόθεση! για! δέσμευση! και! επίγνωση! του! γεγονότος! ότι! αυτό!
απαιτεί!συχνή!αλλαγή!εργοδοτών!για!απόκτηση!εμπειριών.!Τα!χαρακτηριστικά!
που!βρέθηκαν!συνάδουν!με!αυτά!που!προαναφέρθηκαν!για! την!γενιά!Ψ!στην!
έρευνα! του! Morton! (2002! όπως! αναφέρουν! οι! Barron! et! al.,! 2007),! για!
παράδειγμα! πάθος,! αυτοπεποίθηση,! διάθεση! και! ικανότητα! για! ομαδική!
εργασία.!!
1.12.4!Συμπεράσματα!
Όπως! προκύπτει! από! την! έρευνα! σύμφωνα! με! τους! Barron! et! al.! (2007)! τα!
θέματα!που!οι!επιχειρήσεις!πρέπει!να!αντιμετωπίσουν!ώστε!να!προσελκύσουν!
νέους! απόφοιτους! τουριστικών! σχολών! αφορούν! την! διαχείριση! ανθρωπίνων!
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πόρων! και! είναι! μεγάλης! βαρύτητας.! Αρχικά,! ο! συνδυασμός! της!
επιχειρηματικότητας,! της! ανεξαρτησίας! και! της! αυτοδυναμίας! που! έχει! η! εν!
λόγω! γενιά! και! η! ! απώθηση! που! νιώθει! για! τα! αυταρχικά! και! άκαμπτα! στυλ!
διοίκησης!είναι!ο!κύρος!λόγος!για!τον!οποίο!όπως!προαναφέρθηκε!επιθυμούν!οι!
φοιτητές!να!ανοίξουν!τις!δικές!τους!επιχειρήσεις.!
Ένα!από!τα!σημαντικότερα!προβλήματα!των!νεοεισερχομένων!στον!κλάδο!είναι!
η! σύγκρουση! μεταξύ! προσωπικής! και! επαγγελματικής! ζωής.! Σύμφωνα! με!
προηγούμενες! έρευνες! για! παράδειγμα! του! Kerslake,! (2005)! και! του! Morton,!
(2002! όπως! αναφέρουν! οι! Barron! et! al.,! 2007)! αυτή! η! γενιά! θέλει! να!
απολαμβάνει!την!δουλειά!χωρίς!αυτή!να!ορίζει!τον!τρόπο!ζωής!της.!Πράγμα!που!
καθίσταται! αδύνατο! εφόσον! στον! ξενοδοχειακό! κλάδο! η! απόκτηση! καριέρας!
απαιτεί!πολλές!ώρες!δουλειάς!αφήνοντας!ελάχιστο!προσωπικό!χρόνο.!Αυτός!ο!
διχασμός! είναι! ακόμα! ένα! στοιχείο! που! εξηγεί! τον! λόγο! που! οι! απόφοιτοι!
τουριστικών!σχολών!είτε!αφήνουν!τον!κλάδο!είτε!προτιμούν!να!ξεκινούν!δικές!
τους!επιχειρήσεις.!
!

1.13!Μετατρέποντας!τους!απόφοιτους!ξενοδοχειακών!
σχολών!σε!διευθυντές!ξενοδοχείου!
!
Στην! έρευνα! των!Raybould! και!Wilkins! (2005)! τονίζεται! το! κενό!που!υπάρχει!
ανάμεσα! στις! προσδοκίες! των! διευθυντών! ξενοδοχείων! για! τους!
νεοεισερχόμενους!στον!κλάδο!από!εκπαιδευτικά!ιδρύματα!τουρισμού,!και!στις!
επιδιώξεις!των!τελευταίων!απέναντι!στις!μελλοντικές!δουλειές!τους!στον!κλάδο.!
Στην!έρευνα!τους!επιχείρησαν!να!εντοπίσουν!τους!λόγους!ύπαρξης!αυτού!του!
κενού.!
1.13.1!Μεθοδολογία!και!δείγμα!
Το! δείγμα! των! Raybould! και!Wilkins! (2005)! αποτελείται! από! 371! διευθυντές!
άνδρες! και! γυναίκες,! σε! θέσεις! γενικού! διευθυντή,! διευθυντή! ανθρωπίνων!
πόρων!και!διευθυντή!διαχείρισης!(operations!manager)!σε!196!ξενοδοχεία!της!
Αυστραλίας! τεσσάρων! και! πέντε! αστέρων.! Επίσης! στην! έρευνα! συμμετέχουν!
211!φοιτητές!σχολών!ξενοδοχειακής!διαχείρισης!με!μέσο!όρο!ηλικίας!20!ετών!
και!με!προϋπηρεσία!στον!κλάδο!ενός!και!ενάμιση!έτους.!
1.13.2!Αποτελέσματα!
Οι!φοιτητές!περιμένουν!από!τον!κλάδο!να!τους!επιτρέψει!να!χρησιμοποιήσουν!
τις!αναλυτικές!δεξιότητες!που!απέκτησαν!στις!σπουδές!τους!ενώ!ο!κλάδος!είναι!
δυσαρεστημένος! από! την! έλλειψη! πρακτικής! εμπειρίας! των! φοιτητών! και!
προτιμά! να! τους! απασχολεί! σε! λειτουργικούς! ρόλους! παρά! σε! διευθυντικούς.!
Αυτή!η!αντιμετώπιση!εν!μέρη!οφείλεται!!στο!γεγονός!ότι!πολύ!λίγοι!διευθυντές!
έχουν!γνώση!των!δυνατοτήτων!αυτών!των!απόφοιτων!καθώς!δεν!έχουν!οι!ίδιοι!
εμπειρία! τριτοβάθμιας! εκπαίδευσης! και! δεν! αντιλαμβάνονται! τις! δυνατότητες!
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των! αποφοίτων.! Αν! και! αρκετοί! σπουδαστές! έχουν! εμπειρία! μερικής!
απασχόλησης!ή!πρακτικής!άσκησης!και!έχουν!αποκτήσει!έναν!διοικητικό!τίτλο,!
ο! τρόπος!με! τον!οποίο! το!περιεχόμενο!των!σπουδών!τους! είναι! δομημένο!δεν!
βοηθάει! στην! απόκτηση! ουσιαστικών! εμπειριών! ώστε! οι! απόφοιτοι! να!
ξεκινήσουν!από!κάποια!θέση!στη!διεύθυνση.!!
1.13.3!Συμπεράσματα!
Είναι!γεγονός!ότι!οι!ακαδημαϊκοί!και!οι!φοιτητές!της!τριτοβάθμιας!εκπαίδευσης!
ιδρυμάτων! τουρισμού! σπαταλούν! χρόνο! και! ενέργεια! για! να! αναπτύξουν!
δεξιότητες! που! δεν! εκτιμώνται! από! τους! μελλοντικούς! εργοδότες! (Raybould!
and!Wilkins,!2005).!Για!να! ξεπεραστεί!αυτό!το!κενό!η!πρόταση!των!Raybould!
και! Wilkins! (2005)! είναι! η! συνεργασία! ανάμεσα! στα! δύο! μέρη! ώστε! το!
πρόγραμμα!σπουδών!να!πλησιάσει! τις!ανάγκες!του!κλάδου!για!πιο!πρακτικές!
γνώσεις.! Ένας! τρόπος! να! επιτευχθεί! αυτό! είναι! να! σχεδιαστούν! εκ! νέου!
προγράμματα!σπουδών!και!πρακτικές!ασκήσεις!που!στοχεύουν!στην!απόκτηση!
χρήσιμων! εμπειριών.! Για! παράδειγμα! η! μέθοδος! διδασκαλίας! με! μελέτες!
περίπτωσης! και! η! σωστή! καθοδήγηση! από! τους! καθηγητές! μπορούν! να!
βοηθήσουν! στην! γρηγορότερη! εξέλιξη! των! σπουδαστών.! Πιο! συγκεκριμένα! οι!
μελέτες!περίπτωσης!είναι!ωφέλιμο!να!αφορούν!τρέχοντα!προβλήματα!κάποιας!
επιχείρησης! όπου! ο! σπουδαστής! καλείται! να! πάρει! μια! απόφαση! ή! να! λύσει!
κάποιο!πραγματικό!πρόβλημα.!!
!

1.14!Οι!γυναίκες!ως!ανώτατα!στελέχη!ξενοδοχείων!
!
Η!έρευνα!της!Maxwell!(1997)!αναλύει!το!ζήτημα!της!μικρής!εκπροσώπησης!των!
γυναικών!σε!θέσεις!ανώτατων!στελεχών!στα!ξενοδοχεία.!Το!δείγμα!αποτελείται!
από!τέσσερις!γυναίκες!γενικές!διευθύντριες!ξενοδοχείου!οι!οποίες!αναγνώρισαν!
τουλάχιστον! έναν! παράγοντα! κλειδί! που! έκανε! δυνατή! την! καριέρα! τους! ως!
διευθύντριες.! Οι! τρεις! πρώτες! είναι! γενικές! διευθύντριες! στην! Γλασκόβη:! η!
Diane! Miller! στο!Marriott! Hotel,! η! Amanda! Scott! στο! Copthorne! Hotel,! η! Jela!
Stewart!στο!Moat!House!Hotel!και!η!Jenifer!Buhr!στο!Sheraton!Grand!Hotel!του!
Εδιμβούργου.!!
Η!Jela!Steward!αναφέρει!ότι!ο!ξενοδοχειακός!κλάδος!δίνει!ίσες!ευκαιρίες!και!οι!
άνθρωποι! κρίνονται! βάση! των! ικανοτήτων! τους! και! των! αποτελεσμάτων! της!
δουλειάς! τους.! Ωστόσο! οι! συνθήκες! εργασίας! όπως! για! παράδειγμα! οι!
υπερωρίες!και!η!συχνή!ανάγκη!για!ταξίδια!αποτελούν!άμεση!μορφή!διάκρισης!
λόγω! φύλλου,! καθώς! για! μια! γυναίκα! που! έχει! οικογένεια! είναι! δύσκολο! να!
αντεπεξέλθει.! Οι! υπόλοιπες! διευθύντριες! θεωρούν! το! mentoring! παράγοντα!
κλειδί!στην!καριέρα!τους.!
Οι! διευθύντριες! ρωτήθηκαν! εάν! έγιναν! παραχωρήσεις! λόγω! φύλλου! στις!
συμφωνίες! τους! και! όλες! απάντησαν! αρνητικά.! Ένα! χαρακτηριστικό!
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παράδειγμα! είναι! ότι! και! για! τις! τέσσερις! οι! μετακινήσεις! ήταν! κάτι! που!
απαιτούνταν!για!τη!θέση!τους!και!αναγκάστηκαν!να!το!δεχτούν.!!
Ένα! άλλο! θέμα! που! ερευνήθηκε! είναι! ο! τρόπος! με! τον! οποίο! μια! γυναίκα!
διευθύνει! το! προσωπικό! ως! ανώτερο! στέλεχος! και! τα! ευρήματα! έρχονται! σε!
αντίθεση! με! το! στυλ! διοίκησης! των! ανδρών! διευθυντών.! Οι! γυναίκες!
διευθύντριες! έχουν! το! χάρισμα! να! επικοινωνούν! καλύτερα! με! το! προσωπικό!
τους! διότι! από! τη! φύση! τους! ενδιαφέρονται! περισσότερο! για! αυτό! και! το!
προσεγγίζουν! όχι! μόνο! με! τη! λογική! αλλά! και! με! το! συναίσθημα.! Επίσης!
φαίνεται!να!έχουν!προσδοκίες!από!το!προσωπικό!να!αποδίδει!στο!μέγιστο!και!
δίνουν!σημασία!στις!λεπτομέρειες.!Προτιμούν!να!είναι!ανοιχτές!για!επικοινωνία!
με!το!προσωπικό!και!το!ενθαρρύνουν!να!είναι!σε!επαφή!μαζί!τους!τακτικά.!Οι!
γυναίκες!διευθύντριες!είναι!ευέλικτες!στον!τρόπο!που!διοικούν!αναλόγως!με!τις!
ανάγκες!των!εργαζόμενων!και! τις! ενδιαφέρει!η!γνώμη!τους.!Τέλος,! είναι!υπέρ!
της!ομαδικής!δουλειάς.!
1.14.1!Αποτελέσματα!και!συμπεράσματα!
Αναμφισβήτητα,! οι! δεξιότητες! των! γυναικών! ως! διευθύντριες! που!
αναφέρθηκαν! παραπάνω! είναι! αυτές! που! αναζητούν! οι! ξενοδοχειακοί!
οργανισμοί! για! τα! στελέχη! τους! (Maxwell,! 1997).! Αν! και! αυτές! οι! δεξιότητες!
θεωρούνται!από!τις!γυναίκες!διευθύντριες!επιπτώσεις!της!επιτυχίας!τους,!στην!
πραγματικότητα! είναι! τα! χαρακτηριστικά! που! τους! δίνουν! τη! δυνατότητα! να!
λαμβάνουν!θέσεις!στελεχών.!Από!την!έρευνα!επίσης!προέκυψε!το!συμπέρασμα!
ότι! ο! ξενοδοχειακός! κλάδος! αλλάζει! σταδιακά! ξεφεύγοντας! από! τον!
συντηρητισμό! και! είναι! πιο! ανοιχτή! η! πολιτική! σχετικά! με! την! αντίληψη! ότι!
επιτυχημένοι!γενικοί!διευθυντές!είναι!μόνο!οι!άνδρες.!!
Ωστόσο,! είναι! ξεκάθαρο!από! τις! απαντήσεις! των!συμμετεχόντων!στην! έρευνα!
ότι! το! προσωπικό! κόστος! των! επιτυχημένων! γυναικών! στελεχών! είναι! η!
αποτυχία! της! οικογενειακής! ολοκλήρωσης! και! η! δυσκολία! που! έχουν! να!
αντιμετωπίσουν!εάν!επιθυμούν!να!συνδυάσουν!την!ρουτίνα!της!οικογένειας!με!
τις! επαγγελματικές! τους! υποχρεώσεις.! Ακόμα! έχει! παρατηρηθεί! ότι! πολλές!
γυναίκες!παραιτούνται!από!την!προσπάθεια!τους!να!ανέλθουν!επαγγελματικά!
όταν!πιέζονται!από!τις!επαγγελματικές!υποχρεώσεις!και!πολλές!φορές!αφήνουν!
ακόμα! και! τον! κλάδο.! Όπως! αναφέρει! η! Diane! Miller! οι! εργοδότες! στον!
ξενοδοχειακό! κλάδο:! «πρέπει! να! καταστρώνουν! στρατηγική! για! τις! γυναίκες!
του! κλάδου...! αλλά!αυτό! δε! συμβαίνει! και! χάνουν! (ανθρώπινους)! πόρους».! Το!
ασυμβίβαστο! μεταξύ! προσωπικής! και! επαγγελματικής! ζωής! ενισχύει! τον!
ισχυρισμό! ότι! οι! προαγωγές! των! γυναικών! σε! θέσεις! στελεχών! οφείλονται!
συνήθως!σε!τυχαίο!γεγονός!παρά!σε!σχεδιασμένα!βήματα!καριέρας.!Οι!γυναίκες!
στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!δεν!αξιοποιούνται!καταλλήλως!και!δεν!αναγνωρίζεται!
η!αξία!τους!παρόλο!που!αποτελούν!ένα!πανίσχυρο!εργαλείο.!
!
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1.15!Προβλέψεις!οικειοθελών!αποχωρήσεων!των!
διευθυντών!
!
Το! φαινόμενο! της! οικειοθελούς! αποχώρησης! από! την! πλευρά! του! εργοδότη!
θεωρείται!αρνητικό!αλλά!από! την!οπτική! του! εργαζομένου!αποτελεί! ευκαιρία!
για!εξέλιξη!(Carbery,!Garavan,!O’Brien!&!McDonnell,!2003).!Για!τις!επιχειρήσεις!
έχει!αποδειχτεί!ότι!η!αντικατάσταση!προσωπικού!και!το!κόστος!προσλήψεων!
έχουν!!εκτός!από!οικονομικό!αντίκτυπο!και!ρίσκο!απώλειας!πελατείας!καθώς!οι!
τακτικοί! πελάτες! μπορεί! να! ακολουθήσουν! το! αγαπημένο! τους! μέλος! του!
προσωπικού! στο! επόμενο! ξενοδοχείο! που! θα! εργαστεί! ! κατά! τους! Deery! και!
Iverson!(1996!όπως!αναφέρουν!οι!Carbery!et!al.,!2003).!Επίσης!σύμφωνα!με!τον!
Johnson!(1981!όπως!αναφέρουν!οι!Carbery!et!al.,!2003)!η!κατάσταση!θωρείται!
προβληματική!όταν!επηρεάζεται!η!ποιότητα!των!προϊόντων!και!των!υπηρεσιών,!
γεγονός! που! δρα! σαν! εμπόδιο! στην! αύξηση! της! παραγωγικότητας! και! της!
απόδοσης.!Επίσης!σύμφωνα!με!την!έρευνα!των!Deery!και!Iverson!(1996!όπως!
αναφέρεται! από! τους! Carbery! et! al.,! 2003)! το! ψηλό! ποσοστό! οικειοθελών!
αποχωρήσεων! εργαζομένων! προκαλεί! απώλεια! κέρδους! και! έχει! επιπτώσεις!
στο!ηθικό!των!εργαζομένων!που!παραμένουν!στην!επιχείρηση.!!
Για! τους! εργαζόμενους! τα! ποσοστά! αποχώρησης! κυμαίνονται! από! 300%!
σύμφωνα!με!τον!Hendill,!(2000!όπως!αναφέρεται!στο!Carbery!et!al.,!2003)!έως!
25%! κατά! τον! Dunne! (1999! όπως! αναφέρουν! οι! Carbery! et! al.,! 2003).! Τα!
ποσοστά!αποχώρησης!διευθυντών!έχουν!εύρος!από!129%!σύμφωνα!με!έρευνα!
του!Hotel!Online,! (1998!όπως!αναφέρεται!από! τους!Carbery! et! al.,! 2003)! έως!
1%!κατά!το!CERT! (2000!όπως!αναφέρεται!από!τους!Carbery!et! al.,! 2003).!Τα!
χαμηλότερα! ποσοστά! για! τους! διευθυντές! οφείλονται! στην! αφοσίωση! που!
τείνουν! να! έχουν! λόγω! καριέρας! στον! κλάδο! σύμφωνα! με! τους! Stalcup! και!
Pearson!(2001!όπως!αναφέρουν!οι!Carbery!et!al.,!2003)!και!στην!εκπαίδευση,!
την! εμπειρία!και! την!κατάρτιση!που!απαιτείται!πριν!δεχθούν!μια!διευθυντική!
θέση!κατά!τους!Conrade!et!al.,!(1994!όπως!αναφέρουν!οι!Carbery!et!al.,!2003).!!
Σύμφωνα! με! τον! Bowey! (1976! όπως! αναφέρεται! στο! Carbery! et! al.,! 2003)! η!
μετακίνηση! των! εργαζομένων! τους! διευκολύνει! στην! απόκτηση! και! ανάπτυξη!
των! δεξιοτήτων! τους! και! τους! προσφέρει! ευκαιρίες! για! εκπαίδευση! σε! άλλον!
οργανισμό.!
Στην! πρόσφατη! βιβλιογραφία! ανθρωπίνων! πόρων! υπογραμμίζεται! η! ανάγκη!
των!εργαζομένων!να!είναι!προληπτικοί!με!την!καριέρα!τους!και!να!γίνονται!όλο!
και!πιο!κινητικοί!και!ενεργητικοί!όσο!αφορά!την!εναλλαγή!από!θέση!σε!θέση!με!
απώτερο! σκοπό! την! απόκτηση! περισσότερων! προσόντων,! εμπειριών! και!
επιπλέον! εκπαίδευσης! (Carbery,! et! al.,! 2003).! Οι! διευθυντές! ξενοδοχείων!
εξασκούν! αυτή! τη! πρακτική! πολύ! πριν! διαδοθεί! στην! βιβλιογραφία! καθώς! η!
αγορά!στην!οποία!κινούνται!είναι!πολύ!ανταγωνιστική!και!δυναμική.!Επομένως!
για!αυτούς!είναι!προτέρημα!να!παρουσιάζουν!ευελιξία!και!προσαρμοστικότητα!
που! τους! δίνει! το! γνώρισμα! της! ικανότητας! μετακίνησης! σε! διαφορετικές!
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δουλειές! με! άνεση! και! αυξάνει! το! επίπεδο! του! μισθού! τους! κατά! τον! Dawis,!
1996!(όπως!αναφέρεται!από!τους!Carbery!et!al.,!2003).!
Όταν! αποχωρούν! από! τον! οργανισμό! κορυφαίοι! σε! απόδοση! διευθυντές! η!
επιχείρηση!χάνει!μελλοντικούς!γενικούς!διευθυντές!όπως!σημειώνουν!οι!Trevor!
et!al.,! (1997!όπως!αναφέρεται!από!τους!Carbery!et!al.,!2003).!Η!μη!διατήρηση!
αυτών! των! στελεχών! μπορεί! να! επηρεάσει! την! αποτελεσματικότητα! της!
επιχείρησης! καθώς! η! τελευταία! χάνει! κεφάλαια! εμπειρίας! και! γνώσης! του!
οργανισμού! και! σε! δεύτερη!φάση! δημιουργεί! επιπλέον! κόστη! πρόσληψης! και!
εκπαίδευσης!σύμφωνα!με!τον!Koys!(2001!όπως!αναφέρεται!από!τους!Carbery!
et!al.,!2003).!!
Σύμφωνα!με!τον!London!(1983!όπως!αναφέρεται!από!τον!Carbery!et!al.,!2003)!
το!κίνητρο!για!καριέρα!εξαρτάται!από!τρείς!παράγοντες!–πόσο!κεντρικό!ρόλο!
παίζει! στην! ζωή! κάποιου! η! καριέρα! του,! πόσο! ρεαλιστικά! αντιμετωπίζει!
κάποιος!την!καριέρα!του!και!την!ανοχή!που!δείχνει!κανείς!όταν!διακόπτεται!η!
καριέρα!του!για!διάφορους!λόγους.!
!Οι!Carbery!et!al.!(2003),!παρουσιάζουν!ένα!μοντέλο!που!μπορεί!να!προβλέψει!
επικείμενες!αποχωρήσεις!διευθυντών!ξενοδοχείων.!Το!δείγμα!αποτελείται!από!
280!Ιρλανδούς!διευθυντές!ξενοδοχείων!άνδρες!και!γυναίκες.!
1.15.1!Υποθέσεις:!πιθανοί!παράγοντες!που!επηρεάζουν!τις!προθέσεις!των!
διευθυντών!για!οικειοθελή!αποχώρηση!

1.15.2!Δημογραφικές!μεταβλητές!
Ηλικία)

Σύμφωνα!με!την!έρευνα!οι!μεγαλύτεροι!σε!ηλικία!διευθυντές!έχουν!χαμηλότερο!
βαθμό! κινητικότητας.! Αυτό! συμβαίνει! γιατί! οι! μεγαλύτεροι! σε! ηλικία!
εργαζόμενοι!έχουν!επενδύσει!περισσότερο!ψυχολογικά!στον!οργανισμό!και!το!
φαινόμενο! οικειοθελούς! αποχώρησης! για! αυτούς! είναι! πιο! σπάνιο! κατά! τους!
Bedeian!et!al.!(1992!όπως!αναφέρουν!οι!Carbery!et!al.,!2003).)
Φύλλο)

Έχει!παρατηρηθεί!ότι!η!προϋπηρεσία!στα!τμήματα!front!of!house!και!food!and!
beverage! βοηθάει! σε! προαγωγές.! Ωστόσο,! το! τμήμα! food! and! beverage! είναι!
ανδροκρατούμενο! με! αποτέλεσμα! οι! γυναίκες! του! κλάδου! να! στρέφονται! σε!
θέσεις! housekeeping,! πωλήσεων! και! marketing! κατά! τον! Wood! (1997! όπως!
αναφέρεται! από! τους! Carbery! et! al.,! 2003).! Έτσι! οι! γυναίκες! αφήνουν! τους!
εργοδότες! τους! συχνότερα! από! τους! άνδρες! για! απόκτηση! εμπειριών! και!
γρηγορότερη!ανέλιξη!κατά!τον!Brownell!(1994!σύμφωνα!με!τους!Carbery!et!al.,!
2003).!
!
!
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Οικογενειακή)κατάσταση)

Οι!διευθυντές!που!είναι!παντρεμένοι!είναι!σπάνιο!να!εμφανίσουν!την!επιθυμία!
αλλαγής! οργανισμού! κατά! τους! Hom! και! Griffeth! (1995! όπως! αναφέρουν! οι!
Carbery! et! al.,! 2003)! είτε! λόγω!της!ανάγκης! για!οικονομική!σταθερότητα! είτε!
για!λόγους!συμβίωσης!με!την!οικογένειά!τους.!
1.15.3!Μεταβλητές!ανθρώπινου!κεφαλαίου!
Επίπεδο)εκπαίδευσης)

Οι!διευθυντές!με!σχετικά!υψηλότερο! επίπεδο! εκπαίδευσης! έχουν!μεγαλύτερες!
πιθανότητες! να! εγκαταλείψουν! τη! θέση! τους! από! τους! διευθυντές! με!
χαμηλότερο! επίπεδο! μόρφωσης.! Οι! πιο! μορφωμένοι! διευθυντές! είναι! πιο!
ενημερωμένοι!για!τις!εναλλακτικές!που!μπορεί!να!έχουν!στην!αγορά!εργασίας!
κατά! τους! Wong! et! al.! (1999! όπως! αναφέρουν! οι! Carbery! et! al.,! 2003).!
Επιπρόσθετα!αυτή!η!πιο!μορφωμένη!κατηγορία!διευθυντών! έχει! μεγαλύτερες!
πιθανότητες!να!καλύψει!άλλες!διευθυντικές!θέσεις!και!εντός!κλάδου!και!εκτός.!
Εμπειρία)

Διευθυντές! με! μεγαλύτερη! εμπειρία! ως! στελέχη! καταγράφουν! πιο! σπάνια!
πρόθεση! για! αποχώρηση! από! τη! θέση! τους.! Για! παράδειγμα! ένα! μεσαίο! ή!
ανώτερο! στέλεχος! δεν! θα! άφηνε! την! δουλειά! του! όπου! απολαμβάνει! κάποιες!
παροχές!οι!οποίες!δεν!θα!είναι!διαθέσιμες!σε!άλλον!οργανισμό!κατά!τον!Wood!
(1997!όπως!αναφέρεται!στο!Carbery!et!al.,!2003).!
Επίπεδο)μισθού)

Υπάρχει!αρκετό!υλικό!το!οποίο!αποδεικνύει!ότι!ο!χαμηλός!μισθός!είναι!ένας!από!
τους!πιο!κοινούς!λόγους!αποχώρησης!από!τον!ξενοδοχειακό!κλάδο!σύμφωνα!με!
έρευνες!των!Pavesic!and!Brymer;!Pizam!and!Ellis!(1990;!1999!όπως!αναφέρουν!
οι!Carbery!et!al.,!2003).!Οι!διευθυντές!λοιπόν!με!χαμηλό!μισθό!θα!επιχειρήσουν!
να! αλλάξουν! εργασία! στην! αναζήτηση! κάτι! καλύτερου! και! είναι! πιθανό! να!
μετακινηθούν!σε!άλλο!κλάδο.!!
1.15.4!Ψυχολογικές!μεταβλητές!
Η! δουλειά! κάποιου! σαν! κεντρικό! ενδιαφέρον! της! ζωής! του,! η! θέση! της!
οικογένειας! στις! προτεραιότητες! και! ο! επαγγελματισμός! είναι! στοιχεία! της!
ικανοποίησης! από! την! εργασία.! Σύμφωνα! με! τον! Mobley! (1977! όπως!
αναφέρουν! οι! Carbery! et! al.,! 2003)! όση! μικρότερη! η! ικανοποίηση! τόσες!
περισσότερες! οι! πιθανότητες! να! παραιτηθεί! κάποιος! διευθυντής! από! την!
δουλειά!του.!
Δέσμευση)στον)οργανισμό)

Υπάρχουν! τρία! είδη! δέσμευσης! η! συναισθηματική! δέσμευση! αφορά! το!
συναισθηματικό!δέσιμο!με! τον!οργανισμό! τέτοιο!ώστε! το!άτομο!απολαμβάνει!
την!συμμετοχή!του!στο!χώρο!εργασίας.!Η!συνέπεια!της!δέσμευσης,!εντοπίζεται!
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όταν!το!άτομο!πιστεύει!ότι!κερδίζει!μένοντας!στον!οργανισμό!περισσότερα!και!
αν! φύγει! θα! υποστεί! κόστος.! Η! κανονιστική! δέσμευση,! προκύπτει! όταν! ο!
εργαζόμενος!έχει!πίστη!στον!οργανισμό!και!δεν!σκέφτεται!να!αποχωρήσει!για!
ηθικούς! λόγους! και! επειδή! αισθάνεται! υποχρεωμένος! προς! τον! οργανισμό.!
Επομένως! οι! διευθυντές! που! δηλώνουν! μεγαλύτερο! βαθμό! δέσμευσης!
οποιουδήποτε!είδους!είναι!λιγότερο!πιθανό!να!αποχωρήσουν.!
Διοικητικές)ικανότητες)

Οι! διευθυντές! με! ξεχωριστές! ικανότητες! και! που! πιστεύουν! ότι! έχουν! τη!
δυνατότητα! να! αποδώσουν! αποτελεσματικά! και! σε! άλλα!περιβάλλοντα! έχουν!
περισσότερες!πιθανότητες!να!αποχωρήσουν!οικειοθελώς.!
Προσδοκίες))

Οι!διευθυντές! ξενοδοχείων!που!προσδοκούν!να!χτίσουν!καριέρα!στο! ξεκίνημα!
τους! είναι! πιθανό! να! αλλάζουν! εργοδότες! γα! να! συλλέγουν! εμπειρίες! από!
διαφορετικούς! τύπους! ξενοδοχείων! όπου! ανακαλύπτουν! διαφορετικά!
καθήκοντα! και! λειτουργίες! κατά! τον! Wood! (1997! όπως! αναφέρεται! στο!
Carbery!et!al.,!2003).!!
1.15.5!Μεταβλητές!!σχετικές!με!τα!χαρακτηριστικά!του!ξενοδοχείου!
Μέγεθος))

Οι! διευθυντές! σε! ένα! μεγάλο! ξενοδοχείο! συνήθως! έχουν! ευκαιρίες! να!
αναπτύξουν!τις!δεξιότητες!τους,!να!συμμετέχουν!σε!προγάμματα!εκπαίδευσης!
και! να! έχουν! σαφή! καθήκοντα! χωρίς! φόρτο! εργασίας! από! συμπληρωματικές!
υποχρεώσεις!εκτός!της!περιγραφής!θέσης!εργασίας!τους!κατά!τον!Wood!(1997!
όπως!αναφέρεται! από! τους!Carbery! et! al.,! 2003).! Υπάρχουν!αποδείξεις! ότι! τα!
μεγαλύτερα! ξενοδοχεία! χρησιμοποιούν! πρακτικές! HRM! από! τις! έρευνες! των!
Price;! Othman! και! Hamzah,! (1998;! 1994! όπως! αναφέρουν! οι! Carbery! et! al.,!
2003).! Επομένως! για! τους! διευθυντές! σε! μικρότερα! ξενοδοχεία! αναμένεται!
συχνότερο!το!φαινόμενο!της!οικειοθελούς!αποχώρησης.!
Κατάταξη)αστέρων)ξενοδοχείου)

Σύμφωνα!με!την!έρευνα!του!Johnson!(1985!όπως!αναφέρουν!οι!Carbery!et!al.,!
2003)! η! οικειοθελής! αποχώρηση! είναι! πιο! συχνή! για! διευθυντές! κατώτερης!
κατάταξης!ξενοδοχείων.!Ο!ετήσιος!μέσος!οικειοθελούς!αποχώρησης!σε!σχέση!με!
το!σύνολο!για!τα!ξενοδοχεία!με!πέντε!αστέρια,!τέσσερα!και!τρία!του!δείγματος!
του! Johnson! είναι! 34%,! 89%! και! 115%! αντίστοιχα.! Ο! λόγος! για! τον! οποίο!
συμβαίνει!αυτό!είναι!πιθανόν!η!μεγαλύτερη!ικανοποίηση!που!προκύπτει!από!το!
καλύτερο! κοινωνικό! status,! τις! καλύτερες! απολαβές! και! το! καλύτερο!
περιβάλλον!εργασίας.!
!
!
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Τοποθεσία)του)ξενοδοχείου)

Οι!διευθυντές! ξενοδοχείων!στην!ύπαιθρο!αλλάζουν!συχνότερα!εργοδότη!λόγω!
της!κοινωνικής!απομόνωσης!που!βιώνουν!και! λόγω!εποχικότητας! (Carbery!et!
al.,!2003).!
1.15.6!Ευρήματα!της!έρευνας!
Η!έρευνα!αποδεικνύει!ότι!ο!συνδυασμός!χαρακτηριστικών!όπως!δημογραφικών!
και! ψυχογραφικών! και! τα! χαρακτηριστικά! του! ξενοδοχείου! είναι! σε! θέση! να!
αναδείξουν! τους! λόγους! που! οι! διευθυντές! ξενοδοχείων! παραιτούνται! και!
αλλάζουν!εργοδότη.!
Από! τα! αποτελέσματα! της! έρευνας! έγινε! σαφές! ότι! μεταβλητές! όπως! η!
δέσμευση! των! διευθυντών! στον! ! οργανισμό,! η! αντίληψη! που! έχουν! για! τις!
διευθυντικές!αρμοδιότητες,!η!αντίληψη!τους!για!το!ψυχολογικό!συμβόλαιο!με!
τον! οργανισμό! είναι! σημαντικά! δείγματα! οικειοθελούς! αποχώρησης.! Αυτές! οι!
μεταβλητές! έχoυν! μεγαλύτερη! βαρύτητα! στην! οικειοθελή! αποχώρηση!
διευθυντών! από! ότι! οι! δημογραφικές! μεταβλητές! και! οι! μεταβλητές!
χαρακτηριστικών!του!ξενοδοχείου.!Ωστόσο!τα!ευρήματα!της!έρευνας!έρχονται!
σε!αντίθεση!με!την!βιβλιογραφία!ως!προς!τους!εξής!παράγοντες:!μισθός,!φύλλο,!
οικογενειακή!κατάσταση,!μέγεθος!ξενοδοχείου!και!ποιότητα!ξενοδοχείου.!Στην!
έρευνα! βρέθηκε! μια! σχέση! μεταξύ! της! οικειοθελούς! αποχώρησης! και! των!
παραπάνω!παραγόντων!αλλά!όχι!τόσο!ισχυρή!όσο!αναφέρει!η!βιβλιογραφία.!!
Οι!ψυχολογικές!και!συναισθηματικές!διαστάσεις!της!εργασίας!είναι!αυτές!που!
σύμφωνα! με! τα! ευρήματα! των! Carbery! et! al.,! (2003)! εξηγούν! καλύτερα! και!
έχουν! την! ισχυρότερη! σχέση! με! την! οικειοθελή! αποχώρηση! διευθυντών.! Η!
δέσμευση! στον! οργανισμό! είναι! η! πιο! σημαντική! μεταβλητή! που! εξηγεί! τις!
διαθέσεις! για!αποχώρηση!από! τον! οργανισμό!κάτι! στο! οποίο!συμφωνεί! και! η!
βιβλιογραφία.! Ο! κάθε! διευθυντής! είναι! το! σημείο! κλειδί! και! ο! ο! κεντρικός!
παράγοντας!του!φαινομένου!της!οικειοθελούς!αποχώρησης,!για!αυτό!το!λόγο!η!
έμφαση! πρέπει! να! δίνεται! σε! γνωστικές! και! ψυχολογικές! διαστάσεις! που!
εξηγούν!το!φαινόμενο!αυτό.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

2.#Ανάλυση#ευρημάτων#
βιβλιογραφικής,ανασκόπησης!
!

2.1!Η!προσωπικότητα!του!διευθυντή!ξενοδοχείου!σε!σχέση!
με!τα!κίνητρα!!
!
Ένα!ερώτημα!που!προκύπτει!από!τα!συμπεράσματα!της!έρευνας!του!Worsfold!
(1989)! είναι! κατά! πόσο! οι! διευθυντές! ξενοδοχείων! θα! μπορούσαν! να!
υπηρετήσουν! κάποιον! άλλο! κλάδο! και! το! αντίθετο,! δηλαδή! πόσο! εύκολο! θα!
ήταν! ! λόγου! χάρη! για! κάποιον! δευθυντή! εργοστασίου! να! υπηρετήσει! ως!
διευθυντής!ξενοδοχείου.!Με!άλλα!λόγια!πρέπει!να!εξεταστεί!γιατί!οι!διευθυντές!
ξενοδοχείου! είναι! πετυχημένοι! όταν! πληρούν! ορισμένα! χρακτηριστικά! και! τι!
συμβαίνει!όταν!υστερούν!σε!κάποια!από!αυτά.!
Από! την! σύγκριση! που! έγινε! μεταξύ! διευθυντών! ξενοδοχείων! και! διευθυντών!
άλλων! κλάδων! προέκυψε! ότι! τους! πρώτους! διακρίνει! μεγαλύτερη!
αυτοπεποίθηση! και! ειλικρίνεια.! Η! θέση! του! γενικού! διευθυντή! ξενοδοχείου!
απαιτεί! επικοινωνία!με!τους!πελάτες!σε!καθημερινή!βάση!κάτι!το!οποίο!θέτει!
τον! διευθυντή! υπεύθυνο! να! αυτοπαρουσιάζεται! με! τρόπο! που! να! αποπνέει!
εμπιστοσύνη! και! σιγουριά.! Ο! γενικός! διευθυντής! αφήνει! το! γραφείο! του! και!
εποπτεύει!τους!χόρους!για!να!σιγουρευτεί!για!την!ομαλή!λειτουργία!όλων!των!
τμημάτων.! Σε! αυτό! το! πέρασμα! λοιπόν! ο! διευθυντής! έρχεται! σε! επαφή! με!
φιλοξενούμενους!που!είτε!πλησιάζει!ο!ίδιος!ώστε!να!βεβαιωθεί!για!την!ευημερία!
τους!είτε!οι!ίδιοι!οι!φιλοξενούμενοι!εκφράζουν!τις!εντυπώσεις,!τις!απορίες!ή!τα!
παράπονα! τους.! Έτσι! λοιπόν! ο! διευθυντής! χρειάζεται! να! αντιμετωπίζει! σε!
καθημερινή! βάση! κάποιον! αριθμό! πελατών! ανάλογα! με! το! μέγεθος! του!
ξενοδοχείου.!!
Επομένως!το!σημείο!διαφοροποίησης!με!τους!διευθυντές!άλλων!κλάδων!είναι!η!
επαφή!με!τους!πελάτες.!Οι!φιλοξενούμενοι!σε!ένα!ξενοδοχείο!είναι!σε!διακοπές,!
κάτι! που!σημαίνει! ότι! η! επαφή!με! τα!πρόσωπα! της! επιχείρησης! θα! διαρκέσει!
κάποιες!μέρες!και!ενδεχομένως!έχουν!πληρώσει!αδρά!την!εκάστοτε!επιχείρηση,!
επομένως!ο!τρόπος!που!θα!αλληλεπιδρά!μαζί!τους!το!προσωπικό!διαφέρει!από!
την!τυπική!εξυπηρέτηση!μιας!υπηρεσίας!που!παρέχεται!στιγμιαία.!Επομένως!τα!
όπλα!του!γενικού!διευθυντή!σε!αυτή!τη!καθημερινή!του!έκθεση!δεν!είναι!άλλα!
παρά! η! αυτοπεποίθηση! και! η! ειλικρίνεια! καθώς! χωρίς! αυτά! θα! του! ήταν!
αδύνατο! να! συνzαναστραφεί! με! μεγάλο! αριθμό! πελατών! οι! οποίοι! είναι!
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απαιτητικοί! και! πρέπει! να! είναι! ικανοποιημένοι! στο! εκατό! τοις! εκατό! για! να!
διαφυλαχθεί!η!καλή!φήμη!του!ίδιου!του!διευθυντή!αλλά!και!της!επιχείρησης.!!
Η! υπεροχή! τους! σε! τολμηρότητα! και! σε! φαντασία! (Worsfold,! 1989)!
δικαιολογείται! εν! μέρη! από! το! γεγονός! ότι! είναι! υπεύθυνοι! για! μια! μεγάλη!
έκταση! που! αποτελείται! από! πολλά! επιμέρους! τμήματα,! τουλάχιστον! στην!
περίπτωση! μεγάλων! εγκαταστάσεων! με! πάνω! από! 300! δωμάτια! και! εν! μέρη!
από!την!ποικιλία!των!υποχρεώσεων!τους.!Δηλαδή,!το!γεγονός!ότι!οι!εργοδότες!
τους,!τους!αναθέτουν!σημαντικές!και!ευρείας!γκάμας!αποφάσεις,!από!συνάψεις!
συμφωνιών!με!ταξιδιωτικούς!πράκτορες!μέχρι!χωροταξικές!αποφάσεις!για!την!
λειτουργικότητα!της!επιχείρησης,!δείχνει!ότι!η!θέση!χρήζει!άτομα!που!τολμούν!
να!πάρουν!το!ρίσκο!των!αποφάσεων!τους!και!διαθέτουν!την!φαντασία!για!να!
επέμβουν! σε! διαφορετικά! πεδία! γνώσης! που! αφορούν! όλα! τα! τμήματα! του!
ξενοδοχείου.! Εύλογα! συμπεραίνεται! ότι! η! αντίθεση! με! διευθυντές! άλλων!
κλάδων! ενzυπόκειται! στο! γεγονός! ότι! αυτοί! δεν! έχουν! στην! δικαιοδοσία! τους!
τμήματα! τόσο! ετερογενή!που! ταυτόχρονα! επηρεάζουν! σε! τόσο! μεγάλο! βαθμό!
είτε! την! εικόνα! της! επιχείρησης! είτε! την! μελλοντική! της! πορεία.! Επίσης,!
δείχνουν! τολμηρότητα! όταν! αλλάζουν! εργοδότη! παίρνοντας! το! ρίσκο! να!
ξεκινήσουν! από! την! αρχή! σε! διαφορετικό! εργασιακό! περιβάλλον! με!
διαφορετικούς! συνεργάτες,! υφισταμένους! και! ανώτερους.! Άλλωστε! το!
φαινόμενο!της!οικειοθελούς!αποχώρησης!είναι!πολύ!συχνό!για!τους!διευθυντές!
ξενοδοχείου!(Carbery,!et!al.,!2003).!
Η! επικοινωνία! είναι! ένα! χαρακτηριστικό! αναγκαίο! για! όλους! τους! γενικούς!
διευθυντές!σε!οποιονδήποτε!κλάδο!και!αν!ανήκουν.!Ωστόσο!ο!δείκτης!για!τους!
ξενοδοχειακούς!διευθυντές!είναι!υψηλότερος!(Worsfold,!1989),!διότι!είτε!με!την!
απόκτηση! εμπειρίας! είτε! εκ!φύσεως! έχουν! βρει! τρόπους! να! απευθύνονται! το!
ίδιο! αποτελεσματικά! σε! εργαζόμενους,! πελάτες! και! επιχειρηματίες.! Οι!
εργαζόμενοι! ενός! ξενοδοχείου! σχηματίζουν! υποομάδες,! τμηματικές,!
μορφωτικού! επιπέδου,! κοινωνικού! υπόβαθρου! ακόμα! και! εθνικότητας.! Ο!
γενικός! διευθυντής! πρέπει! να! συντονίσει! τους! διευθυντές! τμημάτων,! τους!
προϊσταμένους,! και! τους! εργαζόμενους! ώστε! να! ακολουθούν! τον! κώδικα!
εργασιακής!συμπεριφοράς!της!επιχείρησης.!Πιθανόν!αυτός!είναι!και!ο!λόγος!για!
τον! οποίο! οι! διευθυντές! ξενοδοχείου! έχουν! μεγαλύτερη! βαθμολογία! και! στην!
ηγεσία!(Worsfold,!1989).!!
Όσο! αφορά! τους! πελάτες! επίσης! ανήκουν! σε! διαφορετικές! υποομάδες! είτε!
εθνικότητας! είτε! κουλτούρας.! Έτσι! τα! ξενοδοχεία! συχνά! έχουν! άγραφους!
κανόνες!σχετικά!με!την!αντιμετώπιση!της!κάθε!ομάδας!με!διαφορετικό!τρόπο.!
Είναι! λοιπόν! ευθύνη! του! διευθυντή! να! διαμορφώσει! αυτούς! τους! άγραφους!
κανόνες,! να! τους! εφαρμόσει! και! να! τους! μεταδώσει.! Ένα! πολύ! σημαντικό!
στοιχείο! είναι! το! γεγονός! ότι! οι! γενικοί! διευθυντές! όπως! και! το! προσωπικό!
μιλούν! συχνά! το! λιγότερο! δύο! ξένες! γλώσσες,! κάτι! που! τους! επιτρέπει! να!
επικοινωνούν! με! πολλούς! πελάτες! από! το! εξωτερικό.! Έτσι! το! χάρισμα! της!
επικοινωνίας! ενδυναμώνεται! καθώς! το! άτομο! συναναστρέφεται! με!
διαφορετικής!κουλτούρας!επισκέπτες.!
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!Η! τρίτη! ομάδα! με! την! οποία! ο! γενικός! διευθυντής! αλληλεπιδρά! είναι! οι!
επιχειρηματίες.!Στην!περίπτωση!των!ταξιδιωτικών!πρακτόρων!για!παράδειγμα!
η! επικοινωνία!μπορεί! γίνεται!από!απόσταση,! στο! ξενοδοχείο!ή!στη! χώρα!από!
την!οποία!είναι!ο!πράκτορας.!Σε!όλες!τις!περιπτώσεις!ο!διευθυντής!με!κάποιο!
τρόπο! πρέπει! να! πουλήσει! όσο! περισσότερα! δωμάτια! μπορεί.! Εάν! λάβουμε!
υπόψη!ότι!οι!πράκτορες!κατάγονται!από!διάφορες!χώρες!και!ότι!ο!διευθυντής!
γνωρίζει!την!εθιμοτυπία!της!κάθε!χώρας,!συμπεραίνουμε!ότι!οι!επικοινωνιακές!
του! δεξιότητες! είναι! ανεπτυγμένες! σε! τέτοιο! βαθμό! που! μπορεί! να! χειριστεί!
καταστάσεις!σε!διεθνές!επίπεδο!επιτυχώς.!!
Η! μεγαλύτερη! εξωστρέφεια! και! το! χαμηλότερο! επίπεδο! άγχους! σε! σχέση! με!
στελέχη! άλλων! κλάδων! (Worsfold,! 1989)! ενδεχομένως! οφείλεται! στην! φύση!
του! κλάδου.! Το! ξενοδοχείο! για! παράδειγμα! σε! σχέση! με! ένα! εργοστάσιο,! ένα!
νοσοκομείο! ή! με! ένα! κατάστημα! λιανικού! εμπορίου! έχει! ευχάριστο! κλίμα! και!
κάθε! χώρος! είναι! διαμορφωμένος! για! αναψυχή.! Οι! διευθυντές! άλλων! κλάδων!
πιέζονται! εκτός! από! τις! υποχρεώσεις! τους! και! από! το! εργασιακό! τους!
περιβάλλον! είτε! αυτό! αποτελείται! από! εμπορεύματα! είτε! από! θορυβώδη!
μηχανήματα.!
!

2.2!Τα!χαρακτηριστικά!του!διευθυντή!ξενοδοχείου!σε!σχέση!
με!τα!κίνητρα!
!
Στα! ελληνικά! ξενοδοχεία! που! για! παράδειγμα! λειτουργούν! εποχιακά,! οι!
διευθυντικές! ομάδες! συχνά! αλλάζουν! και! αναμορφώνονται.! Όσο! αφορά! την!
ηλικία! των! διευθυντών! παρόλο! που! παλιότερα! αποτελούσε! ταμπού,! πλέον!
συναντάμε! διευθυντές! τμημάτων! αλλά! και! γενικούς! διευθυντές! κάτω! από! 40!
χρονών!με!μικρότερη!εμπειρία!και!με!μεταπτυχιακά!διπλώματα.!Στις!αρχές!του!
1990! παρατηρήθηκε! το! φαινόμενο! της! κινητικότητας! των! εργαζομένων!
ανάμεσα!σε!οργανισμούς,!δηλαδή!το!φαινόμενο!των!οικειοθελών!αποχωρήσεων!
(Barron!et!al.,!2007).!Ενώ!μέχρι!τότε!οι!θέσεις!εργασίας!εναλλάσσονταν!εντός!
μιας! επιχείρησης! πλέον! οι! εργαζόμενοι! αναζητούν! διαρκώς! διαφορετικές!
ευκαιρίες! αφήνοντας! τους! εργοδότες! τους! για! να! αποκτήσουν! καινούριες!
εμπειρίες! κατά! τον! Arthur! (1994! όπως! σημειώνουν! οι! Barron! et! al.,! 2007).!
Ιδιαίτερα!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!οι!εργαζόμενοι!παραμένουν!στην!ίδια!θέση!
για!δύο!ή!τρία!χρόνια!κατά!τον!McCabe! (2001!όπως!αναφέρεται!στην! έρευνα!
των!Barron!et!al.,!2007).!
Τα!κίνητρα!που!έχει!αυτή!η!γενιά!διευθυντών!εκ!πρώτης!όψεως!είναι!το!χτίσιμο!
καριέρας,!η!επαγγελματική!καταξίωση,!η!στήριξη!της!οικογένειας!και!το!πάθος!
για!τη!δουλειά!τους!και!τον!κλάδο.!Ένα!άλλο!στοιχείο!που!έχει!μεταβληθεί!σε!
κάποιο!βαθμό!στην!Ελλάδα!αλλά!πολύ!περισσότερο!στο!εξωτερικό!είναι!αυτό!
της!διάρκειας!θητείας!στην!ίδια!επιχείρηση.!Για!τους!Έλληνες!εργοδότες!παίζει!
αρκετά!μεγάλο!ρόλο!η!σταθερότητα!αυτή!αλλά!κυρίως!σε!σχέση!με!την!ηλικία.!
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Δηλαδή,!τη!δεδομένη!εποχή!της!έρευνας!του!Χυτήρη!το!1990!η!ηλικιακή!ομάδα!
άνω! των! 45! είχε! ήδη! καταξιωθεί! επαγγελματικά! και! ήταν!προσόν! το! γεγονός!
παραμονής!στην! ίδια! επιχείρηση!για!πάνω!από!10!χρόνια.!Αυτή!η!γενιά!τώρα!
είναι! κοντά! στη! συνταξιοδότηση! της! και! έχει! στη! διευθυντική! της! ομάδα!
ανθρώπους! που! ίσως! έχουν! βιώσει! μεγαλύτερη! κινητικότητα! και! για! τους!
εργοδότες! δεν! αποτελεί! αναγκαίο! χαρακτηριστικό! η! μακροχρόνια! θητεία! και!
δεν!μεταφράζουν!αυτό!το!γεγονός!ως!διάθεση!περισσότερων!κινήτρων.!!
Το! προφίλ! του! διευθυντή! μπορεί! να! έχει! αλλάξει! ως! προς! την! ηλικία,! την!
διάρκεια! θητείας! και! την! μόρφωση! αλλά! είναι! κοινότοπη! η! προτίμηση! σε!
περιβάλλοντα! εργασίας! χωρίς! αυστηρές! δομές! που! επιτρέπει! την! εκπλήρωση!
των!ψυχολογικών!αναγκών!για!αυτόzολοκλήρωση!και!κατ’επέκταση!είναι!πηγή!
κινήτρων.!!!
Το! γεγονός! ότι! όσο! πιο! υψηλόβαθμη! είναι! η! θέση! ο! βαθμός! υποκίνησης! είναι!
μεγαλύτερος! (Χυτήρης,! 1990)! αποδεικνύει! το! γεγονός! ότι! όση! μεγαλύτερη!
ελευθερία! κινήσεων! έχει! ο! εργαζόμενος! τόσο! πιο! ολοκληρωμένος! αισθάνεται!
και!ως!εκ!τούτου!είναι!πιο!ικανοποιημένος!και!αποτελεσματικός.!Επομένως!το!
ίδιο!συμπέρασμα!προκύπτει!και!για!εργαζομένους!εκτός!διευθυντικής!ομάδας,!
εφόσον! η! υψηλόβαθμη! θέση! σημαίνει! κύρος,! ευθύνες! και! ηγεσία,! αυτό!
συνεπάγεται! ότι! όσο! πιο! σημαντικός! αισθάνεται! ο! εργαζόμενος! τόσο!
περισσότερο!θα!αποδίδει!και!θα!αντλεί!κίνητρα!από!το!συναίσθημα!αυτό.!Με!τη!
σωστή!λοιπόν!καθοδήγηση!από!τους!ανώτερους!μπορούν!όλοι!οι! εργαζόμενοι!
να!φτάσουν!στο!επίπεδο!αυτόzυποκίνησης.!
Η!σχέση!ηλικίας!και!δύναμης!κινήτρων!είναι!αρνητική!καθώς!οι!προσδοκίες!των!
νέων! εργαζομένων! δεν! εκπληρώνονται! (Χυτήρης,! 1990).! Αυτό! οφείλεται! στην!
μεγάλη! απόσταση! που! υπάρχει! ανάμεσα! στις! προσδοκίες! και! την!
πραγματικότητα.! Οι! νέοι! εργαζόμενοι! απογοητεύονται! και! σε! κάποιο! βαθμό!
χάνουν! την! διάθεση! και! το! πάθος! τους! όταν! δεν! ικανοποιήσουν! την! ανάγκη!
τους! για! επιτυχία,! κάτι! που! αργότερα! σε! μεγαλύτερη! ηλικία! γίνεται! εμπειρία,!
αντοχή!και!ικανότητα!να!είναι!αποτελεσματικοί!και!σε!αβέβαιες!καταστάσεις.!
Οι! απόφοιτοι! πανεπιστημίου! έχουν! μεγαλύτερο! επίπεδο! κινήτρων! (Χυτήρης,!
1990)!πιθανότατα!γιατί!έχουν!μεγαλύτερες!απαιτήσεις!από!τον!ευατό!τους!ως!
πιο!μορφωμένη!ομάδα!και!δεδομένου!του!γεγονότος!ότι!κατέβαλαν!προσπάθεια!
για!να!αποκτήσουν!έναν!πανεπιστημιακό!τίτλο.!Έτσι!περιμένουν!τους!καρπούς!
της! προσπάθειας! αυτής! να! αποδώσουν! και! αυτός! είναι! ένας! παράγοντας! που!
τους! καθιστά! πιο! συνειδητοποιημένους! σε! σχέση! με! το! τι! αποτελέσματα!
μπορούν! να! πετύχουν! και! αυτή! η! αναμενόμενη! επιτυχία! είναι! ίσως! κάτι! που!
τους!υποκινεί!περισσότερο!από!τους!απόφοιτους!λυκείου.!
Έχει!αποδειχτεί!ότι!όσο!μεγαλύτερη!η!διάρκεια!παραμονής!στην! ίδια! εταιρεία!
τόσο!μεγαλύτερο! είναι! το! επίπεδο!κινήτρων! (Χυτήρης,! 1990).!Αυτό!συμβαίνει!
σε! εταιρείες!που! έχουν! ευκαιρίες! ανάπτυξης! και! ενδεχομένως! εκπαιδεύουν! το!
προσωπικό! τους.! Ο! εργαζόμενος! αναγνωρίζει! ευκαιρίες! επαγγελματικής!
ανέλιξης!και!αυτό!τον!υποκινεί!να!αποδίδει!τα!μέγιστα.!Από!την!άλλη!πλευρά,!η!
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θητεία! στην! ίδια! διευθυντική! θέση! δεν! αποδείχθηκε! να! αυξάνει! τα! κίνητρα!
(Χυτήρης,!1990).!Το!γεγονός!ότι!τα!κίνητρα!στην!περίπτωση!αυτή!παραμένουν!
σταθερά!δεν!είναι!αρνητικό!όμως!για!παράδειγμα!με!την!πρακτική!rotating!τα!
στελέχη!θα!μπορούσαν!να!ανακαλύψουν!τρόπους!να!αισθάνονται!δημιουργικοί!
ή! να! «δραπετεύουν»! από! την! καθημερινότητα! των! πολλών! χρόνων!
ενασχόλησης!με!τα!ίδια!θέματα.!
Συμπερασματικά,!ο!τρόπος!με!τον!οποίο!διατηρείται!ή!αυξάνεται!η!υποκίνηση!
των!διευθυντών!σύμφωνα!με!τον!Χυτήρη!(1990)!προκύπτει!από!τα!ακόλουθα.!
Οι! προσδοκίες! που! έχουν! τα! άτομα! όταν! εισέρχονται! σε! έναν! οργανισμό!
μπορούν! να! διατηρηθούν! και! να! αυξηθούν! σε! ένα! περιβάλλον! εργασίας! που!
τους! επιτρέπει! να! εκπληρώνουν! τις! ανάγκες! τους! και! να! χρησιμοποιούν! τις!
δεξιότητες! τους.! ! Ωστόσο! οι! ανάγκες! των! ανθρώπων! αλλάζουν! όσο! η! ηλικία!
τους!αυξάνεται,!αποκτούν!οικογένεια!και!το!κοινωνικό!περιβάλλον!αλλάζει!τις!
απαιτήσεις! από! την! δουλειά! τους.! Τέλος,! οι! δουλειές! χωρίς! αυστηρή! δομή!
δημιουργούν! περισσότερα! κίνητρα! και! οδηγούν! σε! καλύτερη! απόδοση! των!
διευθυντών.!Όταν!το!εργασιακό!περιβάλλον!δεν!πληρεί! τις!προϋποθέσεις!των!
διευθυντών!δεν!θεωρούν!τη!δουλειά!τους!το!σημείο!αναφοράς!στην!ζωή!τους.!
Αυτό! αποδεικνύεται! από! το! γεγονός! ότι! αν! και! κάποιοι! διευθυντές! έχουν! σε!
υψηλό! βαθμό! εσωτερικά! κίνητρα! δεν! μιλάνε! για! την! δουλειά! τους! με! τους!
κοντινούς!τους!ανθρώπους!και!δεν!διατίθενται!να!κάνουν!υπερωρίες!(Χυτήρης,!
1990).!
!

2.3!Οι!στρατηγικές!των!διευθυντών!ξενοδοχείων!στην!
Ελλάδα!σε!σχέση!με!τα!κίνητρα!
!
Οι!στρατηγικές!που!ακολουθούν!οι!διευθυντές!ξενοδοχείου!για!να!εξελίξουν!την!
καριέρα! τους! είναι! σύμφωνες! με! τα! εσωτερικά! τους! κίνητρα! και! με! τα!
χαρακτηριστικά!της!προσωπικότητας!τους!(Ακριβός!et!al.,!2007).!Σύμφωνα!με!
τα!ευρήματα!της!έρευνας!του!Worsfold!(1989)!το!κυριότερο!κίνητρο!όλων!των!
γενικών!διευθυντών!που!συμμετείχαν!είναι!η!ικανοποίηση!που!λαμβάνουν!όταν!
έχουν!πετύχει!επαγγελματικά,!όταν!πετυχαίνουν!τους!στόχους!της!επιχείρησης!
και!όταν!κάνουν!σωστά!τη!δουλειά!τους.!Ένα!ερώτημα!που!προκύπτει!είναι!το!
εξής:! Γιατί! πετυχαίνουν! οι! διευθυντές! με! αυτά! τα! κίνητρα! και! αυτές! τις!
στρατηγικές!και!τι!θα!συνέβαινε!εάν!ακολουθούσαν!άλλες!επιλογές.)
Το!γεγονός!ότι!είναι!πνευματικά!ανθεκτικοί!και!ότι!τους!αρέσει!η!δουλειά!τους!
σε! σημείο! που! αποτελεί! το! σημείο! αναφοράς! στη! ζωή! τους! (Worsfold,! 1989),!
αντικατοπτρίζεται! στο! γεγονός! ότι! δεν! επηρεάζονται! από! χρηματικά! κίνητρα!
για! να! εξελίξουν! την! καριέρα! τους! (Ακριβός! et! al.,! 2007).! Ίσως! κάποιος! που!
παρακινείται!σε!μεγάλο!βαθμό!από!τις!χρηματικές!απολαβές!και!σχεδιάζει!την!
στρατηγική!της!καριέρας!του!με!τα!χρήματα!ως!κεντρικό!σκοπό!να!έκανε!άλλου!
είδους!επιλογές.!!
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Η!επιθυμία!της!συλλογής!γνώσεων!και!εμπειριών!(Ακριβός,!et!al.,!2007)!συνάδει!
με!την!στρατηγική!των!διευθυντών!να!αλλάζουν!συχνά!θέσεις!και!οργανισμούς.!!
Δεν! θέλουν! να! μένουν! στάσιμοι! και! να! επαναπαύονται! σε! μια! θέση! με!
ευυπόληπτο!status!και!καλό!μισθό!καθώς!γνωρίζουν!ότι!μπορούν!να!έχουν!τα!
ίδια! προνόμια! και! σε! άλλες! επιχειρήσεις.! Αυτή! η! στρατηγική! εφαρμόζεται! σε!
μεγάλο!βαθμό!στον!συγκεκριμένο!κλάδο.!Ένας!από!τους!λόγους!που!συμβαίνει!
αυτό! είναι! η! ίδια! η! φύση! της! δουλειάς.! Η! κάθε! μέρα! είναι! ξεχωριστή! καθώς!
φροντίζονται!ξεχωριστές!ανάγκες!διαφορετικών!φιλοξενούμενων.!Επίσης!είναι!
γεγονός! ότι! κάθε! ξενοδοχείο! αναλόγως! την! κατηγορία! ή! την! τοποθεσία! του!
προσελκύει! διαφορετικούς! πελάτες.! Οι! διευθυντές! έτσι! συλλέγουν! όσες!
περισσότερες! εμπειρίες! μπορούν! για! να! είναι! σε! ετοιμότητα! σε! οποιαδήποτε!
κατάσταση! μπορεί! να! χρειαστεί! να! αντιμετωπίσουν.! Οι! μετακινήσεις! αυτές!
συνεπάγονται! επίσης! την! θυσία! που! κάνουν! έναντι! της! σταθερότητας! της!
προσωπικής!οικογενειακής!ζωής!που!θα!μπορούσαν!να!έχουν.!Ένας!άνθρωπος!
με! διαφορετικές! προτεραιότητες! δεν! θα! είχε! την! ευκαιρία! να! εξελίξει! την!
καριέρα!του!σε!μεγάλο!βαθμό.!!
Ομοίως!η!χρήση!της!ικανότητας!τους!να!προσαρμόζονται!εύκολα!(Ακριβός!et!al.,!
2007)!φανερώνει! την!προσήλωση!που! έχουν!στον!στόχο! τους! και! το! γεγονός!
ότι!ο!επιτυχημένος!διευθυντής!έχει!επίγνωση!του!γεγονότος!ότι!αν!δεν!είναι!σε!
θέση! να! προσαρμόζεται! σε! νέες! καταστάσεις! εύκολα,! θα! χάσει! ευκαιρίες.! Η!
προσαρμοστικότητα! μπορεί! για! κάποιους! να! είναι! επίκτητη! και! όχι! μια!
αυθόρμητη! αντίδραση.! Αυτό! είναι! και! το! σημείο! που! διαφοροποιεί! τον!
διευθυντή!που!είναι!αποφασισμένος!να!πετύχει!ανεξάρτητα!από!τις!θυσίες!που!
θα!πρέπει!να!κάνει,!από!αυτόν!που!θα!προβεί!σε!συναισθηματικές!αποφάσεις.!
Άλλωστε! σύμφωνα! με! τον!Worsfold! (1989)! η! πνευματική! και! φυσική! αντοχή!
είναι!όπλα!του!επιτυχημένου!διευθυντή!ξενοδοχείου.!
Η! εκπαίδευση! ως! στρατηγική! των! διευθυντών! ξενοδοχείου! (Ακριβός! et! al.,!
2007)! δείχνει! την! αναγνώριση! της! ανάγκης! να! τελειοποιήσουν! κάποια!
χαρακτηριστικά! τους! και! να! τα! χρησιμοποιήσουν! ως! μέσο! ανέλιξης.! Δείχνει!
άτομα! συνειδητοποιημένα! και! αποφασισμένα! να! αφιερώσουν! χρόνο! και!
δυνάμεις! στον! σκοπό! τους.! !Όπως! αναφέρεται! και! στην! έρευνα! του!Worsfold!
(1989)!οι!επιτυχημένοι!διευθυντές!ξενοδοχείου!έχουν!πνευματική!αντοχή.!Έτσι,!
κάποιος! που! δεν! έχει! τη! διάθεση! να! εκπαιδεύεται! κατά! τη! διάρκεια! της!
καριέρας!του!ενδεχομένως!θα!ακολουθήσει!εναλλακτικές!στρατηγικές.!!
Άρα! η! ανάγκη! της! επιχείρησης! για! να! διατηρήσει! αυτούς! τους! εργαζόμενους!
είναι! μεγάλη! δεδομένου! ότι! είναι! ανοιχτοί! σε! αλλαγές! και! σε! μετακινήσεις.!
Μπορούν!να!μεταφέρονται!σε!άλλες!επιχειρήσεις!του!ομίλου,!να!εκπαιδεύονται!
ή! να!παίρνουν!μέρος!σε! διαδικασίες! succession!planning.! ! Είναι! ενημερωμένοι!
για! τις! εξελίξεις! όπως! κενές! θέσεις! στην! αγορά! εργασίας! άρα! οι! επιχειρήσεις!
πρέπει! να! προλαμβάνουν! κινήσεις! του! ανταγωνισμού.! Η! επιχείρηση! λοιπόν!
πρέπει! να!αναγνωρίζει! νωρίς! τις!πιθανότητες!προαγωγών!και! ! να! ενημερώνει!
για!προοπτικές!ανέλιξης!σε!ορισμένο!χρονικό!διάστημα.!!
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Η! πλειοψηφία! των! διευθυντών! της! έρευνας! του! Χυτήρη! (1990)! δεν! έχει! ως!
στόχο! τον! καλύτερο! μισθό! και! επίσης! δεν! είχε! στην! πορεία! της! καριέρας! της!
μέντορα!ή!κάποιο!μέλος!της!οικογένειας!για!να!τους!βοηθήσει!να!πετύχουν!τον!
στόχο! τους.! Αν! λάβουμε! υπ’όψη! τις! δεξιότητες! και! την! προσωπικότητα! των!
ατόμων!του!δείγματος!μπορούμε!να!βρούμε!τρόπους!να!ενθαρρύνουμε!ή!και!να!
αποθαρρύνουμε!άτομα!που!θέλουν!να!κυνηγήσουν!μια!καριέρα!στον!τουρισμό.!
Θα! βοηθούσε! επομένως! τις! ξενοδοχειακές! επιχειρήσεις! να! λαμβάνουν! υπόψη!
την! προσωπικότητα! και! τις! φιλοδοξίες! των! ανθρώπων! τους! με! σκοπό! να!
αξιοποιούν!τους!ανθρώπινους!πόρους!που!διαθέτουν!με!τις!ευκαιρίες!ανέλιξης!
που!μπορούν! να! τους!προσφέρουν,! εξασφαλίζοντας! έτσι! την! ικανοποίηση!και!
των!δύο!πλευρών.!
!

2.4!Διατήρηση!ανέλιξη!και!υποκίνηση!προϊσταμένων!
τμημάτων!ξενοδοχείων!
!
Η! εκπαίδευση!στον! χώρο! εργασίας! (on! the! job! training)!προτιμάται!από! τους!
εργαζόμενους!που!θέλουν!να!αναπτύξουν!συγκεκριμένες!δεξιότητες!τις!οποίες!
θα! χρησιμοποιήσουν! σε! συγκεκριμένη! θέση! εργασίας! (Williams! and! Hunter,!
1992).! Ένας! τρόπος! να! στρατολογήσει! η! επιχείρηση! διευθυντές! είναι! η! από!
μέσα! στρατολόγηση.! Έτσι! λοιπόν! με! εκπαίδευση! στο! χώρο! εργασίας! θα! είναι!
φανερό! σε! αυτόν! που! αποφασίζει! για! τις! προαγωγές,! ποιος! είναι! κατάλληλος!
για!τη!θέση.!Οι!εργαζόμενοι!προτιμούν!την!εκπαίδευση!στο!χώρο!εργασίας!γιατί!
δεν! αναγκάζονται! να! απομακρυνθούν! από! το! περιβάλλον! τους,! ενώ! η!
επιχείρηση!είναι!σε!θέση!να!προσαρμόσει!στη!δική!της!κουλτούρα!και!στο!δικό!
της!περιβάλλον!την!εκπαίδευση!και!ταυτόχρονα!μπορεί!να!την!επιβλέπει!άμεσα.!
Το!mentoring! είναι! μια! πρακτική! που! χρησιμοποιείται! σε! μεγάλο! βαθμό! αλλά!
όχι!επίσημα,!δηλαδή!αν!και!οι!περισσότεροι!προϊστάμενοι!έχουν!ένα!πρόσωπο!
εντός! της! εταιρείας! που! τους! καθοδηγεί! δεν! εφαρμόζεται! στο! σύνολο! της!
επιχείρησης! ως! καθιερωμένη! πρακτική! (Williams! and! Hunter,! 1992).! Το!
mentoring!επιδρά!θετικά!στην!ενίσχυση!των!εμπειριών!και!των!δεξιοτήτων!του!
mentee!ενώ!ταυτόχρονα!είναι!το!κλειδί!για!την!μετάβαση!των!προϊσταμένων!σε!
διευθυντικές!θέσεις.!!
Ένας! άλλος! τρόπος! να! ξεπεραστούν! τα! εμπόδια! που! αντιμετωπίζουν! οι!
προϊστάμενοι!στην!προσπάθεια!τους!να!ανέλθουν!σε!θέσεις!διοίκησης!είναι!το!
succession! planning! (Williams! and! Hunter,! 1992).! Μέσα! από! μια! διαδικασία!
επιλογής! των! προϊσταμένων! θα! οριστούν! τα! χαρακτηριστικά! τα! οποία!
απαιτείται!να!αναπτύξουν,!ώστε!να!είναι!έτοιμοι!να!αναλάβουν!πιο!απαιτητικές!
θέσεις! μέσα! στην! επιχείρηση.! Αυτός! είναι! ένας! τρόπος! να! ικανοποιήσει! η!
επιχείρηση!τις!ανάγκες!της!για!διευθυντικά!στελέχη!άμεσα!και!χωρίς!σπατάλες!
σε!χρόνο!και!χρήματα.!Η!πρόληψη!για!έτοιμα!στελέχη!είναι!επίσης!ένας!τρόπος!
να! αντιμετωπίζει! τις! οικειοθελείς! αποχωρήσεις! στελεχών! που! είναι! ιδιαίτερα!
συχνές!στον!συγκεκριμένο!κλάδο!(Carbery!et!al.,!2003).!
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Οι! αντιλήψεις! των! προϊσταμένων! για! την! καριέρα! του! διευθυντή! είναι! σε!
κάποια!θέματα!συγκεχυμένες,!όπως!για!παράδειγμα:!οι!αντιλήψεις!σχετικά!με!
την!ικανοποίηση!της!δουλειάς,!την!πολιτική!πλευρά!της!θέσης,!την!ανάγκη!για!
μετακινήσεις,!τις!γραφειοκρατικές!υποχρεώσεις!και!την!αντιμετώπιση!τους!από!
τον!κλάδο!(Williams!and!Hunter,!1992).!Σε!κάθε!οργανισμό!οι!εργαζόμενοι!που!
θα! μπορούσαν! να! διεκδικήσουν! μια! θέση! στη! διεύθυνση! θα! πρέπει! να! έχουν!
πλήρη!εικόνα!της!δουλειάς!με!τη!μορφή!επίσημης!ενημέρωσης.!Για!παράδειγμα!
όταν! μια! θέση! στη! διεύθυνση! είναι! διαθέσιμη! οι! προϊστάμενοι! πρέπει! να!
λαμβάνουν! ανατροφοδότηση! και! να! ενημερώνονται! σφαιρικά! για! τις!
απαιτήσεις! της! θέσης.! Ο! βαθμός! ικανοποίησης! είναι! υποκειμενικό! κριτήριο,!
ωστόσο!οι!προϊστάμενοι!μπορούν!να!ενημερώνονται!με!έρευνες!που!έχουν!γίνει!
σχετικά!με!το!θέμα.!Το!επίπεδο!γραφειοκρατίας!από!την!άλλη!μεριά!είναι!κάτι!
συγκεκριμένο!και!προκαθορισμένο!σε!κάθε!επιχείρηση,!άρα!δεν!είναι!δύσκολο!
να!ενημερωθούν!σχετικά!οι!ενδιαφερόμενοι.!Η!πολιτική!διάσταση!της!δουλειάς!
είναι! κάτι! που! ο! κάθε! διευθυντής! αντιμετωπίζει! με! ξεχωριστό! τρόπο.! Για!
παράδειγμα! η! συνεργασία! με! τους! υπόλοιπους! διευθυντές! τμημάτων,! με! τον!
γενικό!διευθυντή,!με!τον!εργοδότη,!με!τους!πελάτες,!με!τους!υφισταμένους!ή!με!
άλλες! επιχειρήσεις! είναι! ένα! θέμα! που! ο! κάθε! διευθυντής! χειρίζεται!
διαφορετικά.!!
Σε! αυτή! τη! περίπτωση! και! σε! συνδυασμό! με! τη! πρακτική! mentoring,! θα!
μπορούσαν! να! πραγματοποιούνται! ειδικά! σεμινάρια! διαπραγματεύσεων.! Ο!
παράγοντας!των!μετακινήσεων!είναι!ασαφής!καθώς!σε!κάποιες!περιπτώσεις!οι!
μετακινήσεις! συμβαίνουν! απροειδοποίητα.! Λόγου! χάρη! μετακίνηση! σε! άλλη!
πόλη!ή!σε! ένα!άλλο! ξενοδοχείο! του!ομίλου!που!χρειάζεται! ενίσχυση.!Αυτό!για!
κάποιους! μπορεί! να! αποτελέσει! πλεονέκτημα! της! θέσης! και! για! άλλους!
μειονέκτημα.!!
Ζητήματα! όπως! η! τεχνική! κατάρτιση! σε! θέματα! προϋπολογισμού,!
χρηματοοικονομικής! διαχείρισης! και! η! διοικητική! κατάρτιση! είναι! μείζονα! για!
τους! υποψήφιους! διευθυντές! (Jones,! 2008).! Η! εκπαίδευση! πάνω! σε! αυτά! τα!
θέματα!θα!μπορούσε!να!λειτουργήσει!και!ως!κίνητρο!για!τους!προϊσταμένους!
ώστε! να! είναι! πιο! πρόθυμοι! να! διεκδικήσουν! διευθυντικές! θέσεις! ενώ!
ταυτόχρονα! τους! προετοιμάζει! κατάλληλα! πριν! αναλάβουν! κάποια! θέση.! Με!
αυτόν! τον! τρόπο! εξαλείφονται! οι! αμφιβολίες! που! έχουν! όσοι! θέλουν! να!
απασχοληθούν! σε! διευθυντικές! θέσεις! αλλά! τους! λείπει! η! κατάρτιση.! Το! ίδιο!
ισχύει!και!για!την!επιχείρηση,!η!οποία!ενδυναμώνοντας!τους!εργαζομένούς!της!
έχει! στη! διάθεση! της! στελέχη! με! τις! δεξιότητες! και! τις! γνώσεις! που! η! ίδια!
επιθυμεί.!Αυτές!οι!γνώσεις!περιλαμβάνουν!και!την!κουλτούρα!της!επιχείρησης,!
την! εθιμοτυπία! της,! τις! σχέσεις! με! τους! συνεργάτες! και! γενικότερα! όλο! το!
εργασιακό! περιβάλλον.! Εν! κατακλείδι,! η! επιχείρηση! δεν! υποχρεούται! να!
ανατρέξει! σε! εξωτερικές! πηγές! στρατολόγησης! στελεχών! και! δεν! ξοδεύει!
χρηματικούς! πόρους! και! χρόνο! σε! εκπαίδευση! νέων! στελεχών! καθώς! επίσης!
αποφεύγει! το! χρόνο!αναμονής!που!απαιτείται! για! την!προσαρμογή! των! νέων!
στελεχών.!
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Η!εκ!των!έσω!στρατολόγηση!λειτουργεί!επίσης!και!ως!πηγή!κινήτρων!για!τους!
εργαζόμενους! ώστε! να! αποδίδουν! όσο! καλύτερα! μπορούν.! Οι! εργαζόμενοι!
γνωρίζοντας!τις!προοπτικές!προαγωγής!εκτιμούν!διαφορετικά!τις!καταστάσεις!
και! καλλιεργούν! ελπίδες! να! χτίσουν! τη! δική! τους! καριέρα.! Έτσι! η! ψυχολογία!
τους!και!ο! τρόπος!που!αντιμετωπίζουν!την! εργασία!τους! είναι!αισιόδοξος!και!
τους!παρέχει!κίνητρα!να!εμφανίζουν!στην!εταιρεία!τον!καλύτερο!τους!εαυτό.!!
!

2.5!Προϋπολογσμός!και!υποκίνηση!εργαζομένων!και!
διευθυντών!
!
Ο! λόγος!ύπαρξης!του!προϋπολογισμού!δεν! είναι!η!υποκίνηση,!αλλά!μπορεί! να!
χρησιμοποιηθεί! ως! μέσο! υποκίνησης! (Jones,! 2008).! Ο! προϋπολογισμός!
σύμφωνα! με! τον! Freedman! (2014)! μπορεί! επίσης! να! χρησιμοποιηθεί! για! την!
ανάπτυξη!κάποιων!δεξιοτήτων!των!εργαζομένων!όπως!για!παράδειγμα!για!την!
όξυνση!της!μαθηματικής!σκέψης,!για!να!σκέφτονται!διεξοδικά!πριν!προβούν!σε!
πράξεις! και! να! δίνουν! σημασία! σε! λεπτομέρειες.! Επομένως! η! χρήση! της!
συμμετοχικής! κατάρτισης! του! προϋπολογισμού! γίνεται! ένα! εργαλείο!
εκπαίδευσης! των! εργαζομένων! που! τους! δίνει! τη! δυνατότητα! να! αναπτύξουν!
ορισμένα!χαρακτηριστικά!ζωτικής!σημασίας!για!την!δουλειά!τους!και!ιδιαίτερα!
για!τις!διευθυντικές!θέσεις.!Η!συμμετοχή!στον!προϋπολογισμό!παραδείγματος!
χάρη!των!προϊσταμένων!μπορεί!να!χρησιμεύσει!ως!εισαγωγικό!στάδιο!πριν!την!
προαγωγή!τους!σε!διευθυντικές!θέσεις.!Οι!διευθυντές!τμημάτων!πολλές!φορές!
υπολείπονται! τις! τεχνικές! γνώσεις,! πράγμα! που! δεν! οφείλεται! μόνο! στην!
έλλειψη! τεχνικής! κατάρτισης! αλλά! και! στην! έλλειψη! συμμετοχής! τους! στον!
προϋπολογισμό!από!νωρίς.!Για!να!είναι!ολοκληρωμένη!η!διαδικασία!υποκίνησης!
οι! διευθυντές,! οι! εργαζόμενοι! ή! οι! προϊστάμενοι! που! συμμετέχουν! πρέπει! να!
εμπλέκονται! σε! όλα! τα! βήματα,! δηλαδή! στον! σχηματισμό,! την! χρήση! και! την!
παρακολούθηση!και!τον!έλεγχο!του!προϋπολογισμού!(Freedman,!2014).!!
Συμπεριλαμβάνοντας!τους!εργαζόμενους!στο!πρώτο!βήμα!του!προϋπολογισμού,!
δηλαδή! στον! σχεδιασμό,! υπάρχουν! περισσότερες! πιθανότητες! να! τον!
εφαρμόσουν! πιστά! και! να! συμμορφωθούν! με! τους! στόχους! που! θεσπίζονται!
(Freedman,! 2014).! Ένα! επίσης! σημαντικό! στοιχείο! της! διαδικασίας! είναι! να!
συμφωνούν! όλοι! όσοι! εμπλέκονται! με! την! τήρηση! του! προϋπολογισμού.! Με!
άλλα!λόγια!η!ανώτατη!διοίκηση,!οι!προϊστάμενοι!και!οι!εργαζόμενοι!πρέπει!να!
είναι! συνυπεύθυνοι! για! την! έκβαση! του! προϋπολογισμού,! είτε! αυτή! είναι!
επιτυχημένη! είτε! όχι! (Freedman,! 2014).! Όταν! η! διαδικασία! κατάρτισης! έχει!
ολοκληρωθεί!οι!συμμετέχοντες!πρέπει!να!είναι!σε!θέση!να!ανατρέχουν!στο!έργο!
τους!ώστε!να!μπορούν!να!ανακαλούν!αυτό!που!δημιούργησαν.!!
Η! χρησιμότητα! του! προϋπολογισμού! έγκειται! στο! γεγονός! ότι! μπορεί! να!
συγκρίνεται! με! τα! πραγματικά! αποτελέσματα,! δηλαδή! με! τα! έξοδα! και! έσοδα!
(Freedman,!2014).!Επομένως!αυτά!τα!στοιχεία!πρέπει!να!ανανεώνονται!αρκετά!
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συχνά.! Οι! διακυμάνσεις! που! προκύπτουν! από! τον! επανέλεγχο! του!
προϋπολογισμού!είναι!για!ορισμένα!μεγέθη!σημαντικές!και!για!άλλα!ασήμαντες.!
Επομένως! πρέπει! να! ορίζεται! ένα! κατώτατο! όριο! στο! οποίο! οι! διευθυντές!
συμφωνούν! ότι! πρέπει! να! λάβουν! δράση.! Αυτές! οι! διακυμάνσεις! πρέπει! να!
υπολογίζονται! και! να! αναγνωρίζονται! οι! λόγοι! για! τους! οποίους! υπάρχουν.!
Σύμφωνα! με! τον! Jones! (2008)! συχνά! δεν! λαμβάνεται! σχέδιο! δράσης! για!
προβλήματα! του! προϋπολογισμού! και! δεν! χαράσσεται! συγκεκριμένη!
στρατηγική.!Ωστόσο!αυτές!οι!διακυμάνσεις!πρέπει!να!ξεπερνιόνται!για!να!μην!
επανεμφανίζονται,! έτσι! οι! συμμετέχοντες! θα! μπορούσαν! να! προτείνουν!
τρόπους! επίλυσης! των! προβλημάτων! αυτών! και! να! τους! συζητάνε! με! τους!
διευθυντές!οι!οποίοι!θα!πάρουν!τις!τελικές!αποφάσεις!για!το!σχέδιο!δράσης.!!
Η!χρηματική!ανταμοιβή!συνήθως!ακολουθεί!την!συμμετοχή!στην!επιτυχία!του!
προϋπολογισμού! (Jones,! 2008).! Όταν! η! προσπάθεια! των! συμμετεχόντων!
ανταμείβεται! λειτουργεί! σαν! κίνητρο! όχι! μόνο! για! τους! ίδιους! αλλά! και! τους!
συνεργάτες! τους! που! δεν! συμμετείχαν! στην! διαδικασία.! Έτσι! η! συμμετοχή!
γίνεται! δημοφιλής! και! τα! κίνητρα! για! την! επιτυχία! του! εγχειρήματος!
αυξάνονται.! Ωστόσο! το! θέμα! της! ανταμοιβής! ή! της! τιμωρίας! μπορεί! να!φέρει!
αθέμιτο!ανταγωνισμό!στον!οργανισμό!αν!βασίζεται!μόνο!στις!διακυμάνσεις!του!
προϋπολογισμού! (Freedman,! 2014).! Επομένως! πρέπει! να! διασφαλιστεί! ότι! οι!
συμμετέχοντες!δρουν!με!βάση!τους!στόχους!της!επιχείρησης!και!όχι!μόνο!για!το!
προσωπικό!τους!συμφέρον!κινούμενοι!από!τα!χρηματικά!κίνητρα.!
Σύμφωνα!με! τον! Freedman! (2014)! η! κακή!φήμη! της! συμμετοχής!στον! ετήσιο!
προϋπολογισμό!θα!μπορούσε!να!εξαλειφθεί!εάν!γινόταν!πιο!ευχάριστη.!Αρχικά!
η! ομάδα! θα! μπορούσε! να! δουλεύει! μαζί! και! όχι! σε! ξεχωριστά! γραφεία! σε! ένα!
περιβάλλον! ευχάριστο! και! το! τέλος! της! διαδικασίας! θα! μπορούσε! να!
σφραγίζεται! με! κάποια! γιορτή.!Η! υποστήριξη! από! τα! ανώτερα! στρώματα! της!
διοίκησης! είναι! κρίσιμο! σημείο.! Πρέπει! να! είναι! κατανοητό! από! τους!
συμμετέχοντες! ότι! η! διοίκηση! θεωρεί! σημαντική! όλη! τη! διαδικασία! ώστε! να!
δράσει!η!συμμετοχή!στον!προϋπολογισμό!υποκινητικά.!
!Συγκεκριμένα! στα! ξενοδοχεία! υπάρχει! η! ιδιαιτερότητα! ότι! οι! διευθυντές!
τμημάτων! δεν! έχουν! συνήθως! γνώσεις! που! τους! επιτρέπουν! να! συμμετέχουν!
ενεργά!στον!προϋπολογισμό.!Η!από!κάτω!προς!τα!πάνω!πρακτική!λοιπόν!είναι!
δύσκολο! να! εφαρμοστεί,! χωρίς! αυτό! να! σημαίνει! ότι! η! διοίκηση! είναι!
παραδοσιακή.!Στις!αλυσίδες!ξενοδοχείων!για!παράδειγμα!τα!κεντρικά!γραφεία!
του!ομίλου!σε!συνεργασία!με!τον!γενικό!διευθυντή!είναι!αυτοί!που!καταρτίζουν!
τον! προϋπολογισμό.! Σε! τέτοιες! περιπτώσεις,! και! αν! η! εκπαίδευση! των!
διευθυντών! δεν! είναι! εφικτή,! οι! διευθυντές! τμημάτων! ή! οι! προϊστάμενοι! θα!
μπορούσαν! να! ενημερώνονται! αναλυτικά! για! την! κατάρτιση! και! να!
συμμετέχουν!στην!διαδικασία!ελέγχου!του!προϋπολογισμού.!!
Οι! διευθυντές! ξενοδοχείου! αντιμετωπίζουν! μια! επιπλέον! δυσκολία! στην!
κατάρτιση!προϋπολογισμού!λόγω!της!μεγάλης!αλληλεξάρτησης!των!τμημάτων!
και!της!πολυπλοκότητας!του!έργου!τους!(Winata!and!Mia,!2005).!Για!να!πάρει!
τις! κατάλληλες! αποφάσεις! ο! διευθυντής! ξενοδοχείου! χρειάζεται! επιπλέον!
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πληροφόρηση.!Με!την!συμμετοχή!του!στον!προϋπολογισμό!παίρνει! ένα!μέρος!
των!πληροφοριών!που! χρειάζεται! και! είναι! σε! θέση! να!κατανοεί! καλύτερα! το!
έργο! του.!Αν!η!συμμετοχή!στον!προϋπολογισμό!συνδυαστεί! με! την!πρόσβαση!
του!σε!ένα!εσωτερικό!και!εξωτερικό!δίκτυο!μπορεί!να!αυξήσει!την!απόδοση!του!
και!κατ’επέκταση!την!αποδοτικότητα!του!οργανισμού!(Winata!and!Mia,!2005).!
Το!εσωτερικό!δίκτυο!επικοινωνίας!μέσω!ηλεκτρονικού!υπολογιστή!διευκολύνει!
σε!μεγάλο!βαθμό!την!καθημερινότητα!του!διευθυντή.!Η!ανεπίσημη!μορφή!της!
επικοινωνίας! με! τους! εργαζόμενους,! τους! προμηθευτές,! τους! πελάτες! ή! τους!
πιστωτές!που!χαρίζει!στον!διευθυντή!η!επαφή!μέσω!του!διαδικτύου!μειώνει!το!
χρόνο! που! θα! επενδύσει! σε! μετακινήσεις.! Όσο! αφορά! στην! εξωτερική!
επικοινωνία! οι! επιλογές! ενημέρωσης! διευρύνονται,! καθώς! γίνεται! ανταλλαγή!
πραγματικών!πληροφοριών!άμεσα.!Ο!διευθυντής!είναι!σε!θέση!να!δημιουργήσει!
το!δικό!του!αρχείο!στο!οποίο!μπορεί!να!ανατρέξει!ανά!πάσα!στιγμή!και!να!έχει!
πηγές! μάθησης! και! πληροφόρησης.! Η! χρήση! εξωτερικών! πηγών! ενημέρωσης!
αυξάνουν! τις! ιδέες! και! τα! επίπεδα! καινοτομίας! στον! οργανισμό.! Αυτές! οι!
καινούριες!πληροφορίες!σε!συνδυασμό!με! την!συμμετοχή!του!διευθυντή!στον!
προϋπολογισμό!είναι!σε!θέση!να!αυξήσουν!την!επίδοση!του!σε!μεγάλο!βαθμό.!
!

2.6!Ενδυνάμωση!και!υποκίνηση!
!
Το!ζήτημα!που!προκύπτει!από!την!έρευνα!των!Srivastava!et!al.!(2006)!είναι!το!
κατά! πόσο! ο! αρχηγός! της! ομάδας,! με! άλλα! λόγια! ο! γενικός! διευθυντής! του!
ξενοδοχείου,! μπορεί! να! παίξει! το! ρόλο! του! διαμεσολαβητή! (facilitator)! της!
ανταλλαγής!γνώσεων.!Η! επιλογή!των!στελεχών!πρέπει! να!γίνεται!προσεκτικά!
και!να!αναπτύσσονται!οι!δεξιότητες!των!διευθυντών!προς!την!κατεύθυνση!της!
ανταλλαγής! γνώσεων.! Όπως! έχει! παρατηρηθεί! από! τους! Manz,! Keating! και!
Donnellon! (1990! όπως! αναφέρουν! οι! Srivastava! et! al.,! 2006)! όταν! το! ήδη!
υπάρχον! σύστημα! διεύθυνσης! είναι! κλειστό! και! δύσκαμπτο! είναι! δύσκολο! να!
μεταμορφωθεί! σε! ανοιχτό! και! ευέλικτο! με! γοργό! ρυθμό.! Ο! Yukl! (2002! όπως!
αναφέρουν! οι! Srivastava! et! al.,! 2006)! σημειώνει! ότι! αυτή! η! ενδυνάμωση! των!
εργαζομένων! δεν! μπορεί! να! προκύψει! σε! ένα! κλίμα! όπου! οι! εργαζόμενοι! δεν!
ενδιαφέρονται! για! το! αντικείμενο! εργασίας! τους! ή! όταν! το! περιβάλλον! είναι!
ασταθές!και!επικρατούν!σε!κρίσιμες!καταστάσεις.!!
Με! άλλα! λόγια! η! ενδυνάμωση! της! ηγεσίας! απαιτεί! ενδυνάμωση! κουλτούρας!
ανταλλαγής! γνώσεων.! Ο! γενικός! διευθυντής! του! ξενοδοχείου! είναι! αυτός! ο!
οποίος!αποτελεί!πρότυπο!για!τους!εργαζόμενους.!Όταν!ο!ίδιος!είναι!ανοιχτός!σε!
συμβουλές!για!παράδειγμα,!και!ταυτόχρονα!παρέχει!καθοδήγηση!σε!όποιον!το!
χρειάζεται! οι! εργαζόμενοι! αφενός! αισθάνονται! σιγουριά! και! αφετέρου!
ακολουθούν!το!παράδειγμα!του.!Η!έννοια!της!ομάδας!περικλείει!το!γεγονός!ότι!
τα! μέλη! αυτής! δουλεύουν! μαζί.! Για! να! υπάρξει! η! έννοια! της! ενδυνάμωσης! ο!
αρχηγός! της! ομάδας! εκτός! από! το! να! καθοδηγεί! θα! πρέπει! να! μοιράζεται! τη!
γνώση!και!να!μην!την!κρατάει!για!τον!εαυτό!του!(Bouncken,!2008).!Είναι!λογικό!
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όσο!περισσότερα!ξέρει!κανείς!τόσο!καλύτερα!να!αποδίδει.!Αν!όλοι!οι!διευθυντές!
τμημάτων! ενός! ξενοδοχείου! για! παράδειγμα! μαζί! με! τον! γενικό! διευθυντή!
αντιμετώπιζαν! ένα!πρόβλημα!στο! ξενοδοχείο! και! το!πρόβλημα!αφορούσε! ένα!
τμήμα!μόνο,!ο!διευθυντής!αυτού!του!τμήματος!θα!μοιραζόταν!τις!γνώσεις!που!
έχει!για!το!θέμα!και!τα!τεχνικά!ή!διαδικαστικά!κομμάτια!της!δουλειάς!του.!Οι!
υπόλοιποι!διευθυντές!θα!προσέφεραν!επίσης!τις!γνώσεις!τους!και!τις!εμπειρίες!
τους! με! σκοπό! να! βοηθήσουν! στη! λύση! του! προβλήματος,! εφόσον! όταν! έχει!
πρόβλημα! ένα! τμήμα! του! ξενοδοχείου! επηρεάζονται! όλα! τα! υπόλοιπα.! Αν! σε!
άλλη!περίπτωση!ο!γενικός!διευθυντής!δεν!καλούσε!τους!διευθυντές!τμημάτων!
για!να!συζητήσουν!το!πρόβλημα!και!ανέθετε!τη!λύση!του!στον!διευθυντή!του!
συγκεκριμένου! τμήματος,! οι! υπόλοιποι! διευθυντές! θα! γνώριζαν! μεν! το!
πρόβλημα!αλλά!δεν!θα!είχαν!πρόσβαση!στην!επίλυση!του.!Χωρίς!λοιπόν!κάποια!
βοήθεια!ο!διευθυντής!του!τμήματος!που!έχει!το!πρόβλημα!τελικά!το!λύνει.!Το!
αποτέλεσμα! φαινομενικά! είναι! το! ίδιο! ωστόσο! δεν! έγινε! καμία! ανταλλαγή!
γνώσεων! και! δεν! υπήρξε! επικοινωνία! επίσημη! και! ουσιαστική.! Όπως! έχει!
αναφέρει! η! Bouncken! (2008)! η! επικοινωνία! μεταξύ! συνεργατών! αυξάνεται!
μέσω!ανταλλαγής!γνώσης.!
Ο! Deming! (1994)! θεωρεί! ότι! η! ! συμμετοχή! των! εργαζόμενων! στην! λήψη!
αποφάσεων! αυξάνει! την! αποδοτικότητα! του! οργανισμού.! Παράλληλα! η!
ενδυνάμωση! της! ηγεσίας! επιτυγχάνεται! όταν! υπάρχει! το! περιθώριο! να!
σχηματιστούν!ομάδες!εντός!του!οργανισμού!οι!οποίες!έχουν!την!εξουσιοδότηση!
να! πάρουν! αποφάσεις! και! πρωτοβουλίες.! Στο! παράδειγμα! που! δόθηκε!
παραπάνω!ο!γενικός!διευθυντής!θα!μπορούσε!επίσης!να!αναθέσει!την!λύση!του!
προβλήματος!στους!διευθυντές!τμημάτων!χωρίς!ο!ίδιος!να!είναι!αυτός!που!θα!
τους!κατευθύνει!αλλά!θα!έχει!τον!ρόλο!του!διαμεσολαβητή!(facilitator).!Έτσι!οι!
διευθυντές! θα! είχαν! την! ευκαιρία! να! ηγηθούν! της! διαδικασίας! και! να!
ανταλλάσσουν!γνώσεις!για! να! επιτύχουν!το!καλύτερο!αποτέλεσμα.!Αν!αυτή!η!
πρακτική! εφαρμόζεται! συστηματικά! και! όχι! μόνο! σε! περιπτώσεις! που!
προκύπτει! ένα! πρόβλημα! αλλά! και! για! ανάθεση! άλλων! ευθυνών! του! γενικού!
διευθυντή,! δημιουργείται! ένα! κλίμα! εμπιστοσύνης! και! η! ψυχολογία! της!
διευθυντικής! ομάδας! μεταβάλλεται! θετικά.! Όσο! περισσότερες! ευθύνες!
αποκτούν! τα! μέλη! της! ομάδας! τόσο! περισσότερες! δεξιότητες! αποκτούν! σε!
συνδυασμό!με!την!εξάσκηση!της!ομαδικής!εργασίας.!!
Ο! Worsfold! (1989)! απέδειξε! ότι! το! χάρισμα! του! διευθυντή! ξενοδοχείου! να!
εργάζεται! αποτελεσματικά! στα! πλαίσια! μια! ομάδας! είναι! ένα! χαρακτηριστικό!
στο!οποίο!υπερτερεί!από!τους!διευθυντές!των!υπόλοιπων!κλάδων.!Για!αυτό!το!
λόγο! θα! πρέπει! να! τους! δίνεται! η! ευκαιρία! να! το! χρησιμοποιήσουν! και! να!
εξελιχτούν!μέσω!αυτού.!!
Η! διάθεση! να! μοιραστεί! κάποιος! αυτά! που! γνωρίζει! είναι! στοιχείο! της!
προσωπικότητας! αλλά! μπορεί! και! να! καλλιεργηθεί.! Για! κάποιους! μπορεί! να!
είναι!δύσκολο!αλλά!όταν!ενυπάρχει!στην!κουλτούρα!του!οργανισμού!συμβαίνει!
σαν! κάτι! φυσιολογικό! και! αναγκαίο.! Σε! κλειστά! συστήματα! διοίκησης! οι!
διευθυντές!δουλεύουν!απομονωμένα!και!ο!γενικός!διευθυντής!είναι!αυτός!που!
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έχει! την! εξουσία.! Η! ανταλλαγή! γνώσεων! δεν! προάγεται! καθώς! είναι! μορφή!
εξουσίας!και! όποιος! την! έχει! δεν!διατείθεται! να! τη!μοιραστεί.!Η!απόδοση! του!
οργανισμού!σαν!σύνολο!όπως!αποδείχτηκε!από!την!έρευνα!των!Srivastava!et!al.!
(2006)!αυξάνεται!όταν!η!γνώση!«κυκλοφορεί»!μέσα!στην!επιχείρηση.!!
Τα! κίνητρα! των! εργαζομένων! όση! περισσότερη! εξουσία! αναμένουν! να! έχουν!
είναι!λογικό!στις!περισσότερες!περιπτώσεις!να!αυξάνονται!όπως!απέδειξαν!οι!
Cohen,!Chang!&!Ledford!και!οι!Mantz!&!Sims!(1997;!1987!όπως!αναφέρουν!οι!
Srivastava! et! al.,! 2006).! Για! παράδειγμα! όταν! οι! διευθυντές! τμημάτων!
μοιράζονται! ευθύνες! με! τον! γενικό! διευθυντή! αισθάνονται! μεγαλύτερη!
αυτοπεποίθηση!και!υποκινούνται!εσωτερικά!όταν!γνωρίζουν!ότι!ο!λόγος!και!οι!
πράξεις!τους!έχουν!μεγάλη!βαρύτητα.!Σχετικά!με!την!απόδοση!του!οργανισμού!
δεν! αποδείχτηκε! από! την! έρευνα! των! Srivastava! et! al.! (2006)! ότι! αυξάνεται!
μέσω!της!ενδυνάμωσης!των!διευθυντικών!ομάδων!αλλά!αυξάνει!την!απόδοση!
της!ομάδας!και!την!ανταλλαγή!γνώσεων!η!οποία!αυξάνει!την!συνολική!απόδοση!
του!οργανισμού.!!
Για! να! πετύχει! η! εφαρμογή! ενός! συστήματος! διαχείρισης! γνώσης! πρέπει! να!
πειστούν!τα!μέλη!της!ομάδας!ότι!όλα!τα!μέλη!της!επιχείρησης!θα!δεσμευτούν!
στο!να!μοιραστούν!τις!γνώσεις!τους.!Αυτό!αποτελεί! το!πιο!δύσκολο!βήμα!της!
διαδικασίας! εφόσον! οι! εργαζόμενοι! είναι! λογικό! να! μην! έχουν! τη! διάθεση! να!
μοιραστούν!τις!γνώσεις!που!τους!κάνουν!να!ξεχωρίζουν!και!που!απέκτησαν!με!
κόπο.!Αν!όλοι!οι!εργαζόμενοι!εμπιστευτούν!την!διαδικασία!και!δεσμευτούν!στο!
να! την! μοιραστούν! μεταξύ! τους! τα! μέλη! των! ομάδων! διαχείρισης! γνώσης! θα!
είναι! πιο! πρόθυμα! να! συμμετέχουν! στην! διαδικασία.! Αυτό! μπορεί! να!
υποστηριχθεί! με! παροχή! κινήτρων! όπως! ανταμοιβή! και! αναγνώριση! για! την!
ανταλλαγή! γνώσεων.! Όπως! προαναφέρθηκε! οι! εργαζόμενοι! στα! ξενοδοχεία!
αποδίδουν! αποτελεσματικά! στα! πλαίσια! της! ομαδικής! εργασίας! (Worsfold,!
1989),! γεγονός! που! ευνοεί! την! διαδικασία! και! προσφέρει! ένα! πιο! εύφορο!
έδαφος!για!την!επιτυχημένη!εφαρμογή!του!συστήματος!διαχείρισης!γνώσης.!Η!
ευκαιρία! για! ομαδική! εργασία! από! μόνη! της! μπορεί! σε! μια! ξενοδοχειακή!
επιχείρηση!να!αποτελέσει!κίνητρο!για!τους!εργαζόμενους!οι!οποίοι!αναζητούν!
την!επαγγελματική!συναναστροφή!με!τους!συναδέλφους!τους.!
Όσο! αφορά! τους! διευθυντές! τμημάτων! και! τον! γενικό! διευθυντή! αν!
υποθέσουμε!ότι!η!πλειοψηφία!έχει!αποφοιτήσει!από!ξενοδοχειακές!σχολές! !το!
υπόβαθρο! των! γνώσεων! τους! είναι! κοινό,! αυτό! όμως! που! τους! διαφοροποιεί!
είναι! οι! εμπειρίες! που! έχουν! αποκτήσει! στην! πορεία! της! καριέρας! τους! με!
διαφορετικούς!εργοδότες!και!σε!διαφορετικές!θέσεις.!Η!συχνή!αλλαγή!θέσεων!
στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!είναι!προαπαιτούμενο!για!την!επαγγελματική!ανέλιξη!
κατά! τους! Bowey! και! Riley! ! (1976;! 1980! όπως! αναφέρουν! οι! Carbery! et! al.,!
2003),!επομένως!όλοι!οι!διευθυντές!τμημάτων!έχουν!γνώσεις!και!εμπειρία!για!
τις! περισσότερες! θέσεις! του! ξενοδοχείου.! Αν! λοιπόν! δεσμευτούν! στο! να!
μοιραστούν! αυτές! τις! γνώσεις! με! τους! εργαζόμενους! και! με! τους! υπόλοιπους!
διευθυντές! μπορεί! να! δημιουργηθεί! μια! βάση! δεδομένων! πολύτιμη! για! την!
επιχείρηση.! Επιπρόσθετα! στην! περίπτωση! που! ο! γενικός! διευθυντής! ή! οι!
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διευθυντές! τμημάτων! έχουν! άλλο! υπόβαθρο,! για! παράδειγμα! είναι!
εξειδικευμένοι!στον!οικονομικό!τομέα!ή!τον!τομέα!των!πωλήσεων!μπορούν!να!
μεταδώσουν!τις!γνώσεις!τους!σε!διευθυντές!και!προϊσταμένους!ώστε!να!είναι!
σε! θέση! να! συμμετέχουν! σε! σημαντικές! αποφάσεις! και! κατ’επέκταση! να!
αυξηθούν!τα!επίπεδα!κινήτρων!τους.!!
Τα! ξενοδοχεία! που! δουλεύουν! εποχιακά,! για! παράδειγμα! στα! ελληνικά! νησιά,!
αλλάζουν!συχνά!προσωπικό,!όχι!μόνο!υπαλλήλους!αλλά!και!διευθυντές.!Αυτή!η!
κατηγορία! ξενοδοχείων! με! πολύ! συχνές! εναλλαγές! στο! προσωπικό! τους!
χρειάζονται! τέτοια! οργανωμένα! συστήματα! διαχείρισης! γνώσης! περισσότερο!
από!τα!υπόλοιπα!καθώς!ο!κάθε!νέος!υπάλληλος!που!εισέρχεται!στο!ανθρώπινο!
δυναμικό! πρέπει! να! προσαρμοστεί! πολύ! γρήγορα! στην! ξένη! για! αυτόν!
επιχείρηση.! Λόγω! λοιπόν! της! φύσης! της! εποχιακής! εργασίας! ο! εργαζόμενος!
γνωρίζει!ότι!μπορεί!τον!επόμενο!χρόνο!να!αντικατασταθεί.!Εάν!κάθε!ξενοδοχείο!
είχε!μια!οργανωμένη!βάση!δεδομένων!μέσα!από!την!οποία!ο! νεοεισερχόμενος!
υπάλληλος!θα!μπορούσε!να!βρει!τις!πληροφορίες!που!τον!αφορούν!εύκολα!και!
γρήγορα!θα!ήταν! ευκολότερο! να!ανακαλύψει! την!κουλτούρα!της! επιχείρησης,!
τον! τρόπο! που! διεκπεραιώνει! ορισμένες! λειτουργίες! ή! τεχνικές! λεπτομέρειες!
που! αφορούν! την! δουλειά! του! ή! που! την! επηρεάζουν.! Η! ύπαρξη! γραπτής!
μορφής! βασικών! λειτουργιών! αλλά! και! επιμέρους! λεπτομεριών! μπορεί! να!
διευκολύνει!σε!πολύ!μεγάλο!βαθμό!την!καθημερινότητα!ενός!νέου!μέλους!της!
επιχείρησης!αλλά!και! των!υπόλοιπων!μελών,!αφού!σώζεται!αρκετός!χρόνος!ο!
οποίος! συνήθως! αφιερώνεται! στις! απορίες! του! νέου! μέλους! και! την!
προσαρμογή! του.!Με! την!πρόσβαση! λοιπόν! του! νέου! εργαζομένου!σε! όλες! τις!
πληροφορίες! που! χρειάζεται! για! να! κάνει! την! δουλειά! του! παραβλέπεται! ένα!
μέρος! της! περιόδου! προσαρμογής.! Έτσι! ο! εργαζόμενος! είναι! σε! θέση! να!
αντλήσει! γρηγορότερα! κίνητρα,! δηλαδή! να! αξιοποιήσει! όλες! τις! πληροφορίες!
που! του!προσφέρθηκαν!ώστε! να! υποκινηθεί! εσωτερικά! για! να! αποδώσει! στο!
μέγιστο!των!δυνατοτήτων!του.!
Το! σύγχρονο! εργασιακό! περιβάλλον! απαιτεί! αλληλοσυμπλήρωση! στο! χώρο!
εργασίας,! δηλαδή!όλοι! να! ξέρουν!να!κάνουν!από!όλα!σύμφωνα!με! τις!Mia!και!
Patiar! (2001!όπως!αναφέρεται!στο!Winata! and!Mia,! 2005).! Σε! ένα! ξενοδοχείο!
λοιπόν!όπου!οι!ρυθμοί!εργασίας!είναι!γρήγοροι!και!όλα!περιστρέφονται!γύρω!
από! την! ικανοποίηση! του!πελάτη!άμεσα! και! αποτελεσματικά!αυτός! ο! βαθμός!
αλληλοσυμπλήρωσης!πρέπει!να!αυξάνεται!συνεχώς.!Ο!καλύτερος!τρόπος!για!να!
επιτευχθεί! αυτό! είναι! η! ύπαρξη! κουλτούρας! συνεχούς! εκπαίδευσης! και!
διαχείρισης! γνώσης.! Με! την! υιοθέτηση! συστημάτων! διαχείρισης! γνώσης! οι!
εργαζόμενοι! εξασκούνται! σε! μια! κουλτούρα! μάθησης! και! ανταλλαγής! ιδεών,!
γεγονός! το! οποίο! εξελίσσει! το! διανοητικό! επίπεδο! του! οργανισμού.! Όταν! το!
προσωπικό! μαθαίνει! να! λειτουργεί! σε! ένα! περιβάλλον! χωρίς! συντηρητισμό,!
τουλάχιστον!όσο!αφορά!την!«κυκλοφορία»!της!γνώσης,!σε!δεύτερο!επίπεδο!θα!
είναι!σε!θέση!να!σκέφτεται!καινοτόμα!και!να!λύνει!τα!καθημερινά!προβλήματα!
δοκιμάζοντας!νέες!προσεγγίσεις.!!
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Έτσι!η! επιχείρηση!μπορεί! να! ενδυναμώσει! τους! εργαζόμενους! έναν!προς! έναν!
και! ως! αποτέλεσμα! παρέχει! κίνητρα! για! προσωπική! ολοκλήρωση! και! για!
επιτυχία! στο! χώρο! εργασίας.! Αυτή! η! αλυσίδα! συνεπειών! οδηγεί! και! στην!
διατήρηση! των! εργαζομένων,! οι! οποίοι! αφού! έχουν! μυηθεί! στην! κουλτούρα!
μάθησης!θέλουν!συνεχώς! να! εξελίσσονται! και! να!αναπτύσσουν! τις! δεξιότητες!
τους.!Όπως!υποστηρίζει!και!ο!Crosby!(1979)!τέτοια!συστήματα!ποιότητας!που!
αφορούν!την!μάθηση!την!ενημέρωση!και!την!γνώση!αυξάνουν!την!αφοσίωση.!
!

2.7!Ενδυνάμωση!της!Accor!!
!
Το! παράδειγμα! της! Accor! (Aung,! 2006)! αποδεικνύει! ότι! οι! χρηματικές!
ανταμοιβές!δεν!είναι!ο!μόνος!τρόπος!παροχής!κινήτρων!και!ότι!μάλιστα!μπορεί!
να! μην! χρησιμοποιείται! καθόλου.! Ο! λόγος! για! τον! οποίο! η! Accor! δεν!
χρησιμοποιεί!την!χρηματική!ανταμοιβή!είναι!πιθανόν!γιατί!έχει!διαπιστώσει!ότι!
οι!εργαζόμενοι!από!ένα!σημείο!και!έπειτα!την!θεωρούν!δεδομένη!και!παύει!να!
αποτελεί! μέσο! υποκίνησης.! Όπως! προαναφέρθηκε! τα! ποσοστά! οικειοθελών!
αποχωρήσεων! στον! ξενοδοχειακό! κλάδο! είναι! υψηλά! και! αντικατοπτρίζουν!
έλλειψη!κινήτρων!και!ηθικού!(Carbery!et!al.,!2003).!Από!την!άλλη!μεριά!όταν!οι!
εργαζόμενοι!μένουν!στάσιμοι!σε!μια!θέση!και!εκτελούν!τα!ίδια!καθήκοντα!κάθε!
μέρα!μπορεί!εύκολα!να!χάσουν!τα!κίνητρα!τους!και!το!ενδιαφέρον!τους!για!την!
δουλειά.!!
Η! λύση!που! βρήκε! η! Accor! για! αυτό! το! πρόβλημα! είναι! το! cross! training,! μια!
πρακτική! που! μπορεί! να! εφαρμοστεί! οριζόντια,! από! πάνω! προς! τα! κάτω! και!
από!κάτω!προς!τα!πάνω.!Η!Accor!ως!πολυεθνική!εταιρεία!είχε!την!ευκαιρία!να!
εφαρμόσει! την! πρακτική! σε! διαφορετικές! χώρες! και! επικεντρώθηκε! στο!
οριζόντιο!cross!training!με!ανταλλαγή!διευθυντών.!Ωστόσο!η!πρακτική!μπορεί!
να! χρησιμοποιηθεί! και! εντός! ενός! μόνο! ξενοδοχείου,! για! παράδειγμα! ο!
προϊστάμενος! του! τμήματος! υποδοχής! μπορεί! να! ανταλλάξει! θέση! με! τον!
προϊστάμενο! του! τμήματος! καθαριότητας,! ο! εργαζόμενος! του! τμήματος!
marketing!με!αυτόν!του!τμήματος!ασφάλειας,!ο!διευθυντής!φαγητού!και!ποτού!
με! αυτόν! των! ανθρωπίνων! πόρων.! Η! πρακτική! μπορεί! να! εφαρμοστεί! διαz
τμηματικά! αλλά! και! ενδοzτμηματικά! και! ακόμα! και! ένας! εργαζόμενος! της!
κατώτατης! βαθμίδας! στην! πυραμίδα! ηγεσίας! μπορεί! να! περάσει! μια! μέρα!ως!
προϊστάμενος! τμήματος,! με! την! ανάλογη! καθοδήγηση.! Μια! άλλη! μορφή! που!
μπορεί! να! πάρει! η! cross! training! πρακτική! είναι! αυτή! της! αντικατάστασης,!
λόγου! χάρη! αν! ο! γενικός! διευθυντής! απουσιάζει! ένας! διευθυντής! κάποιου!
τμήματος!αναπληρώνει!για!αυτόν!για!όσο!χρειάζεται.!!
Η! πρόσθεση! ευθυνών! μπορεί! να! αποτελέσει! μέσο! ενδυνάμωσης! ηγεσίας! αλλά!
για!να!αποτελέσει!μέσο!υποκίνησης!αυτές!οι!ευθύνες!πρέπει!να!ανταμείβονται!
με! κάποιο! τρόπο! και! να! αναγνωρίζονται,! καθώς! διαφορετικά! αποτελούν! ένα!
επιπρόσθετο! βάρος! στην! καθημερινότητα! του! εργαζόμενου! (Belilos,! 1999).!
Επομένως! ο! εμπλουτισμός! καθηκόντων! ως! μέσο! υποκίνησης! πρέπει! να!
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εφαρμόζεται!με!προσοχή!για!να!αποφεύγεται!το!αντίθετο!αποτέλεσμα!από!το!
επιθυμητό,!δηλαδή!η!εκμετάλλευση!του!εργαζομένου.!!
Σε! ένα! ξενοδοχείο! τα! τμήματα!αλληλοσυμπληρώνονται! και! αλληλοεξαρτώνται!
κατά!τις!Mia!και!Patiar!(2001!όπως!αναφέρεται!στο!Winata!and!Mia,!2005).!Οι!
εντάσεις! προκύπτουν! όταν! για! παράδειγμα! το! ένα! τμήμα! καθυστερεί! την!
δουλειά!του!άλλου!και!ο!πελάτης!δεν!μπορεί!να!ικανοποιηθεί!έγκαιρα!ή!πλήρως.!
Με! την! εφαρμογή! της! cross! training! πρακτικής! οι! εργαζόμενοι! έχουν! την!
ευκαιρία! να! εμπλουτίσουν! τις! γνώσεις! τους! γύρω! από! τις! λειτουργίες! του!
ξενοδοχείου.!Η!πρακτική!ωστόσο!για!να!έχει!αποτέλεσμα!θα!πρέπει!να!λαμβάνει!
υπόψη!τα!ενδιαφέροντα!και!τα!κίνητρα!των!εργαζομένων!ώστε!η!ανταλλαγή!να!
γίνει!μεταξύ!θέσεων!ενδιαφέροντος!και!όχι!τυχαία.!!
Με! αυτή! την! ανταλλαγή,! η! οποία! περιλαμβάνει! όλα! τα! τμήματα! και! όλες! τις!
βαθμίδες! αποφεύγεται! η! αίσθηση! της! στασιμότητας! και! δημιουργούνται!
καινούρια! ενδιαφέροντα! στους! εργαζόμενους.! Επίσης! είναι! πιθανό! να!
προκύψουν!νέες!ευκαιρίες!καριέρας! (Belilos,!1999).!Τα!τμήματα!είναι!σε!θέση!
να!κατανοούν!το!ένα!το!άλλο!και!έτσι!απαλύνονται!οι!διαφορές!και!οι!εντάσεις,!
αφού! οι! εργαζόμενοι! έχουν! την! ευκαιρία! να! βιώσουν! τις! δυσκολίες! και! τα!
εμπόδια! που! αντιμετωπίζονται.! Επίσης,! πολλά! προβλήματα! διαδικαστικά! ή!
τεχνικά! βρίσκουν! λύσεις! καθώς! οι! εκπαιδευόμενοι! έχουν! φρέσκια! οπτική!
σχετικά! με! το! νέο! αντικείμενο! και! είναι! σε! θέση! να! δουν! αντικειμενικά! τον!
τρόπο! λειτουργίας! του! τμήματος.! Μετά! από! την! ολοκλήρωση! της! εμπειρίας!
αυτής! τα! τμήματα! επικοινωνούν! με! άλλους! όρους! και! είναι! σε! θέση! να!
δουλέψουν! ομαδικά.! Αυτή! η! αλλαγή! υποκινεί! τους! ανθρώπους! καθώς! από! τη!
φύση! τους! έχουν! την! ανάγκη! για! νέες! εμπειρίες! και! για! ανατροπή! της!
μονοτονίας.! Με! την! προϋπόθεση! ότι! η! πρακτική! εφαρμόζεται!
προγραμματισμένα!και!όλοι!οι!συμμετέχοντες!έχουν!την!κατάλληλη!ενημέρωση!
και! προετοιμασία! εγκαίρως! οι! εργαζόμενοι! δεσμεύονται! για! τη! επιτυχία! του!
προγράμματος.!!
Όσο! αφορά! τους! διευθυντές! τμημάτων! ή! τους! προϊσταμένους,! όταν!
παρατηρείται! πτώση! του! επίπεδου! κινήτρων! και! της! απόδοσης! τους,! η! cross!
training! πρακτική! μπορεί! να! λειτουργήσει! ως! μια! ειδοποίηση! ώστε! να!
επιστρέψουν!στη!θέση!τους!ανανεωμένοι!και!με!υψηλότερες!επιδόσεις!(Belilos,!
1999).!Είναι!επίσης!μια!ευκαιρία!να!εκτιμήσουν!την!θέση!τους!αν!αισθανθούν!
ότι! κινδυνεύουν! να! την! χάσουν! ή! αν! διαπιστώσουν! ότι! η! θέση! στην! οποία!
εκπαιδεύτηκαν!στα!πλαίσια!της!cross!training!πρακτικής!δεν!υπερτερεί!από!την!
δική!τους.!!
Το!τμήμα!Διοίκησης!Ανθρωπίνων!Πόρων!είναι!αυτό!που!σε!συνεργασία!με!τον!
Γενικό! Διευθυντή! θα! αναλάβουν! την! διεκπεραίωση! της! πρακτικής.! Το! κόστος!
της! πρακτικής! σε! επιχειρήσεις! που! έχουν! κουλτούρα! μάθησης! είναι! ο! μισθός!
δύο! ημερών! καθώς! οι! πρώτες! δύο! μέρες! αφιερώνονται! στην! εκπαίδευση! του!
εργαζόμενου!(Belilos,!1999).!Ο!υπόλοιπος!χρόνος!είναι!προκαθορισμένος!και!η!
μισθοδοσία! γίνεται! κανονικά! εφόσον! δεν! πρόκειται! για! προσλήψεις! αλλά! για!
ανταλλαγές! εργαζομένων.! Σύμφωνα! με! την! Belilos! (1999)! η! ενημέρωση! των!
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συμμετεχόντων!και!η!αποδοχή!είναι!το!πρώτο!βήμα!της!διαδικασίας,!όπως!και!η!
δέσμευση! των! προϊσταμένων! και! των! διευθυντών! τμημάτων! ότι! θα!
υποστηρίξουν! την! διαδικασία.! Τα! συμφέροντα! που! θα! προκύψουν! από! την!
διαδικασία! για! τον! κάθε! ένα! ξεχωριστά! και! για! το! ξενοδοχείο! σαν! σύνολο!
πρέπει!να!είναι!ξεκάθαρα!και!το!πρόγραμμα!πρέπει!να!εφάπτεται!στις!ανάγκες!
των!συμμετεχόντων!και!του!οργανισμού.!Ένα!επίσης!πολύ!σημαντικό!κομμάτι!
της!διαδικασίας! είναι! η!ανατροφοδότηση!μεταξύ! του! εκπαιδευόμενου!και! του!
προϊσταμένου!ή!του!διευθυντή!του!τμήματος!όπου!τα!σχόλια!του!πρώτου!όπως!
αναφέρθηκε! παραπάνω! μπορεί! να! οδηγήσουν! στην! διευκόλυνση! της!
λειτουργίας!του!τμήματος!(Belilos,!1999).!
!

2.8!Δημιουργικότητα!και!υποκίνηση!
!
Σε! ένα! ξενοδοχείο! οι! τρόποι! που! μπορεί! ένας! εργαζόμενος! να! εκφράσει! την!
δημιουργικότητα! του! αντανακλώνται! στον! τρόπο! που! θα! βελτιώσει! την!
καθημερινότητα! του! αλλά! και! την! καθημερινότητα! των! πελατών! του!
ξενοδοχείου.!Η!Toyota!για!παράδειγμα!θέτει!στους!εργαζόμενους!πολύ!υψηλούς!
στόχους!που!είναι!σχεδόν!αδύνατοι!να!πραγματοποιηθούν!ώστε!να!βρίσκονται!
σε! εγρήγορση! και! να! αντιμετωπίζουν! πολύ! υψηλές! προκλήσεις! για! να! μην!
πέφτουν! στην! ρουτίνα! της! καθημερινότητας! καθώς! διέπεται! από! κουλτούρα!
που! ανέχεται! την! αποτυχία! (Takeuchi,! Osono! &! Shimizu,! 2008).! Στην! Toyota!
ενθαρρύνεται! ιδιαίτερα!ο!πειραματισμός!και!ο!αγώνας!για!την!κατάκτηση!του!
στόχου!ακόμα!και!αν!αυτός!δεν!επιτυγχάνεται.!!
Από!την!μεριά!των!ξενοδοχείων!η!!Disneyland!χρησιμοποιώντας!το!brand!name!
της! συνδυάζει! την! φιλοξενία! με! ξεχωριστά! χαρακτηριστικά! όπως! για!
παράδειγμα!θεματική!διακόσμηση!με!αναφορές!στους!ήρωες!του!Disney!(Walt!
Disney! World,! χ.χ).! Η! εταιρεία! εξελίσσει! αυτή! την! απλή! ιδέα! συνεχώς,!
ψάχνοντας! δημιουργικούς! τρόπους! να! προβάλει! την! ιδιαιτερότητα! της.! Είναι!
βέβαια! δύσκολο! για! τις! υπόλοιπες! ξενοδοχειακές! αλυσίδες! να! την!
ανταγωνιστούν! σε! επίπεδο! brand! name! αλλά! μπορούν! να! δανειστούν! την!
φιλοσοφία!της!Disneyland.!
Ένα! μέσο! παρεμβολής! στην! δημιουργικότητα! των! εργαζομένων! είναι! οι!
προσλήψεις! (Bouncken,! 2008).! Ο! πιο! συνηθισμένος! τρόπος! επιλογής,! για!
παράδειγμα!διευθυντών!τμημάτων!ξενοδοχείου,!είναι!οι!δεξιότητες,!η!εμπειρία!
και!ο!αριθμός!εργοδοτών!που!άλλαξε!ο!υποψήφιος!στο!παρελθόν.!Εάν!το!τμήμα!
διοίκησης! ανθρωπίνων! πόρων! αρχίσει! να! αναζητά! ανθρώπους! με! εσωτερικά!
κίνητρα! εκτός!από! τα!καθιερωμένα!προαπαιτούμενα! το! ξενοδοχείο!θα!βιώσει!
σημαντικές!αλλαγές.!!
Η! δημιουργικότητα!σε! χώρους!αναψυχής! όπως! είναι! τα! ξενοδοχεία! μπορεί! να!
αλλάξει! τα! δεδομένα! για! αυτά,! τα! οποία! ανάλογα! με! την! κατηγορία! τους!
προσφέρουν! συγκεκριμένες! υπηρεσίες! αλλά! με! διαφορετικό! τρόπο.! Αυτό! που!
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κάνει!τη!διαφορά!σε!κάθε!ξενοδοχείο!είναι!το!δημιουργικό!κομμάτι!που!μπορεί!
να! προέρχεται! από! οποιοδήποτε! μέλος! του! οργανισμού! και! οποιαδήποτε!
βαθμίδα.!Αν!λοιπόν!φανταστούμε!ένα!ξενοδοχείο!στο!οποίο!όλοι!οι!εργαζόμενοι!
από!τον!γενικό!διευθυντή!μέχρι!τον!κηπουρό!ή!τους!μάγειρες!ενδιαφέρονται!και!
απορροφώνται! πλήρως! από! την! δουλειά! τους! σαν! να! ήταν! χόμπι,! όλες! οι!
προσφερόμενες!υπηρεσίες!θα!ήταν!πολύ!υψηλής!ποιότητας!και!ταυτόχρονα!θα!
ήταν!ένα!πολύ!καλό!περιβάλλον!εργασίας.!Αυτό!θα!συνέβαινε!αν!όλοι!πίστευαν!
ότι! η! δουλειά! τους! είναι! κάτι! πολύ! σημαντικό! και! ότι! εκπληρώνουν! κάποιο!
σκοπό.! Αυτός! ο! σκοπός! για! τον! κάθε! εργαζόμενο! στην! πραγματικότητα! είναι!
διαφορετικός,! και! έχει! να! κάνει! με! την! ικανοποίηση! που! λαμβάνει! το! κάθε!
άτομο! χωρίς! αυτό! να! αναφέρεται! σε! υλική! ανταμοιβή.! Ένας! καλλιτέχνης! για!
παράδειγμα! την!ώρα! που! δημιουργεί! έχει! σκοπό! το! δημιούργημα! του! να! έχει!
αντίκτυπο!στο!κοινό.!Με!την! ίδια!λογική!ένας!υπάλληλος!ξενοδοχείου!αν!είναι!
εσωτερικά!υποκινούμενος!για!την!δουλειά!του!έχει!σκοπό!να!ευχαριστήσει!τον!
πελάτη!του.!
Επομένως,!οδηγούμαστε!στο!συμπέρασμα!ότι!τα!εσωτερικά!κίνητρα!είναι!αυτά!
που!προάγουν!την!δημιουργικότητα!παρά!τα!εξωτερικά!(McGuiness,!2012).!Οι!
υψηλές! χρηματικές! απολαβές! και! τα! bonuses! δεν! αυξάνουν! την!
δημιουργικότητα!καθώς!εάν!το!άτομο!δεν!έχει!ενδιαφέρον!για!τη!δουλειά!του!
δεν! θα! υποκινηθεί! με! μια! αύξηση! στο! μισθό! του.! Σύμφωνα! με! την! ψυχολόγο!
Teresa! Amabile! «οι! άνθρωποι! είναι! περισσότερο! δημιουργικοί! όταν!
υποκινούνται!από!ενδιαφέρον,!ικανοποίηση!και!από!την!πρόκληση!της!δουλειάς!
z! όχι! από! εξωτερικές! πιέσεις».! Ωστόσο! στον! κόσμο! των! επιχειρήσεων! τα!
εξωτερικά! κίνητρα! είναι! εξαιρετικά! δύσκολο! να! εξαλειφθούν! καθώς! όλα! είναι!
προσανατολισμένα! στο! αποτέλεσμα.! Αν! λοιπόν! αναζητούμε! εργαζόμενους!
δημιουργικούς,! τα! χρήματα! δεν! είναι! ο! κατάλληλος! τρόπος! να! τους!
υποκινήσουμε.!!
Συμφωνα!με!τον!McGuiness!(2012)!η!φήμη!και!η!αναγνώριση!είναι!ένας!τρόπος!
επιβράβευσης!που!“τρέφει”!τον!εγωισμό!του!εγαζόμενου!με!θετικό!τρόπο.!Για!
παράδειδμα,! οι! τελετές! βράβευσης! για! κάτι! δημιουργικό! μπορούν! να!
υποκινήσουν! και! τις! ομάδες! που! συμμετέχουν! σε! projects! αλλά! και! τους!
υπόλοιπους! που! θα! επιθυμούν! να! συνδράμουν! με! την! πρώτη! ευκαιρία! στο!
μέλλον.!Η! εκτίμηση!από!τους!ανώτερους!δημιουργεί! τα! ίδια!συναισθήματα!με!
την! αναγνώριση! αλλά! σε! προσωπικό! επίπεδο.! Ένας! ακόμη! τρόπος!
επιβράβευσης! της! δημιουργικότητας! είναι! το! status! και! τα! προνόμια,! για!
παράδειγμα!η!θέση!κάποιου!στο!τραπέζι!κατά!τη!διάρκεια!ενός!meeting.!
!Ένα! άλλο! στοιχείο! του! οργανισμού! που! μπορεί! να! προάγει! την!
δημιουργικότητα! είναι!η!παροχή! ευκαιριών!ανέλιξης! (McGuiness,!2012).! !Αν!ο!
χώρος!εργασίας,!για!παράδειγμα!ένα!ξενοδοχείο!ενδιαφέρει!τον!εργαζόμενο!και!
έχει!βλέψεις!για!ανώτερες!θέσεις!θα!δεχτεί!να!κάνει!και!πιο!απλές!δουλειές!με!
όρεξη!αφού!είναι!μέσα!στο!εργασιακό!περιβάλλον!που!επιθυμεί!και!περιμένει!να!
του!παρουσιαστεί!η!ευκαιρία!για!ανέλιξη.!Επίσης!η!έννοια!της!προθεσμίας!είναι!
παρεξηγημένη,! καθώς! σε! κάποιες! περιπτώσεις! οι! εργαζόμενοι! λειτουργούν!
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καλύτερα! εάν! έχουν! ένα! προκαθορισμένο! χρονικό! περιθώριο! για! να!
ολοκληρώσουν! ένα! project.! Το! χρονικό! περιθώριο! πολλές! φορές! είναι! και! το!
κίνητρο!για!να!ξεκινήσει!η!ενασχόληση!με!το!project!(!McGuiness,!2012).!!
Η!δημιουργική!σκέψη!σε!ένα!ξενοδοχείο!μπορεί!να!καλύψει!πολλές!λειτουργικές!
πτυχές! της! καθημερινότητας! και! να! λύσει! πολλά! προβλήματα! σε! όλα! τα!
τμήματα.! Η! νέα! ματιά! σε! θέματα! που! απασχολούν! το! ξενοδοχείο! μπορεί! να!
αναζωογωνήσει!τον!οργανισμό!και!να!αλλάξει!την!πορεία!του.!Για!παράδειγμα!
στον! τομέα! των! πωλήσεων! και! μάρκετινγκ,! ο! ανασχεδιασμός! του! τρόπου!
διοίκησης,! η! ηγεσία! των! ομάδων! μέσα! από! διαφορετικό! πρίσμα,! η!
διαφοροποίηση! από! τους! ανταγωνιστές,! η! στρατηγική! πωλήσεων,! οι!
καινοτόμες!παρεμβάσεις!στην!διακόσμηση!του!ξενοδοχείου,!το!ενδιαφέρον!για!
το! περιβάλλον.! Αυτές! οι! παρεμβάσεις! μπορούν! να! αυξήσουν! κατακόρυφα! το!
ενδιαφέρον! των! εργαζόμενων! οι! οποίοι! θα! εκφράσουν! την! δημιουργικότητα!
τους,! δουλεύοντας! σε! ομάδες.! Αν! οι! ενέργειες! αυτές! πραγματοποιηθούν!
οργανωμένα!μπορούν!να!λειτουργήσουν!ως! ισχυρά!κίνητρα!για!τη!δημιουργία!
έργων!τα!οποία!οι!εργαζόμενοι!θα!τα!αισθάνονται!δικά!τους.!
!

2.9!Υποκίνηση!της!γενιάς!Ψ!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!
!
Ο!κλάδος!έχει!την!ανάγκη!να!λάβει!υπόψη!του!τις!ανάγκες!της!γενιάς!Ψ!ώστε!να!
συνεχίσει!να!έχει!το!ανθρώπινο!δυναμικό!!που!χρειάζεται.!Με!την!προσαρμογή!
του!ίδιου!του!κλάδου!στις!ανάγκες!των!νεότερων!σύμφωνα!με!τον!Martin!(2005!
όπως!αναφέρεται!από!τους!Barron!et!al.,!2007)!η!εξέλιξη!του!θα!είναι!ομαλή!και!
σε! αρμονία! με! το! σημερινό! επιχειρηματικό! περιβάλλον,! του! οποίου! το! μέλλον!
ανήκει!σε!αυτή!τη!νέα!γενιά.!!
Το!γεγονός!ότι!η!γενιά!αυτή!έχει!πολύ!καλή!σχέση!με!την!τεχνολογία!κατά!τον!
Martin! (2005! όπως! αναφέρεται! από! τους! Barron! et! al.,! 2007)! μπορεί! να!
λειτουργήσει!ως!προτέρημα!αλλά!και!ως!ελάττωμα!εάν!δεν!αξιοποιηθεί!σωστά!
από! την! επιχείρηση.! Μπορεί! δηλαδή! να! είναι! πολύ! εξοικειωμένοι! με! τους!
ηλεκτρονικούς! υπολογιστές! και! την! επικοινωνία! μέσω! email! και! μηνυμάτων!
αλλά! σε! ορισμένες! περιπτώσεις! πάσχουν! από! το! χάρισμα! να! αλληλεπιδρούν!
άμεσα! και! αυτοπροσώπως,! κάτι! που! είναι! απαραίτητο! για! τους! υπάλληλους!
ξενοδοχείων!σε!συγκεκριμένες!θέσεις.! Επίσης!αυτό! το! χαρακτηριστικό!πολλές!
φορές!κάνει!αυτούς!τους!ανθρώπους!ανυπόμονους!αφού!έχουν!συνηθίσει!όλα!
στον! κόσμο! του! διαδικτίου! να! γίνονται! με! πολύ! γρήγορους! ρυθμούς.! Για!
παράδειγμα! θα! προτιμήσουν! να! επικοινωνήσουν! με! τους! διευθυντές! ή! τους!
προϊσταμένους! μέσω! ηλεκτρονικού! ταχυδρομείου! παρά! αυτοπροσώπως! κάτι!
που! οι! μεγαλύτεροι! σε! ηλικία! δεν! έχουν! συνηθίσει.! Ακόμη! η! γενιά! Ψ! είναι!
συνηθισμένη!σε!μια!μορφή!σχέσεων!που!δεν!απαιτείται!χρόνος!για!να!χτιστεί!
εμπιστοσύνη! και! έχουν! μάθει! στον! άμεσο! και! ψηφιακό! τρόπο! επικοινωνίας.!
Έτσι!δεν!είναι!τόσο!διατεθειμένοι!όσο!η!προηγούμενη!γενιά!στο!να!αφιερώσουν!
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χρόνο!στο!χτίσιμο!σχέσεων!με!τους!συνεργάτες!τους,!τους!φιλοξενούμενους!και!
τους!ανωτέρους!τους!λόγω!της!ανυπομονησίας!που!τους!χαρακτηρίζει.!
Από! την! άλλη! μεριά,! η! αποδοτικότητα! ως! όρος! για! τις! σημερινές! εταιρίες!
περιλαμβάνει! και! την! έννοια! του! άψογου! χειρισμού! των! τελευταίων!
τεχνολογιών,!κάτι!που!αυτή!η!γενιά!μπορεί!να!φέρει!εις!πέρας!και!είναι!και!το!
σημείο! στο! οποίο! ξεχωρίζει! από! την! προηγούμενη! γενιά.! Αν! λοιπόν! το!
ξενοδοχείο!αναβαθμίσει!τις!τεχνολογίες!που!χρησιμοποιεί!ή!εισάγει!καινούριες!
η!γενιά!Ψ!έχει!τις!δεξιότητες!για!να!διαχειριστεί!τα!πιο!σύγχρονα!λογισμικά!ή!
μηχανήματα,!το!διαδίκτυο,!την!ανάγκη!για!κοινωνική!δικτύωση!με!τους!πελάτες.!
Δύο!πολύ!σημαντικά!χαρακτηριστικά!της!γενιάς!Ψ!είναι!η!προτίμηση!που!έχει!
σε! περιβάλλοντα! που! προάγουν! την! καινοτομία! και! την! επιχειρηματικότητα!
(Solnet! and! Charlton,! 2011).! Η! φρέσκια! ματιά! λοιπόν! και! η! διάθεση! της! για!
καινοτόμες! παρεμβάσεις! είναι! στοιχεία! που! ο! οργανισμός! μπορεί! να!
εκμεταλλευτεί! ικανοποιώντας! παράλληλα! τις! ανάγκες! των! νέων! αυτών!
εργαζομένων.! Ιδιαιτέρως!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!οι!δεξιότητες!στην!επίλυση!
καθημερινών! προβλημάτων! είναι! πολύτιμες! καθώς! η! εξυπηρέτηση! των!
πελατών!λαμβάνει!χώρα!κάθε!στιγμή.! 
Το! γεγονός! ότι! αυτή! η! γενιά! δεν! θέλει! να! εργάζεται! στα! πλαίσια! αυστηρής!
διοίκησης! και! σε!αυταρχικά!συστήματα! (Barron! et! al.,! 2007)! δεν!σημαίνει! ότι!
δεν! σέβεται! την! διεύθυνση,! αντιθέτως! επιθυμεί! να! ανταλλάσσει! γνώμες! για!
πολλά!θέματα!και!θέλει!να!έχει!άμεση!αλληλεπίδραση!με!τους!ανώτερους!αλλά!
και!τους!συναδέλφους.!Επίσης!αναζητά!την!υποστήριξη!της!διεύθυνσης!και!την!
παροχή! όσο! περισσότερων! πληροφοριών! μπορεί! να! πάρει! από! τους! πιο!
έμπειρους! (Solnet! and! Charlton,! 2011).! Αυτά! τα! χαρακτηριστικά! συνδέονται!
άμεσα! με! το! γεγονός! ότι! η! επικοινωνία! μέσω! διαδικτύου! και! η! πληθώρα!
πληροφοριών!που!μπορεί!να!βρει!ανά!πάσα!στιγμή!μέσω!αυτού!έχει!συνηθίσει!
την!γενιά!αυτή!στην!ανταλλαγή!απόψεων!και!την!πληροφόρηση!χωρίς!όρια.!Η!
προτίμηση!που!έχουν!στις! επίπεδες!οργανωτικές!δομές!αντανακλάται!και!στο!
γεγονός! ότι! προτιμούν! να! ξεκινήσουν! δικές! τους! επιχειρήσεις! παρά! να!
περιμένουν!να!καταξιωθούν!επαγγελματικά!σε!κάποιο!ξενοδοχείο!(Barron!et!al.,!
2007).!Το!γεγονός!δηλαδή!ότι!δεν!επιθυμούν!να!αρχίσουν!από!χαμηλά!επίπεδα!
της!ιεραρχίας!και!να!ανέλθουν!αργότερα!οφείλεται!και!στο!γεγονός!ότι!βλέπουν!
τον! εαυτό! τους! ως! ίσο! με! τους! μεγαλύτερους! σε! ηλικία! και! καταξιωμένους!
εργαζόμενους,!αναζητούν!μια!θέση!με!προκλήσεις!από!την!πρώτη!μέρα!(Solnet!
and!Charlton,!2011).!
Σε!συνδυασμό!με!την!ανοιχτή!επικοινωνία!και!την!επίπεδη!διευθυντική!δομή,!η!
νέα!γενιά!εργαζομένων!θα!αντλήσει!κίνητρα!και!από!τις!ευκαιρίες!εκπαίδευσης!
αφού!συνήθως!τις!αποζητά!κατά!τον!Morton!(2000!όπως!αναφέρουν!οι!Barron!
et!al.,!2007).!Όσο!περισσότερα!προσόντα!μπορεί!να!της!δώσει!ο!εργοδότης!της!
τόσο! περισσότερους! λόγους! θα! έχει! να! ανταποδώσει! σε! αυτόν! και! να!
παραμείνει!με!την!εταιρεία.!Ενδεχομένως!οι!μεγαλύτεροι!σε!ηλικία!εργαζόμενοι!
δεν! έχουν! την! ίδια! διάθεση! για! μάθηση! και! ανάπτυξη! που! έχουν! οι! νεότεροι,!
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καθώς! για! τους! δεύτερους! είναι! πιο! εύκολο! να! καθίσουν! στα! θρανία! και! να!
διδαχθούν!καινούρια!πράγματα.!!
Επίσης,!η!ανατροφοδότηση!για!την!απόδοση!είναι!ένα!πολύ!σημαντικό!σημείο!
στο!οποίο!οι!δύο!γενιές,!Χ!και!Ψ,!διαφέρουν!(Solnet!and!Charlton,!2011).!Στην!
πλειοψηφία! τους! οι! επιχειρήσεις! δεν! χρησιμοποιούν! συστήματα!
ανατροφοδότησης!ώστε!να!βελτιώσουν!την!απόδοση!τους!και!να!συζητήσουν!
εποικοδομητικά! με! τους! συναδέλφους,! τους! ανώτερους! και! το! τμήματα!
ανθρώπινων!πόρων.!Η!νέα!γενιά!ωστόσο,!αναζητά!την!ανατροφοδότηση!αυτή!
για! να! την! κατευθύνει!ώστε! να! διορθώσει! τα! ελαττώματα! της! ή! να! εισπράξει!
επαίνους,!κάτι!που!η!προηγούμενη!γενιά!δεν!αποζητά!καθώς!τα!στυλ!διοίκησης!
στα! οποία! έχει! συνηθίσει! να! εργάζεται! είναι! πιο! κλειστά.! Αντίθετα! η! γενιά!Ψ!
αντλεί! κίνητρα! από! την! εποικοδομητική! κριτική.! Αν! λοιπόν! το! περιβάλλον!
εργασίας! δεν! ικανοποιεί! αυτές! τις! ανάγκες! της! νέας! γενιάς!συχνά!αποχωρούν!
από!τον!κλάδο!ή!δεν!αναζητούν!καν!μια!θέση!εργασίας!σε!αυτόν!(Barron!et!al.,!
2007).!Η!αποθάρρυνση!τους!αυτή!και!η!αποστροφή!που!έχουν!σε!περιβάλλοντα!
όπου! οι! προσπάθειες! τους! δεν! αναγνωρίζονται! αφήνουν! τους! οργανισμούς!
χωρίς!νέους!ανθρώπους!με!όρεξη!και!καινούριες!ιδέες.!!
Το!Ελβετικό!ίδρυμα!Les!Roches!ειδικεύεται!στην!ξενοδοχειακή!εκπαίδευση.!Τον!
Μάϊο! με! Ιούνιο! του! 2012! οργανώθηκε! ένα! συνέδριο! σε! συνεργασία! του! Les!
Roches! Jin! Jiang!στην!Κίνα! !με!την!αλυσίδα!Hilton!Worldwide!με!τίτλο! “Gen!Y!
Conference! Young!Hoteliers! of! the!World”! όπου! συμμετείχαν! εκπρόσωποι! της!
γενιάς!Ψ!οι!οποίοι!φοιτούν!στο!Les!Roches!(LRJJ!Campus!Life!Magazine,!2012).!
Η!αλυσίδα!Hilton!Worldwide!συνεργάζεται!με! ξενοδοχειακά!πανεπιστήμια!και!
υποστηρίζει! την! μάθηση! και! την! ανάπτυξη! των! φοιτητών! με! προγράμματα!
μάθησης!και!προώθησης!καριέρας.!Προσφέρει!πρακτικές!ασκήσεις!σε!φοιτητές!
και! ενισχύει! τις! γνώσεις! τους! πάνω! σε! θέματα! της! δουλειάς! στα! ξενοδοχεία.!
Επίσης!προγραμματίζει!επισκέψεις!επαγγελματιών!στις!αίθουσες!και!φοιτητών!
στα! ξενοδοχειακά! της! καταλύματα.! Μια! πολύ! σημαντική! πρωτοβουλία! της!
αλυσίδας! είναι! τα! προγράμματα! ezlearning! που! βοηθούν! τους! φοιτητές! να!
ανακαλύψουν! τις! δεξιότητες! που! θα! τους! χρειαστεί! να! αναπτύξουν! ώστε! να!
είναι! κατάλληλα! προετοιμασμένοι! για! το! μέλλον.! Για! τους! φοιτητές! που!
ξεχωρίζουν!η!Hilton!Worldwide!εξασφαλίζει!θέσεις!εργασίας!αμέσως!μετά!την!
αποφοίτηση!τους.!
Σύμφωνα! με! το! περιοδικό! του! πανεπιστημίου! στην! Κίνα! LRJJ! Campus! Life!
Magazine! (2012)! για! το! προσωπικό! της! η! αλυσίδα! εξασφαλίζει! συνεχή!
εκπαίδευση! και! ανάπτυξη,! ενώ! για! τα! ταλέντα! του! οργανισμού!προβλέπονται!
ευκαιρίες!διεθνούς!καριέρας.!Η!εταιρεία!εφαρμόζει!succession!planning!για!να!
εξελίσσει! το! προσωπικό! της! με! γρήγορους! ρυθμούς! και! έτσι! πετυχαίνει! και!
διατήρηση!του!ταλέντου.!Επίσης!με!αυτόν!τον!τρόπο!δίνει!κίνητρα!στους!νέους!
να! είναι! παραγωγικοί! και! να! στοχεύουν! σε! υψηλές! θέσεις.! Ένας! από! τους!
λόγους! που! η! Hilton! Worldwide! επιλέγει! να! επενδύει! μεγάλα! ποσά! στην!
εκπαίδευση! και! την! ανάπτυξη! των! δεξιοτήτων! των! εργαζομένων! είναι! ότι!
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αναγνωρίζει!ότι!οι!ίδιοι!οι!άνθρωποι!δημιουργούν!την!εμπειρία!φιλοξενίας!παρά!
οι!εγκαταστάσεις!και!το!πόσο!πολυτελείς!είναι.!!
Η!επιθυμία!της!γενιά!Ψ!για!γρήγορη!εξέλιξη!της!καριέρας!της!και!απομάκρυνση!
της! από! τον! κλάδο! (Raybould! and! Wilkins,! 2005)! μπορεί! να! οφείλεται! σε!
οικονομικούς! λόγους,! για! παράδειγμα! στην! αποπληρωμή! των! φοιτητικών!
δανείων!που!χρησιμοποίησαν!για!τις!σπουδές!τους!ή!για!λόγους!σταθερότητας,!
καθώς!βλέπουν!τους!γονείς!τους!να!απολύονται!και!την!οικονομία!να!βουλιάζει!
(Charlton!and!Solnet,!2011).!Η!άλλη!όψη!του!φαινομένου!αυτού!είναι!ότι!οι!νέοι!
δεν!έχουν!εσωτερικά!κίνητρα!για!να!παραμείνουν!στον!κλάδο!αν!αυτός!δεν!τους!
προσφέρει!ότι!χρειάζονται!και!αν!δεν!ταιριάζει!με!τα!ιδιαίτερα!χαρακτηριστικά!
της! γενιάς! αυτής.! Για! παράδειγμα! τα! ξενοδοχεία! που! ασχολούνται! με! το!
περιβάλλον!ή!την!κοινωνική!ευθύνη!και!έχουν!ενσωματώσει!ανάλογες!δράσεις!
στο! επιχειρησιακό! τους! πλάνο,! έχουν! περισσότερες! πιθανότητες! να!
προσελκύσουν!νέους!εργαζόμενους.!!
Αυτή! η! σύγκρουση! απόψεων! μεταξύ! απόφοιτων! και! ξενοδοχειακών!
οργανισμών!έχει!την!βάση!της!στο!γεγονός!ότι!οι!νέοι!δεν!βρίσκουν!έτοιμες!τις!
επιχειρήσεις! για! να! τους! δεχτούν! και! όχι! τόσο! στο! γεγονός! ότι! θέλουν! να!
αναλάβουν! μια! διευθυντική! θέση! στο! junior! management! από! την! αρχή! της!
καριέρας!τους.!«Η!ενδυνάμωση,!ο!σεβασμός,!η!αναγνώριση,!η!βαριά!επένδυση!
στην! εκπαίδευση! και! την! ανάπτυξη,! η! ποικιλία! στην! καθημερινή! εργασία,! η!
ελευθερία!για!πρωτοβουλίες,! η! δημιουργικότητα,! η!συμμετοχή,! το! ενδιαφέρον!
για! τους! εργαζομένους! και! η! υποστηρικτική! διεύθυνση»! (Charlton! and! Solnet,!
2011),! είναι! αυτά! που! θα! διατηρήσουν! τους! νέους! εργαζόμενους! και! θα! τους!
δώσουν! κίνητρα.! Αν! όλοι! οι! ξενοδοχειακοί! οργανισμοί! ακολουθούσαν! τις!
πρακτικές! ανθρωπίνων! πόρων! που! εφαρμόζει! η! Hilton! Worldwide! και! άλλοι!
οργανισμοί,! αυτή! η! διάσταση! απόψεων! δεν! θα! ανέκυπτε.! Τα! εκπαιδευτικά!
ιδρύματα! πρέπει! να! προσεγγίζουν! επιχειρήσεις! και! οι! ακαδημαϊκοί! να!
ενημερώνονται! από! τους! επαγγελματίες! για! τις! τάσεις! στον! κλάδο! και! την!
εργασιακή!πραγματικότητα.!!
Η!είσοδος!της!γενιάς!Ψ!και!των!επόμενων!γενεών!στους!εργασιακούς!χώρους!
παγκοσμίως!αναγκάζει!τις!δομές!και!τα!συστήματα!να!αλλάξουν.!Η!γενιά!αυτή!
έχει! διαφορετικές!αξίες!και!βλέπει! την! εργασία!μέσα!από!διαφορετική!οπτική!
γωνία.!Θέλει!να!επικοινωνεί!ανοιχτά!με!τους!ανωτέρους,!προσαρμόζεται!εύκολα!
σε!πολυπολιτισμικά!περιβάλλοντα,!προτιμά!τις!προκλήσεις!παρά!την!ρουτίνα,!
θέλει! να! εξελίσσεται! προσωπικά! μέσα! από! την! δουλειά! της! ωφελώντας! την!
επιχείρηση!όπως!αναφέρει!ο!Morton!(2002!όπως!αναφέρεται!από!τους!Barron!
et!al.,!2007).!Αυτά!είναι!χαρακτηριστικά!που!πρέπει!να!λαμβάνονται!υπόψη!και!
κατά!τη!διάρκεια!των!σπουδών,!να!παρουσιάζεται!στους!νέους!η!θεωρία!αλλά!
και! η! πραγματικότητα! που! επικρατεί! στον! κλάδο,! ο! οποίος! μεταβάλλεται!
συνεχώς! ακολουθώντας! τις! εξελίξεις.! Οι! ταξιδιώτες! είναι! όλο! και! πιο!
ενημερωμένοι!και!η!τέχνη!της!φιλοξενίας!είτε!προσαρμόζεται!είτε!διαμορφώνει!
τάσεις.!
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!Έτσι!λοιπόν,!είναι!ευθύνη!των!ακαδημαϊκών!να!προετοιμάζουν!τους!νέους!για!
την! φύση! του! εργασιακού! περιβάλλοντος! που! θα! συναντήσουν! και! να!
εντοπίσουν! ποια! είναι! τα! χαρακτηριστικά! των! νέων! που! ταιριάζουν! με! την!
πραγματικότητα! και! ποιά! είναι! αυτά! που! επιδέχονται! βελτίωση.! Τα!
προγράμματα! σπουδών! στις! επαγγελματικές! σχολές! οφείλουν! να! είναι!
ενημερωμένα!και! όχι! μόνο!θεωρητικά.!Η!αναλυτική!σκέψη!που!αναπτύσσεται!
μέσω!των!προγραμμάτων!σπουδών!(Raybould!and!Wilkins,!2005)!είναι!σαφώς!
απαραίτητη!αλλά!απαιτεί!και!την!πρακτική!εκπαίδευση!σε!θέματα!που!ο!νέος!
εργαζόμενος! θα! αντιμετωπίσει! από! την! αρχή! στο! επάγγελμα.! Για! παράδειγμα!
στις!ξενοδοχειακές!σχολές!η!εργαστηριακή!μορφή!μαθημάτων!δεν!θα!πρέπει!να!
είναι! εντατική! μόνο! για! chefs! ή! bar! tenders! αλλά! και! για! πάροχους! άλλων!
υπηρεσιών!όπως!guest!relations,!υπαλλήλων!υποδοχής!και!για!άλλα!πόστα.!
Αν! αυτή! η! συνεργεία! μεταξύ! ξενοδοχειακών! επιχειρήσεων! και! ξενοδοχειακών!
ιδρυμάτων! εκπαίδευσης! εφαρμοστεί,! θα!μειωθούν!σε!μεγάλο!βαθμό!τα!κόστη!
πρόσληψης! καθώς! τα! ξενοδοχεία! θα! είναι! σε! θέση! να! διατηρήσουν! τους!
νεοεισερχόμενους!στον!κλάδο,!οι!ακαδημαϊκοί!θα!παράγουν!έργο!ουσίας!και!οι!
φοιτητές! θα! μπορέσουν! να! ικανοποιήσουν! τα! κίνητρα! τους! και! να! έχουν! μια!
συνειδητοποιημένη!εικόνα!του!κλάδου!πριν!ξεκινήσουν!την!καριέρα!τους.!
!

2.10!Διατήρηση!γυναικών!σε!θέσεις!στελεχών!

!
Αν! και! αναγνωρίζεται! το! γεγονός! ότι! οι! γυναίκες! αποτελούν! επιτυχημένα!
στελέχη! τις! περισσότερες! θέσεις! γενικών! διευθυντών! εξακολουθούν! να!
καταλαμβάνουν! άνδρες! όπως! αποδείχτηκε! από! έρευνα! του! Dow! Jones! (2012!
Clerk,! 2014).! Οι! γυναίκες! που! διεκδικούν! υψηλές! θέσεις! στον! ξενοδοχειακό!
τομέα! πρέπει! να! αναπτύξουν! ορισμένα! χαρακτηριστικά! στα! οποία! υστερούν!
έναντι! των! ανδρών! καθώς! το! γεγονός! να! κυνηγήσει! μια! γυναίκα! καριέρα!
στελέχους! στον! κλάδο!αντιμετωπίζεται! στερεοτυπικά!ως! κάτι! ασυνήθιστο.! Οι!
φιλόδοξες! αυτές! γυναίκες! δεν! πρέπει! να! αισθανθούν! υποτιμημένες! από! το!
γεγονός! ότι! οι! κύριοι! συνεργάτες! τους! θα! είναι! άνδρες! και! πρέπει! να!
εξασκήσουν! την! διεκδικητικότητα! και! την! αυτοπεποίθηση! τους! κατά! την!
Poynder!(2014!Clerk,!2014).!Το!mentoring!αποτελεί!σημείο!κλειδί!στην!καριέρα!
των! γυναικών! (Maxwell,! 1997)! αλλά! το! γεγονός! ότι! τελικά! οι! γυναίκες! δεν!
προάγονται! σε! θέσεις! ανώτατων! στελεχών! όσο! οι! άνδρες! ερμηνεύεται! ως!
αποτυχία! του! μηχανισμού! αυτού.! Γενικά! είναι! μια! πρακτική! που!
χρησιμοποιείται!διαδεδομένα!στις!επιχειρήσεις,!και!τον!ρόλο!του!μέντορα!έχει!
κάποιο!ανώτερο!στέλεχοςzάνδρας,!σαν!πρακτική!μπορεί!να!βοηθάει!αρκετά!την!
εξέλιξη!των!γυναικών!και!να!λαμβάνουν!πολύτιμες!συμβουλές!όμως!χρειάζονται!
εκτός! από! πνευματική! υποστήριξη! και! ένα! δίκτυο! γνωριμιών! που! θα! τις!
προωθήσει!στο!επόμενο!βήμα!της!καριέρας!τους!(Ibarra,!Carter!&!Silva,!2010).!
Αν!ο!μέντορας!δεν!μπορεί!να!βοηθήσει!προς!αυτή!τη!κατεύθυνση!οι!εργαζόμενες!
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αυτές!θα!πρέπει!να!αναζητήσουν!εντός!ή!εκτός!της!επιχείρησης!τις!κατάλληλες!
γνωριμίες!που!θα!βοηθήσουν!στην!κατάκτηση!του!στόχου!τους.!!
Οι! επιτυχημένες!γυναίκες!σε!πολύ!υψηλές!θέσεις,!πολιτικές!ή!επιχειρηματικές,!
αντιμετωπίζονται! ως! εξαιρέσεις! στον! κανόνα! όπως! έχει! αναφέρει! ο! Ghostine!
(2014!Clerk,!2014).!Στην!έρευνα!του!McKinsey!(2011!όπως!αναφέρεται!από!την!
Clerk,! 2014)! εξετάστηκαν! 100! επιχειρήσεις! για! να! μετρηθεί! η! οικονομική,!
επιχειρηματική!και!λειτουργική!ευρωστία!τους.!Αποδείχτηκε!ότι!οι!επιχειρήσεις!
με! τρεις! και! πάνω! γυναίκες! στις! πιο! υψηλόβαθμες! θέσεις! είχαν! μεγαλύτερη!
ευρωστία! από! άλλες! που! δεν! απασχολούν! τόσες! γυναίκες! σε! θέσεις! top!
management.!Μια!άλλη!έρευνα!του!2012!του!Dow!Jones!(Clerk,!2014)!απέδειξε!
ότι! σε! εταιρείες! που! υπάρχουν! γυναίκες! στις! θέσεις! ανώτερων! στελεχών! η!
επιτυχία!είναι!πιο!σίγουρη!από!εταιρείες!όπου!οι!θέσεις!στελεχών!ανήκουν!μόνο!
σε!άνδρες.!Ακόμη,!σύμφωνα!με!στοιχεία!ερευνών!από!την!Booze!&!Company!του!
2014! (Clerk,! 2014)! οι! γυναίκες! που! αποφοιτούν! από! το! πανεπιστήμιο!
παγκοσμίως! είναι! περισσότερες! από! τους! άνδρες! και! στα! επόμενα! 10! χρόνια!
ένα! δισεκατομμύριο! γυναίκες! στον! κόσμο! θα! εργάζονται.! Στον! ξενοδοχειακό!
κλάδο!το!55%!των!εργαζομένων!είναι!γυναίκες!αλλά!πολύ!λίγες!απασχολούνται!
σε! θέσεις! management! για! λόγους! κουλτούρας,! δύσκολου! ωραρίου,! συχνών!
μετακινήσεων! και! λόγω! της! παγκόσμιας! τάσης! διακρίσεων! απέναντι! στις!
γυναίκες,!κατά!τον!Ghostine!(2014!όπως!αναφέρει!η!Clerk,!2014).!Οι!γυναίκες!
έχουν! την! ευκαιρία! να! καταλάβουν! κάποια! πολύ! υψηλή! θέση! στα! 40! τους!
χρόνια! και! οι! περισσότερες! ζυγίζοντας! τα! θετικά! και! τα! αρνητικά! συνήθως!
διαλέγουν! υπέρ! της! οικογενειακής! σταθερότητας! παρά! την! καριέρα! τους!
σύμφωνα!με!τον!Boone!(2014!όπως!αναφέρει!η!Clerk,!2014).!!
Ο! ξενοδοχειακός! κλάδος! προσφέρει! στις! γυναίκες! ευκαιρίες! απασχόλησης! σε!
μεγάλη!ποικιλία!θέσεων!και!τους!δίνει!τη!δυνατότητα!να!έχουν!από!τεχνικούς!
μέχρι!ηγετικούς!ρόλους!κατά!τον!Baum!(2014!Clerk,!2014).!Ο!κλάδος!ωστόσο!
εξελίσσεται!παγκοσμίως!με!γρηγορότερους!ρυθμούς!από!τους!υπόλοιπους!και!
στα!επόμενα!χρόνια!η!ανάγκη!για!χαρισματικούς!ηγέτες!θα!αυξάνεται!σταδιακά!
όλο! και! περισσότερο! κατά! τον! Baum! (2014! Clerk,! 2014).! Είναι! υποχρέωση!
λοιπόν! των! οργανισμών! που! έχουν! μακροπρόθεσμη! ματιά! να! προσελκύουν!
γυναίκες,!να!τις!εξελίσσουν!και!να!τις!διατηρούν.!!
Οι!επιχειρήσεις!από!τη!μεριά!τους!μπορούν!να!δράσουν!προς!το!συμφέρον!των!
γυναικών! και! να! τις! στηρίξουν! στην! προσπάθεια! τους! να! ανέλθουν! σε! θέσεις!
διοίκησης.! Η! αναγνώριση! ταλέντων! πρέπει! να! γίνεται! από! την! αρχή! της!
απασχόλησης! τους! και! να! δίνεται! έμφαση! από! νωρίς! στην! εξέλιξη! τους.! Οι!
επιχειρήσεις!πρέπει!να!κάνουν!κάποιες!παραχωρήσεις!για!τη!διευκόλυνση!των!
γυναικών! ώστε! να! αισθάνονται! εμπιστοσύνη! και! στήριξη.! Οι! γυναίκες! στις!
επιχειρήσεις!είναι!σημαντικό!να!σχηματίζουν!δίκτυα!επικοινωνίας!μεταξύ!τους!
μέσω!εσωτερικού!δικτύου!του!οργανισμού,!όπως!κάνει!η!General!Electrics!στα!
Ηνωμένα!Αραβικά!Εμιράτα!(Hewlett!and!Rashid!2010).!Οι! εταιρείες!πρέπει!να!
υιοθετήσουν!μια!κουλτούρα!διαλλακτική!που!να!προωθεί!την!παροχή!κινήτρων!
για! τις! ομάδες! εργαζομένων! που! αποτελούν! μειονότητες! στις! ανώτατες!
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βαθμίδες.!Η!αλυσίδα!ξενοδοχείων!Accor!για!παράδειγμα!έχει!σχηματίσει!ειδική!
ομάδα! που! ασχολείται! με! θέματα! διακρίσεων! και! μειονοτήτων! μέσα! στα!
ξενοδοχεία! της! και! στηρίζει! τους! νέους! γονείς! μέσω! ενός! εσωτερικού!δικτύου!
όπου!συζητούνται!οι!προκλήσεις!και!οι! δυσκολίες!που!αντιμετωπίζονται!στην!
προσπάθεια! εξισορρόπησης! εργασίας! και! προσωπικής! ζωής! (Clerk,! 2014).!
Παρόμοια! προβλήματα! στο! να! συνδυάσουν! την! οικογενειακή! ζωή! με! την!
επαγγελματική! αντιμετωπίζουν! οι! γυναίκες! και! σε! άλλους! κλάδους.! Το!
κοινωνικό!αυτό!πρόβλημα!θα!πρέπει!να!αντιμετωπιστεί!με!τη!συμμετοχή!των!
κυβερνήσεων!και!των!εργατικών!σωματείων!για!να!λυθούν!θέματα!κοινωνικής!
και! φυσικής! ασφάλειας,! σεξουαλικής! παρενόχλησης! και! παραχώρησης!
ελαστικότερων! συνθηκών! εργασίας! σύμφωνα! με! τον! Baum! (2014! όπως!
αναφέρει! η! Clerk,! 2014).! Οι! ίδιες! οι! γυναίκες! που! επιδιώκουν! να! καταλάβουν!
θέσεις!στελεχών!στον!κλάδο!!από!τη!μεριά!τους,!μπορούν!να!επιλέγουν!σπουδές!
που! θα! τις! φέρουν! πιο! κοντά! στον! στόχο! τους,! θα! τις! ενδυναμώσουν! ως!
επαγγελματίες!και!σε!προσωπικό!επίπεδο,!καθώς!θα!αναπτύσσουν!τα!ηγετικά!
τους!χαρακτηριστικά.!
!

2.11!Τρόποι!αποφυγής!του!φαινομένου!της!οικειοθελούς!
αποχώρησης!
!
Σύμφωνα!με!την!Gautam!(2005)!τα!ποσοστά!οικειοθελών!αποχωρήσεων!στον!
κλάδο!είναι!από!τα!υψηλότερα!ενώ!οι!ειδικοί!που!ασχολούνται!με!τη!διατήρηση!
των!εργαζομένων!λένε!ότι!τα!ξενοδοχεία!ξοδεύουν!χιλιάδες!κάθε!χρόνο!για!κάθε!
νέο! εργαζόμενο!που!πρέπει! να! εκπαιδευτεί! και! να! αντικαταστήσει! αυτόν!που!
αποχώρησε.!Το!κόστος!της!απώλειας!ενός!εργαζομένου!κοστίζει!μιάμιση!φορά!
τον!ετήσιο!μισθό!του.!!
Η! έρευνα! των! Carbery! et! al.,! (2003)! απέδειξε! ότι! οι! ψυχολογικές! διαστάσεις!
είναι! περισσότερο! υπόλογες! για! το!φαινόμενο! όσο! αφορά! τους! διευθυντές.! Η!
επικοινωνία!μεταξύ!του!τμήματος!ανθρωπίνων!πόρων!του!ξενοδοχείου!και!των!
διευθυντών!τμημάτων!απαιτείται!να!είναι!στενή!και!αμοιβαία,!με!το!πρώτο!να!
απαρτίζεται! από! ανθρώπους! και! πρακτικές! που! μπορούν! να! αντεπεξέλθουν!
επάξια!και!να!είναι!σε!αρμονία!με!την!επιχειρησιακή!στρατηγική.!Η!στρατηγική!
διοίκηση! ανθρωπίνων! πόρων! ωστόσο! μπορεί! να! αναφέρεται! συχνά! στην!
βιβλιογραφία! αλλά! δεν! εφαρμόζεται! από! την! πλειοψηφία,! έτσι! πολλές!
ξενοδοχειακές! επιχειρήσεις! αποτυγχάνουν! να! διατηρήσουν! τους! διευθυντές!
τους!και!δεν!διαχειρίζονται!ορθά!το!ψυχολογικό!συμβόλαιο,!που!αποδεικνύεται!
να! είναι! ο!πιο!σημαντικός!παράγοντας! διατήρησης!ανθρώπινου! κεφαλαίου.!Η!
Gautam!(2005)!αναφέρει!ότι!ήδη!από!την!διαδικασία!των!προσλήψεων!πρέπει!
να! αναγνωρίζεται! αν! το! άτομο! αρμόζει! στην! θέση! και! αν! μακροπρόθεσμα!
μπορεί!να!αντεπεξέλθει!στις!απαιτήσεις!της!περιγραφής!θέσης!εργασίας.!!
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Η! ανάλυση! της! θέσης! εργασίας! πρέπει! να! ερευνάται! σε! σχέση! με! τους!
στρατηγικούς! στόχους! της! επιχείρησης! και! να! ορίζονται! τα! συγκεκριμένα!
χαρακτηριστικά!που!πρέπει!να!έχει!το!διευθυντικό!στέλεχος!για!να!πετύχει!τους!
στόχους!αυτούς.!Το!σύστημα!προσλήψεων!πρέπει!να!είναι!διαμορφωμένο!έτσι!
ώστε!να!αναγνωρίζει!από!την!αρχή!τη!συμβατότητα!του!ατόμου!με!την!θέση.!!
Όταν!έχει!ολοκληρωθεί!η!διαδικασία!επιλογής!τα!μέλη!της!διοίκησης!πρέπει!να!
συνδράμουν!στην!προσαρμογή!του!νέου!διευθυντή!και!να!υπάρχει!ένα!σύστημα!
ηγεσίας! ικανό! να! κατευθύνει! αλλά! και! να! μεριμνά! για! την! ικανοποίηση! του!
διευθυντή.!Η!παροχή!των!επιθυμητών!κινήτρων!είναι!το!σημείο!κλειδί,!ο!κάθε!
διευθυντής!μπορεί! να!υποκινείται! διαφορετικά!και! να! χρειάζεται! διαφορετικό!
χειρισμό.!Το!τμήμα!ανθρωπίνων!πόρων!είναι!αυτό!που!πρέπει!να!διαμεσολαβεί!
μεταξύ!ανώτατης!διοίκησης!διευθυντών!και!εργαζομένων.!!
Έχουν!αναπτυχθεί!εργαλεία!τα!οποία!βοηθούν!τις!επιχειρήσεις!να!αντιληφθούν!
τι!πρέπει!να!αναζητήσουν!στους!ανθρώπους!που!προσλαμβάνουν.!Ειδικά!στον!
ξενοδοχειακό! κλάδο! τέτοια! μέσα! είναι! απαραίτητα! ιδιαίτερα! όταν! πρέπει! να!
αντικατασταθούν! διευθυντικά! στελέχη.! Υπάρχουν! ξενοδοχεία! που!
χρησιμοποιούν! συνεντεύξεις! δομημένες! έτσι! ώστε! να! αναδεικνύεται! η!
συμπεριφορά! και! η! προσωπικότητα! του! υποψηφίου! μέσα! από! συγκεκριμένες!
ερωτήσεις!και!τον!τρόπο!που!αποκρίνεται.!Υπάρχουν!επίσης!τεστ! ικανοτήτων!
και!τεστ!συμβατότητας!κινήτρων!του!ατόμου!με!τους!στόχους!της!επιχείρησης.!!
Κάποια!ξενοδοχεία!αναπτύσσουν!δικά!τους!τεστ!όπως!για!παράδειγμα!το!Hilton!
Garden! Inns! το! οποίο! εντοπίζει! τα! χαρακτηριστικά! των! πιο! αποδοτικών!
εργαζομένων!και!τους!ζητά!να!καταγράψουν!τις!δεξιότητες!και!τις!προτιμήσεις!
τους! για! να!δημιουργηθεί! ένα!πρότυπο!μοντέλο! εργαζομένου! (Gautam,!2005).!
Το! μοντέλο! έπειτα! χρησιμοποιείται! στη! διαδικασία! προσλήψεων! και! έχει!
καταφέρει! να! βοηθήσει! αποτελεσματικά! τους! διευθυντές! να! βρίσκουν!
υποψηφίους!κατάλληλους!για!τις!θέσεις!που!πρόκειται!να!καλύψουν.!
Στις! υπηρεσίες! ο! παράγοντας! άνθρωπος! είναι! ο! πιο! σημαντικός,! και! οι! δομές!
διοίκησης! ανθρωπίνων! πόρων! οφείλουν! να! ικανοποιούν! πλήρως! τις! ανάγκες!
των! εργαζομένων.! Σύμφωνα! με! το! Cornell! Center! for! Hospitality! Research!
(2012)! το! φαινόμενο! της! οικειοθελούς! αποχώρησης! και! η! στάση! των!
εργαζομένων! προς! την! δουλειά! τους! συνδέονται.! Στην! έρευνα! των! Hinkin,!
Holtom! και! Liu! (2012! Cornel! Center! for! Hospitality! Research,! 2012)!
ανακαλύφθηκε! ότι! η! οικειοθελής! αποχώρηση! επηρεάζεται! από! σταδιακές!
αλλαγές! στην! ικανοποίηση! των! εργαζομένων,! για! παράδειγμα! όταν! ένας!
εργαζόμενος! έχει! χάσει! το! ενδιαφέρον! για! τη! θέση! του! μεταδίδει! αυτό! το!
συναίσθημα!σταδιακά!στους!συνεργάτες!του.!Αντίθετα!όταν!ένας!εργαζόμενος!
είναι! ευχαριστημένος! και! υποκινείται! εσωτερικά! ακόμα! και! ένας!
ανικανοποίητος! εργαζόμενος! επηρεάζεται! από! αυτό! το! συναίσθημα! και! δεν!
αποχωρεί! από! τη! δουλειά! του.! Όταν! σε! ένα! τμήμα! οι! εργαζόμενοι! έχουν!
ανάμεικτα! συναισθήματα! η! ικανοποίηση! δεν! αυξάνεται! αισθητά! ούτε!
επηρεάζονται!οι!προθέσεις!για!αποχώρηση!κατά!τους!Hinkin,!Holtom,!Liu!(2012!
Cornell!Center!for!Hospitality!Research,!2012).!
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Το!τμήμα!διοίκησης!ανθρωπίνων!πόρων!πρέπει!να!είναι!!σε!θέση!να!καινοτομεί!
και! να! εντοπίζει! έγκαιρα! τις! προθέσεις! των! εργαζομένων! όταν! επιθυμούν! να!
αποχωρήσουν.!Η!αλυσίδα!New!Castle!Hotels!εξασκεί!Open!Door!Policy!ωθώντας!
τους! εργαζόμενους! να! καλούν! μια! γραμμή! επικοινωνίας! (Corporate!
Communication!Hotline)!και!να!εκφράζουν!τις!ανησυχίες!τους!και!τα!παράπονα!
τους! τα! οποία! διαχειρίζεται! ένα! ουδέτερο! στέλεχος! της! εταιρείας! (Gautam,!
2005).! Τα! δίκτυα! επικοινωνίας! σε! ένα! ξενοδοχείο! πρέπει! να! είναι! ανά! πάσα!
στιγμή! διαθέσιμα! στους! εργαζόμενους! καθώς! τα! προβλήματα! της! δουλειάς!
αλλά! και! μεταξύ! συνεργατών! προκύπτουν! διαρκώς! λόγω! της! ταχύτητας! των!
εξελίξεων! μέσα! στο! ξενοδοχείο.! Αν! οι! διαφορές! για! παράδειγμα! μεταξύ!
εργαζομένων! ίδιας! βαθμίδας! ή! διαφορετικής! λύνονται! άμεσα! και! επιτόπου! το!
ξενοδοχείο!μπορεί!να!επανέλθει!γρηγορότερα!σε!αρμονική!λειτουργία.!!
Το!θέμα!της!ηγεσίας!από!την!άλλη!μεριά!επηρεάζει!και!τον!ηγέτη!αλλά!και!τους!
ακόλουθους.! Η! ηγεσία! πρέπει! να! είναι! τέτοια! ώστε! να! δημιουργεί! σχέσεις!
εμπιστοσύνης! (Gautam,! 2005).! Αν! ο! διευθυντής! ή! ο! προϊστάμενος! έχει!
προβλήματα! επικοινωνίας! με! το! τμήμα! του! ή! στην! περίπτωση! του! γενικού!
διευθυντή!με!όλο!το!προσωπικό!και!τους!διευθυντές!τμημάτων!δεν!θα!αποδίδει!
σωστά!ούτε!ο!ίδιος!αλλά!ούτε!και!οι!υφιστάμενοι!του.!Ειδικά!σε!ένα!ξενοδοχείο!
η! δομή! απαιτεί! οι! ρόλοι! να! είναι! ξεκάθαροι! και! οι! αρχηγοί! των! ομάδων! να!
μπορούν!να!ζητήσουν!από!τα!μέλη!να!εκπληρώσουν!εντολές!άμεσα!και!σωστά.!
Για! να! συμβεί! αυτό! η! εμπιστοσύνη! πρέπει! να! είναι! αμφίδρομη! και! οι!
εργαζόμενοι!να!συνεργάζονται!αρμονικά.!Ο!ηγέτης!πρέπει!να!μεταχειρίζεται!ίσα!
όλους! τους! υφιστάμενους! του! και! να! ελαχιστοποιεί! τις! προστριβές.! Από! την!
άλλη!μεριά!οι!εργαζόμενοι!πρέπει!να!έχουν!την!ελευθερία!να!ανατροφοδοτούν!
τον! διευθυντή! τους! για! τις! δικές! του! πρακτικές! και! για! το! πώς! τις!
αντιλαμβάνονται!οι!ίδιοι.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.#Ανασκόπηση#Καλύτερων#Διεθνών#
Πρακτικών!
!

3.1!Εισαγωγή!
!

3.1.1!Εξωτερικά!κίνητρα!
Όσο!αφορά!την!υποκίνηση!των!εργαζομένων!και!των!στελεχών,!τα!ξενοδοχεία!
οφείλουν! να! λάβουν! υπ’όψη! τους! ότι! δεν! υποκινούνται! όλοι! από! τους! ίδιους!
παράγοντες.! Σύμφωνα! με! τον! Χυτήρη! (1990)! διαφορετικές! ηλικιακές! ομάδες,!
άνθρωποι! με! διαφορετικό!κοινωνικό!ή!μορφωτικό!υπόβαθρο!και! εργαζόμενοι!
που! είναι! σταθεροί! στον! ξενοδοχειακό! κλάδο! για! χρόνια! ή! έχουν! μόλις!
εισχωρήσει!σε!αυτόν!υποκινούνται!με!διαφορετικό!τρόπο.!Όσο!οι!εργαζόμενοι!
μεγαλώνουν! σε! ηλικία! είναι! επόμενο! να! αλλάζουν! οι! ανάγκες! τους! και! οι!
προσδοκίες! τους,! ως! εκ! τούτου! ο! τρόπος! που! υποκινούνται! μεταβάλλεται.! Η!
αξιοποίηση!των!δεξιοτήτων!των!εργαζομένων!πρέπει!να!γίνεται!από!την!στιγμή!
της! πρόσληψης! τους! και! να! μην! παραμένουν! σε! μια! θέση! που! δεν!
εκμεταλλεύονται!τα!ταλέντα!τους.!
3.1.2!Εσωτερικά!κίνητρα!
Έχει! επίσης! διαπιστωθεί! ότι! όσο!πιο!υψηλόβαθμη! είναι! η! θέση!που!κατέχει! ο!
εργαζόμενος!τόσο!μεγαλύτερη!είναι!εσωτερική!υποκίνηση!του!(Χυτήρης,!1990).!
Το! γεγονός! αυτό! μας! οδηγεί! στο! συμπέρασμα! ότι! όσο! μεγαλύτερη! ελευθερία!
απολαμβάνει!μια!θέση!ανάλογα!αυξάνεται!και!η!εσωτερική!υποκίνηση.!Ακόμα,!
σε! πιο! χαλαρά! σχήματα! διοίκησης! έχει! παρατηρηθεί! ότι! οι! εργαζόμενοι!
αισθάνονται! μεγαλύτερη! ελευθερία! και! επικοινωνούν! πιο! αποτελεσματικά! με!
αποτέλεσμα! να! αυξάνονται! και! τα! εσωτερικά! τους! κίνητρα! (Wong! and! Pang,!
2003a).! Όταν! παρατηρείται! πτώση! του! ενδιαφέροντος! των! εργαζομένων! για!
την! θέση! τους! προτείνονται! αλλαγές! τύπου! rotating!ώστε! να! ανανεώνεται! το!
ενδιαφέρον! τους! και! να! υπάρχει! μια! εναλλαγή!στην! καθημερινή! ρουτίνα.!Από!
την! έρευνα! που! παρουσιάστηκε! στο! προηγούμενο! κεφάλαιο! σχετικά! με! τα!
κίνητρα! των! Ελλήνων! διευθυντών! ξενοδοχείου! (Χυτήρης,! 1990)! αποδείχτηκε!
ότι! στην! πλειοψηφία! τους! δεν! υποκινούνται! από! χρηματικές! απολαβές! όταν!
ετοιμάζονται! να! κάνουν! σημαντικά! βήματα! καριέρας! αλλά! αναζητούν! θέσεις!
που! τους! επιτρέπουν! να! εξελίσσονται! επαγγελματικά! και! προσωπικά.! Είναι!
διατεθειμένοι! να! αλλάζουν! ! συχνά! εργοδότη! αναζητώντας! συνεχώς! ευκαιρίες!
ανάπτυξης.!!
!
!
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3.2!Προσέλκυση!και!επιλογή!!
!
3.2.1!Διεθνείς!πρακτικές!προσέλκυσης!και!επιλογής!εργαζομένων!
Αρκετά! ξενοδοχεία! του! εξωτερικού! όπως! η! αλυσίδα! Hilton!Worldwide! αντλεί!
υποψηφίους! από! τα! πανεπιστήμια! ψάχνοντας! τα! κατάλληλα! άτομα! που! θα!
εξελιχθούν!στα!ταλέντα!του!οργανισμού!(Campus!Life!Magazine!Les!Roches!Jin!
Jiang,! 2012).! Έτσι! αναζητά! τους! φοιτητές! που! αποδίδουν! καλύτερα! και!
συνεργάζεται! με! συγκεκριμένα! πανεπιστήμια! ώστε! να! εντοπίσει! αυτούς! τους!
φοιτητές! και! να! τους! ενσωματώσει! στο! ανθρώπινο! δυναμικό! της.! Το! τμήμα!
ανθρωπίνων! πόρων! κατά! την! διαδικασία! επιλογής! προσωπικού! πρέπει! να!
επικεντρώνεται! στις! στρατηγικές! ανάγκες! της! επιχείρησης! και! να! αναζητά!
προσωπικό! που! μπορεί! να! τις! καλύψει! (Gautam,! 2005).! Τα! κριτήρια! της!
επιλογής! προσωπικού! είναι! προτιμότερο! να! ανταποκρίνονται! σε!
μακροπρόθεσμες! ανάγκες! της! επιχείρησης! και! να! στοχεύουν! στην! διατήρηση!
και!την!ανάπτυξη!του!εργαζομένου,!παρά!να!καλύπτουν!εποχιακές!ανάγκες!του!
ξενοδοχείου.! Για! παράδειγμα! το! φαινόμενο! της! υψηλής! προσέλευσης! Ρώσων!
επισκεπτών!αύξησε!τις!προσλήψεις!ρωσόφωνου!προσωπικού!το!οποίο!δεν!έχει!
κάποια!ακαδημαϊκή!υποδομή!στην!ξενοδοχειακή!επιστήμη!και!η!αντικατάσταση!
του!γίνεται!εύκολα.!Η!πρόσληψη!ατόμων!με!αυτή!τη!δεξιότητα!είναι!αναγκαία!
αλλά!η!χρησιμοποίηση!τους!ως!προσωπικό!«μίας!χρήσης»!έχει!επίπτωση!στον!
οργανισμό.! Ο! χρόνος! που! αφιερώνεται! στην! περίοδο! προσαρμογής! και! στην!
παγίωση! της! πρόσληψης! είναι! συνήθως! ένας! μήνας! κατά! την! διάρκεια! του!
οποίου!ο!νεοεισερχόμενος!και!η!επιχείρηση!επαληθεύουν!την!συνεργασία!τους.!!
Αν! η! επιχείρηση! αναλάβει! να! παρέχει! εκπαίδευση! στους! νέους! αυτούς!
εργαζόμενους! στις! βασικές! αρχές! της! ξενοδοχειακής! εξυπηρέτησης! και! στις!
λειτουργίες!του!ξενοδοχείου!θα!είναι!σε!θέση!να!διατηρήσει!τους!εργαζόμενους!
και! να! τους! ενδυναμώσει! ώστε! να! παρέχουν! υψηλότερου! επιπέδου!
εξυπηρέτηση,! δημιουργώντας! ανταγωνιστικό! πλεονέκτημα.! Αυτή! η! πρακτική!
μπορεί! να! εφαρμοστεί! για! όλες! τις! προσλήψεις! που! αντιμετωπίζονται! με! την!
ίδια!μεσοπρόθεσμη!και!εποχιακή!οπτική.!Η!επιλογή!διευθυντικών!στελεχών!στα!
ξενοδοχεία! επίσης! πρέπει! να! εξυπηρετεί! τους! στρατηγικούς! σκοπούς! της!
επιχείρησης.! Το! θέμα! της! δημιουργικότητας! είναι! σημείο! κλειδί! στην! επιλογή!
διευθυντών!και!οι!επιχειρήσεις!οφείλουν!να!το!θεωρούν!κριτήριο!για!πρόσληψη!
(Wong!and!Pang,!2003a).!Εκτός!από!την!εμπειρία,!τις!σπουδές!και!την!αλλαγή!
εργοδοτών,! ως! κριτήρια! πρόσληψης,! η! εσωτερική! υποκίνηση! και! η!
δημιουργικότητα! είναι! στοιχεία! που! μπορούν! να! καθιερώσουν! σημαντικές!
αλλαγές!σε!χώρους!αναψυχής!όπως!είναι!τα!ξενοδοχεία.!
!
!
!
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3.2.2!Εργαλεία!προσέλκυσης!και!επιλογής!
Όπως! προαναφέρθηκε! υπάρχουν! εργαλεία! που! βοηθούν! τα! ξενοδοχεία! να!
εντοπίσουν!τα!χαρακτηριστικά!που!χρειάζονται!για!να!επιτύχουν!στην!επιλογή!
κατάλληλου! προσωπικού! (Gautam,! 2005),! για! παράδειγμα! συνεντεύξεις! που!
αναδεικνύουν! την! προσωπικότητα! του! υποψηφίου,! τεστ! ικανοτήτων! και!
συμβατότητας! κινήτρων! με! τη! στρατηγική! της! επιχείρησης.!Η! αλυσίδα!Hilton!
χρησιμοποιεί!την!δική!της!μέθοδο!όπου!αντιστοιχεί!τα!χαρακτηριστικά!των!πιο!
αποδοτικών! υπαλλήλων! με! αυτά! των! υποψηφίων! και! έτσι! επιλέγει! ή!
απορρίπτει!προσωπικό.!Η! εταιρεία!Ramada!Franchise!Systems!που!λειτουργεί!
ως! franchisor! έχει! εισάγει! στις! ξενοδοχειακές! της! υπηρεσίες! μια! πρακτική!
επιλογής! εργαζομένων!που! χρησιμοποιεί! ένα! τεστ!pre! screening! το! οποίο! την!
βοηθά!να!αυτοματοποιεί!την!διαδικασία!στελέχωσης!και!να!την!διεκπεραιώνει!
επιτυχώς!(Enz!and!Siguaw,!2000).!
Η!γαλλική!αλυσίδα!Accor!κατά!την!στρατολόγηση!δεν!δίνει! μεγάλη!βαρύτητα!
ούτε!στην!επαγγελματική!εμπειρία!των!υποψηφίων!ούτε!στην!εκπαίδευση!τους.!
Αντιθέτως! εξετάζει! τα! περιθώρια! αφοσίωσης,! υποκίνησης! και! τις! προοπτικές!
ανάπτυξης!των!ατόμων!(Aung,!2006).!!!
Το! ξενοδοχείο!Novotel! της! Accor! στο!Μπανγκόκ! δοκίμασε! να! παρουσιάσει! τα!
τμήματα! του! ξενοδοχείου! σε! υποψήφιους! εργαζόμενους! χωρίς! ξενοδοχειακή!
εμπειρία! πριν! την! διαδικασία! συνεντεύξεων! ώστε! να! τους! βοηθήσει! να!
ανακαλύψουν! τι! τους! ενδιαφέρει.! Το! αποτέλεσμα! ήταν! πάνω! από! 7.000!
αιτήσεις!για!εργασία!(Aung,!2006).!
!
3.2.3!Gen!Y!
Μια! συνηθισμένη! πρακτική! των! ελληνικών! ξενοδοχείων! ειδικά! τα! τελευταία!
χρόνια! είναι! να! δέχονται! ξένους! φοιτητές! για! πρακτική! άσκηση.! Αυτοί! οι!
φοιτητές!συνήθως!κατάγονται!από!χώρες!όπως!η!Πολωνία,!η!Τσεχία,!η!Ρωσία!η!
Λιθουανία! και! καλύπτουν! την! ανάγκη! των! ξενοδοχείων! για! προσωπικό! που!
μιλάει! καλά! αυτές! τις! γλώσσες! καθώς! είναι! σπάνιο! να! βρει! προσωπικό!
ελληνικής!καταγωγής!με!τέτοιες!δεξιότητες.!Οι!φοιτητές!αυτοί!με!το!τέλος!της!
πρακτικής!τους!άσκησης!την! επόμενη!τουριστική!σεζόν! επιστρέφουν!στο! ίδιο!
ξενοδοχείο,!καθώς!η!πρακτική!άσκηση!πρέπει!να!διαρκεί!δύο!εξάμηνα.!Μετά!την!
ολοκλήρωση! της! πρακτικής! τους! συνήθως! επιστρέφουν! στην! χώρα! τους! και!
εργάζονται! εκεί.! Αυτή! η! πρακτική! αν! και! εξυπηρετεί! μεσοπρόθεσμα! τους!
σκοπούς! των! ξενοδοχείων! αφήνει! εκτός! φοιτητές! από! τα! ελληνικά!
πανεπιστήμια! και! πολλές! φορές! μόνιμο! προσωπικό! των! ξενοδοχείων!
αντικαθίσταται!από!αυτούς!τους!φοιτητές.!!
Οι! ξενοδοχειακές! επιχειρήσεις! όπως! αναφέρεται! στο! προηγούμενο! κεφάλαιο!
πρέπει!από!κοινού!με!τα!πανεπιστήμια!να!χαράσσουν!το!πρόγραμμα!σπουδών!
ώστε! να! καλύπτονται! οι! ανάγκες! των! επιχειρήσεων! για! επαρκώς!
καταρτισμένους!υπαλλήλους! (Barron! et! al.,! 2007).!Η!συνεχής! εναλλαγή! ξένων!
φοιτητών! καλύπτει! επιφανειακά! μόνο! την! ανάγκη! των! ξενοδοχείων! για!



88!!

προσωπικό! που! μιλάει! ξένες! γλώσσες! ενώ! θα! έπρεπε! η! έλλειψη! αυτή! να!
αντιμετωπιστεί! με! προσφορά! εκπαίδευσης! του! μόνιμου! προσωπικού.! Τα!
προγράμματα! σπουδών! στα! τουριστικά! ιδρύματα! πρέπει! να! εντοπίζουν! τις!
αλλαγές!στην!αγορά!και!να!προετοιμάζουν!κατάλληλα!τους!φοιτητές!τους.!Έτσι,!
θα!ήταν!πολύ!χρήσιμο!να!μαθαίνουν!αυτές!τις!γλώσσες!που!η!γνώση!τους!είναι!
ζωτικής! σημασίας! για! τα! ελληνικά! ξενοδοχεία.! Η! επιχείρηση! από! μόνη! της!
μπορεί! να! εισάγει! προγράμματα! εκμάθησης! ξένων! γλωσσών! για! τους!
απόφοιτους! των! ξενοδοχειακών! σχολών! και! έτσι! να! προσελκύει! τους! νέους!
απόφοιτους! μέσω! πρακτικών! ασκήσεων! και! να! χρησιμοποιεί! αυτή! την!
πρακτική!για!άντληση!ταλέντων!που!θα!αναπτύξει!μελλοντικά.!
Η!πρακτική!που!εφαρμόζει!το!Les!Roches!σε!συνεργασία!με!την!αλυσίδα!Hilton!
Worldwide! αφορά! τους! φοιτητές! που! εξειδικεύονται! στην! διοίκηση!
ξενοδοχείων.! Το! ίδρυμα! Les! Roches! αναγνωρίζει! την! ανάγκη! της! βιομηχανίας!
για!προετοιμασμένους!μελλοντικούς!ηγέτες! και! δέχεται! τη!βοήθεια! της!Hilton!
Worldwide! στην! ενίσχυση! του! προγράμματος! σπουδών! ώστε! να! είναι!
προετοιμασμένοι!οι!φοιτητές!με!την!αποφοίτηση!τους!όπως!δηλώνει!η!CEO!!του!
Les! Roches! Jin! Jiang! International! Hotel!Management! College! Judy!Hou! (2012!
Campus!Life!Magazine,!2012).!
!

3.3!Εκπαίδευση!και!ανάπτυξη!

3.3.1!Διεθνείς!πρακτικές!εκπαίδευσης!και!ανάπτυξης!
Σύμφωνα! με! την! γενική! διευθύντρια! το! 2000! Dixie! Budke! του! ξενοδοχείου!
Simpson! House! Inn! στην! Καλιφόρνια! «η! ανιδιοτελής,! άψογη! και! ευγενική!
εξυπηρέτηση! μπορεί! να! προσφερθεί! μόνο! από! ανθρώπους! που! αισθάνονται!
καλά! με! τον! εαυτό! τους! και! με! αυτό! που! κάνουν! και! που! υποκινούνται!
εσωτερικά! από! τις! ικανότητες! τους! και! από! την! αίσθηση! της! προσωπικής!
αποστολής!τους»!(Enz!and!Siguaw,!2000).!!
Η!φιλοσοφία!εκπαίδευσης!του!ξενοδοχείου!Simpson!House!Inn!βασίζεται!στην!
αμοιβαία! κατανόηση! και! επικοινωνία! των! εργαζομένων! χρησιμοποιώντας!
καινοτόμες! πρακτικές! που! έχουν! ως! απώτερο! σκοπό! την! αύξηση! της!
αυτοεκτίμησης! των! εκπαιδευόμενων.! Το! εκπαιδευτικό! πρόγραμμα! που!
εφαρμόζεται! στο! ξενοδοχείο! “Magic! of! Polynesia”! της! αλυσίδας! Disney! στην!
Πολυνησία! επιχειρεί! να! αυξήσει! την! δέσμευση! των! εργαζομένων! (Enz! and!
Siguaw,! 2000).! Διαρκεί! τριάντα! μέρες! και! όλοι! οι! νεοπροσληφθέντες! περνούν!
από!αυτή!τη!διαδικασία.!Το!πρόγραμμα!εκπαίδευσης!που!εφαρμόζει! είναι! ένα!
σύστημα! τριών! επιπέδων!μέσω!του! οποίου! οι! εργαζόμενοι! μαθαίνουν! για! την!
κουλτούρα!του!τόπου!και!για!τις!αρχές!της! επιχείρησης.!Στην!πρώτη!φάση!οι!
εργαζόμενοι!διδάσκονται!τις!επιχειρηματικές!αρχές!του!ξενοδοχειακού!κλάδου!
και! τα! στοιχεία! της! κουλτούρας! του! τόπου! ενώ! παράλληλα! η! επιχείρηση!
εφαρμόζει! πρακτικές! coaching! και! αναγνώρισης! των! προσπαθεών! των!
εργαζομένων!με!απώτερο!σκοπό!να!τους!καταστήσει!«τέλειους!οικοδεσπότες».!
Το!δέυτερο!στάδιο!της! εκπαίδευσης! ευθυγραμμίζει! τις!προσωπικές!αρχές! των!
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συμμετεχόντων!με!τις!αρχές!της!επιχείρησης!και!επικεντρώνεται!στην!ανάλυση!
των!προσδοκιών,!των!κινήτρων!και!των!στόχων!των!ατόμων.!Στο!τελικό!στάδιο!
της! εκπαίδευσης! οι! εργαζόμενοι! μαθαίνουν! λεπτομερώς! πώς! να! προσφέρουν!
άψογες!υπηρεσίες!στους!φιλοξενούμενους!και!οι!γνώσεις!τους!για!τις!αξίες!της!
επιχείρησης!ολοκληρώνονται.!!
Το!παράδειγμα! της!Hilton!Worldwide,! η! οποία!συνεργάζεται! με!πανεπιστήμια!
και! οργανώνει! επισκέψεις! επαγγελματιών! στα! ιδρύματα! και! φοιτητών! στις!
εγκαταστάσεις!(Campus!Life!Magazine!Les!Roches!Jin!Jiang,!2012)!εφαρμόζει!με!
κάποιες! διαφορές! και! η! αλυσίδα! Hyatt! Regency! (Enz! and! Siguaw,! 2000).! Το!
ξενοδοχείο!Hyatt!Regency!Scottsdale!το!οποίο!συνεργάζεται!με!τοπικά!ιδρύματα,!
πανεπιστήμια,!κολέγια,!λύκεια,!ενσωματώνει!στο!πρόγραμμα!διδασκαλίας!τους!
μαθήματα! ξενοδοχειακά,! εστίασης! και! άλλα! παρεμφερή! μαθήματα! με! τον!
τουρισμό.! Το! πρόγραμμα!περιλαμβάνει! μαθήματα!πανεπιστημιακού! επιπέδου,!
επισκέψεις! σε! ξενοδοχεία! και! ομιλίες! επαγγελματιών! του! κλάδου! από! τοπικά!
ξενοδοχεία.! Αυτό! το! πρόγραμμα! διδασκαλίας! δίνει! την! ευκαιρία! στους!
υποψήφιους! φοιτητές! να! παρακολουθήσουν! επαγγελματικά! εκπαιδευτικά!
προγράμματα! τουριστικών! σχολών.! Την! πρακτική! της! εκπαίδευσης! εντός! του!
οργανισμού!εφαρμόζουν!τα!ξενοδοχεία!Coastal!Hotel!Group!και!το!Four!Seasons!
&! Regent! Hotels! and! Resorts! όπου! οι! εργαζόμενοι! που! έχουν! αναπτύξει!
δεξιότητες!με!την!εμπειρία!τους!και!τις!σπουδές!τους!εκπαιδεύουν!τους!νέους!
εργαζόμενους! (Enz! and! Siguaw,! 2000).! Η! Coastal! λόγω! έλλειψης! χρηματικών!
πόρων!αρχικά!εφάρμοσε!αυτή!τη!πρακτική,!αφού!δεν!μπορούσε!να!προσλάβει!
κάποια! εταιρεία! z! πάροχο! εκπαίδευσης.! Έτσι! μείωσε! τα! εργατικά! κόστη! ενώ!
αύξησε! την! παραγωγικότητα! των! εργαζομένων! και! την! διατήρηση! τους! στον!
οργανισμό.! Αν! και! η! πρακτική! είναι! πιο! κατάλληλη! για! μικρές! αλυσίδες!
ξενοδοχείων! η! Coastal! συνεχίζει! να! την! εφαρμόζει! ακόμη! και! σήμερα!που! δεν!
έχει!το!ίδιο!πρόβλημα!χρηματικών!πόρων.!!
Το! Four! Seasons! &! Regent! προσπαθώντας! να! ευθυγραμμίσει! τις! μεθόδους!
εκπαίδευσης! και! την! επικοινωνία! των! ξενοδοχείων! της! αλυσίδας! όρισε!
εκπαιδευτές!σε!κάθε!ξενοδοχείο!και!σε!κάθε!τμήμα!οι!οποίοι!ακολουθούν!κατά!
γράμμα! το! on! line! πρόγραμμα! εκπαίδευσης!που! έχει! οριστεί! από! τα! κεντρικά!
γραφεία!Διοίκησης!Ανθρωπίνων!Πόρων!(Enz!and!Siguaw,!2000).!Ο!εκπαιδευτής!
έχει! την! ευθύνη! της! διδασκαλίας! και! του! coaching! και! σε! συνεργασία! με! τον!
διευθυντή!τροποποιεί!το!υλικό!ανάλογα!με!τις!συνθήκες!του!κάθε!εργασιακού!
περιβάλλοντος.! Η! αλυσίδα! Ramada! χρησιμοποιεί! ένα! CD! διαδραστικό! με! την!
βοήθεια! του! οποίου! όλοι! οι! νεοεισερχόμενοι! εργαζόμενοι! μπορούν! να!
εκπαιδευτούν! χωρίς! παρουσία! κάποιου! ειδικού! εκπαιδευτή! (Enz! and! Siguaw,!
2000).!!
Η! αλυσίδα! Central! LHC,! επίσης! εφαρμόζει! εκπαιδευτικά! προγράμματα! και!
σεμινάρια!εντός!του!οργανισμού!(Aung,!2006).!Το!Central!Plaza!στο!Μπανγκόκ!
έχει! εισάγει! μηνιαία! προγράμματα! για! τους! νεοεισερχόμενους! εργαζόμενους!
κατά! τη! διάρκεια! των! οποίων! τους! κατευθύνει! και! τους! βοηθάει! να!
προσαρμοστούν.! Για! τους! πιο! έμπειρους! εργαζόμενους! οργανώνει! σεμινάρια!
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τεχνικής! κατάρτισης! και! team! building! σεμινάρια,! ενώ! στους! προϊστάμενους!
προσφέρει! προγράμματα! ανάπτυξης.! Επίσης! σε! ορισμένες! περιπτώσεις!
επιχορηγεί! σε! κάποιους! εργαζόμενους! φοίτηση! στο! ίδρυμα! Cornell! Hotel!
Management!School!της!Αμερικής,!του!Χονγκ!Κονγκ!και!της!Ευρώπης.!
Το!Ταϊλανδέζικο!Dusit!LHC,!το!1993!ίδρυσε!το!πανεπιστήμιο!Dusit!Thani!College,!
το! οποίο! έχει,! 400! δωμάτια! που! εξυπηρετούν! τις! πρακτικές! ανάγκες! των!
σπουδών! (Aung,! 2006).! Είναι! η! πρώτη! εταιρεία! στη! χώρα!που! εφαρμόζει! την!
πρακτική!του!εταιρικού!πανεπιστημίου.!Στο!πανεπιστήμιο!φοιτούν!εργαζόμενοι!
της!εταιρείας!αλλά!και!υποψήφιοι!επαγγελματίες!του!κλάδου.!

Τα!παραπάνω!είναι!παραδείγματα!που!κάθε!ξενοδοχείο!μπορεί!να!δανειστεί!και!
να!προσαρμόσει!στις!δικές!του!ανάγκες!με!γνώμονα!το!συμφέρον!του!σε!βάθος!
χρόνου!αφού!όσο!πιο!πολλά!ξέρουν!οι!εργαζόμενοι!τόσο!περισσότερα!είναι!σε!
θέση!να!προσφέρουν!στον!οργανισμό.!!

!

3.4!Διατήρηση!

3.4.1!Βασικές!πρακτικές!για!την!διατήρηση!των!εργαζομένων!
Το! ζήτημα! των! προαγωγών! είναι! πολυδιάστατο! και! αν! δεν! αντιμετωπίζεται!
σωστά! αποτελεί! πολύ! συχνά! παράγοντα! οικειοθελούς! αποχώρησης! από! τα!
ξενοδοχεία!(Carbery!et!al.,!2003).!!Στα!ελληνικά!ξενοδοχεία!συχνά!ο!αριθμός!των!
χρόνων! προϋπηρεσίας! στην! ίδια! θέση! ενός! εργαζόμενου! αποτελεί! λόγο!
προαγωγής!σε!θέση!προϊσταμένου!ή!διευθυντή.!Σε!πολλές!περιπτώσεις!αυτές!οι!
θέσεις! καλύπτονται! από! άτομα! που! δεν! έχουν! ακαδημαϊκή! εμπειρία! αλλά!
επαγγελματική! και! παρόλο!που!υπολείπονται! κάποιων! δεξιοτήτων!αποδίδουν!
ικανοποιητικά!στις!ανάγκες!της!θέσης!εργασίας!τους.!Ωστόσο!δεν!ισχύει!το!ίδιο!
για! την! κάλυψη! των! θέσεων! γενικών! διευθυντών,! υποδιευθυντών! ή! άλλων!
τμημάτων!του!ξενοδοχείου!που!απαιτούν!κάποιον!πανεπιστημιακό!τίτλο.!Όταν!
δεν!υπάρχει! κάποιος!υποψήφιος! εκ! των! έσω!που!πληρεί! τις!προϋποθέσεις! να!
καλύψει!την!θέση!η!επιχείρηση!θα!προβεί!σε!αναζήτηση!εκτός!οργανισμού.!
Έτσι! το! πρόβλημα! ανειδίκευτου! προσωπικού! διαιωνίζεται.! Αν! λοιπόν! το!
ξενοδοχείο! αναλάμβανε! να! παρέχει! εκπαίδευση! στο! προσωπικό! και! αν! όχι! σε!
όλους!τους!εργαζόμενους!λόγω!κόστους,!επιλεκτικά,!θα!ήταν!σε!θέση!να!αντλεί!
εκ!των!έσω!υποψηφίους!για!τις!υψηλόβαθμες!θέσεις!στελεχών.!Από!την!άλλη!
μεριά!αυτή!η!πρακτική!της!προαγωγής!λόγω!χρόνων!προϋπηρεσίας!μπορεί!να!
προκαλέσει! την! δυσαρέσκεια! νεότερων! εργαζομένων! που! έχουν! τα! προσόντα!
να!καταλάβουν!ανώτερες!θέσεις,!με!αποτέλεσμα!να!αφήσουν!την!εταιρεία!για!
κάποια!άλλη!που!παρέχει!ευκαιρίες!ανάπτυξης!(Lawler,!2008).!Η!πρακτική!της!
ανακοίνωσης! διαγωνισμού! όταν! μια! θέση! ανοίγει! στην! επιχείρηση! είναι!
διαδεδομένη!στο!εξωτερικό!και!είναι!δίκαιη!όταν!θέλει!να!καλύψει!την!θέση!εκ!
των!έσω!και!δεν!έχει!αποφασίσει!ποιος!εργαζόμενος!προορίζεται!για!τη!δουλειά.!!
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Ακόμα! το! τμήμα! διοίκησης! ανθρωπίνων! πόρων! πρέπει! να! είναι! σε! αφύπνιση!
όταν! υπάρχουν! δυσαρεστημένοι! εργαζόμενοι! καθώς! η! δυσαρέσκεια! είναι! ένα!
μεταδοτικό! φαινόμενο! (Cornell! Center! for! Hospitality! Research,! 2012).! Σε!
περιπτώσεις!οικειοθελούς!αποχώρησης!πρέπει!να!διεξάγει!συνεντεύξεις!εξόδου!
(exit! interviews)! για! να! διαπιστώνει! τους! πραγματικούς! λόγους! αποχώρησης!
του! μέλους! της! επιχείρησης! (Lawler,! 2008).! Συχνοί! λόγοι! αποχώρησης! των!
knowledge!workers! μιας! επιχείρησης! είναι! το! ανεπαρκές! coaching,! η! απουσία!
ανατροφοδότησης! μεταξύ! εργαζόμενου! και! διευθυντή,! οι! ανεκπλήρωτες!
προσδοκίες! του! υπαλλήλου! και! η! ανισορροπία! μεταξύ! προσωπικής! και!
επαγγελματικής! διάστασης! (Lawler,! 2008).! Μια! πρακτική! που! μπορεί! να!
παρέμβει! στο! πρόβλημα! της! φυγής! των! ταλέντων! της! επιχείρησης! και! να! τα!
διατηρήσει!είναι!η!άμεση!επαφή!του!γενικού!διευθυντή!του!ξενοδοχείου!με!τα!
πρόσωπα! αυτά! ώστε! να! είναι! σαφές! ότι! υπάρχει! στήριξη! από! πλευράς!
διοίκησης!και!ότι!οι!προσδοκίες!τους!μπορούν!να!εκπληρωθούν!(Lawler,!2008).!
Σύμφωνα! με! την! έρευνα! του! Corporate! Leadership! Council! οι! εργαζόμενοι!
δέχονται!μια!θέση!για!πρακτικούς!μεν!λόγους!αλλά!θα!παραμείνουν!σε!αυτήν!
μόνο! εάν! υποκινούνται! από! συναισθηματικούς! παράγοντες! (Lawler,! 2008).!
Μερικές! φορές! ωστόσο! δεν! είναι! φανερά! τα! σημάδια! επιθυμίας! φυγής! ενός!
εργαζόμενου!που!αποδίδει!το!ίδιο!καλά!όταν!είναι!δυσαρεστημένος,!για!αυτό!το!
λόγο!η!επιχείρηση!πρέπει!να!εφαρμόζει!πολύ!συχνά!έρευνες! ικανοποίησης!και!
να!εξετάζει!την!σχέση!μεταξύ!προσδοκιών!και!πραγματικότητας!(Lawler,!2008).!
Στον!τομέα!παροχής!υπηρεσιών!αναψυχής!που!ενυπάρχει!το!στοιχείο!ανάγκης!
για!πωλήσεις! οι! διευθυντές! οφείλουν! να! διαχειρίζονται! σωστά! το!πόστο! τους!
και!να!είναι!ενήμεροι!για!τα!επίπεδα!ικανοποίησης!καθώς!σε!έναν!κλάδο!όπως!ο!
ξενοδοχειακός!που!η!επαφή!είναι!άμεση!και!συνεχής!με!τον!πελάτη!επηρεάζεται!
η! εικόνα! της! επιχείρησης.! Όπως! αναφέρεται! στα! παραδείγματα! των! διεθνών!
πρακτικών!εκπαίδευσης,!υπάρχουν!λύσεις!ακόμα!και!για!τα!ξενοδοχεία!που!δεν!
μπορούν!να!επενδύσουν!μεγάλα!ποσά!στην!εκπαίδευση!και!την!ανάπτυξη.!!
Τα! άτομα! που! καλύπτουν! θέσεις! προϊσταμένων! συχνά,! δεν! έχουν! ξεκάθαρη!
εικόνα!για!την!δουλειά!του!διευθυντή!και!συχνά!δεν!γνωρίζουν!αν!είναι!έτοιμοι!
να!προαχθούν!ή!όχι!(Williams!and!Hunter,!1992).!Έτσι,!το!ξενοδοχείο!πρέπει!να!
αναλαμβάνει! να! εντοπίζει! τις! φιλοδοξίες! τους! και! να! τους! προετοιμάζει!
κατάλληλα!για!μια!θέση!στην!διοίκηση.!Η!επικοινωνία!μεταξύ!διευθυντών!και!
προϊσταμένων! δεν! πρέπει! να! περιορίζεται! στις! καθημερινές! υποχρεώσεις! της!
επαγγελματικής! συναναστροφής! αλλά! ο! διευθυντής! θα! πρέπει! να! είναι!
συνυπεύθυνος!για!την!προετοιμασία!του!προϊσταμένου!και!να!αναγνωρίζει!τις!
ελλείψεις! και! τις! δεξιότητες! του.! Πολλοί! προϊστάμενοι! αλλά! και! διευθυντές!
τμημάτων!δεν!έχουν!γνώσεις!και!εμπειρία!κατάρτισης!προϋπολογισμού!(Jones,!
2008),!κάτι!που!αυτόματα!τους!κάνει!ακατάλληλους!για!υψηλότερες!θέσεις.!Αν!
η! επιχείρηση! λοιπόν! προσφέρει! ευκαιρίες! εκπαίδευσης! στους! τομείς! που!
υπολείπονται!οι!άμεσα!ενδιαφερόμενοι!για!τις!θέσεις!αυτές!θα!κερδίσει!χρόνο!
και! χρήματα! από! την! εξωτερική! αναζήτηση! για! άντληση! υποψηφίων.! Η!
πρακτική! αυτή! ονομάζεται! blanket! training! και! υιοθετείται! όταν! υπάρχει! μια!
συγκεκριμένη!έλλειψη!στις!γνώσεις!των!εργαζομένων!που!η!επιχείρηση!θέλει!να!
καλύψει!και!τους!εκπαιδεύει!ειδικά!πάνω!σε!αυτόν!τον!τομέα.!Οι!προϊστάμενοι!
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και!οι!διευθυντές!που!συμμετέχουν!σε!τέτοια!εκπαιδευτικά!προγράμματα!όπως!
έχει!αποδειχτεί!ενδυναμώνονται!και!αυξάνουν!το!επίπεδο!δέσμευσης!τους!προς!
τον! οργανισμό! (Jones,! 2008).! Μια! άλλη! πρακτική! που! βοηθάει! προς! αυτή! τη!
κατεύθυνση!είναι!η!αναπλήρωση!και!η!πλήρης!αντικατάσταση!των!διευθυντών!
από!τους!άμεσα!υφισταμένους!όταν!απουσιάζουν!(Jones,!2008).!!
Ένα! άλλο! ελληνικό! φαινόμενο! λόγω! της! εποχιακής! λειτουργίας! της!
πλειοψηφίας! των! ξενοδοχείων! είναι! η! μετακίνηση! μεταξύ! διαφορετικών!
εργοδοτών!κάποιου!αριθμού!εργαζομένων!κάθε!χρόνο.!Είναι!εξίσου!σημαντική!
η!διατήρηση!των!εργαζομένων!και!στις!θέσεις!κλειδί!αλλά!και!στις!υπόλοιπες!
παρά! την! εποχιακή! φύση! της! δουλειάς,! αν! ο! πυρήνας! είναι! δυνατός! και!
ενωμένος! οι! πιθανότητες! για! επιτυχία! είναι! περισσότερες.! Αυτός! είναι! και! ο!
λόγος!που!τα!επαγγελματικά!σεμινάρια!για!παράδειγμα!πρέπει!να!παρέχονται!
για! όλους! τους! εργαζόμενους! που! ενδιαφέρονται! να! εξειδικευτούν! και! να!
αναπτύξουν! τις! δεξιότητες! τους.! Ακόμα! και! αν! το! ξενοδοχείο! δεν! έχει! τους!
πόρους!να!δημιουργήσει!ευκαιρίες!εκπαίδευσης!για!όλους!μπορεί!να!προτείνει!
ιδρύματα! ή! να! συνάπτει! συμφωνίες! με! επαγγελματίες! που! αναλαμβάνουν!
εκπαίδευση!ξενοδοχοϋπαλλήλων.!Για!τους!knowledge!workers!που!ενδιαφέρει!
το! ξενοδοχείο! να! διατηρήσει! και! να! αναπτύξει! μπορεί! να! παρέχει! διοικητική!
κατάρτιση!και!να!δανειστεί!την!πρακτική!της!Accor!που!όπως!αναφέρεται!στο!
προηγούμενο! κεφάλαιο! μετά! την! εκπαίδευση! αυτών! των! εργαζομένων! τους!
εξελίσσει! και! τους! προάγει! με! γρήγορους! ρυθμούς! για! να! εξασφαλίσει! την!
παραμονή!τους!στον!οργανισμό!(Aung,!2006).!!
Το! Four! Seasons/Regent! MHC! στην! Ταϊλάνδη! στοχεύει! να! εμφυσήσει! την!
αίσθηση!στους!εργαζόμενους!ότι!ανήκουν!σε!μια!ομάδα!(Aung,!2006).!Ο!χρυσός!
κανόνας! της! αλυσίδας! είναι! πολύ! απλός,! συμπεριφέρονται! στους! ανθρώπους!
όπως! επιθυμούν! να! τους! συμπεριφέρονται,! και! ωθούν! τους! εργαζόμενους! να!
μοιράζονται!αυτή!την!πεποίθηση.!Είναι!αρχή!της!αλυσίδας!να!συμπεριφέρεται!
στους! εργαζόμενους! όπως! και! στους! πελάτες.! Τους! προσφέρει! ξεχωριστή!
εμπειρία! εργασίας! παρέχοντας! τους! τις! πιο! ποιοτικές! εγκαταστάσεις! και!
εργαλεία.!
!

3.4.2!Talent!management!!
Σύμφωνα!με!τον!Cappelli!(2013)!το!talent!management!είναι!πεδίο!δράσης!του!
τμήματος!ανθρωπίνων!πόρων!αλλά!όπου!δεν!υπάρχει,!οι!διευθυντές!τμημάτων!
και! οι! προϊστάμενοι! αναλαμβάνουν! αυτή! την! ευθύνη.! Όταν! ένα! τμήμα!
αντιμετωπίζει! προβλήματα! απόδοσης! ο! υπεύθυνος! οφείλει! να! ερευνήσει! τις!
αιτίες.! Η! δομή! ενός! συστήματος! πρέπει! να! είναι! τόσο! ελαστική! ώστε! να!
επιτρέπει! στις! δεξιότητες! των! εργαζομένων! να! χρησιμοποιούνται! και! να!
εξελίσσονται.! Συχνά! τα! προβλήματα! απόδοσης! έχουν! τις! ρίζες! τους! στην!
στελέχωση,! δηλαδή! το! σωστό! άτομο! δεν! είναι! στη! σωστή! θέση! και! δεν!
επιβλέπεται! από! τον! κατάλληλο! προϊστάμενο! (Cappelli,! 2013).! Όταν! υπάρχει!
έλλειψη! ταλέντων! η! επιχείρηση! πρέπει! να! προσαρμόζει! τον! τρόπο! που! θα! τα!
βρει!με!τις!ανάγκες!της,!για!παράδειγμα!να!προσλάβει,!να!συνάψει!συμβόλαια!



93!!

συμβάσεων! εργασίας! ή! να! προσλάβει! από! το! εσωτερικό! της! επιχείρησης.! Η!
διαδικασία! προσλήψεων! για! να! είναι! επιτυχημένη! πρέπει! να! συνάδει! με! τις!
ανάγκες! της! επιχείρησης.! Ένα! άλλο! αναγκαίο! στοιχείο! των! προσλήψεων! που!
βοηθάει! στον! εντοπισμό! ταλέντων! είναι! το! μικρό! μέγεθος! της! δεξαμενής!
υποψηφίων! (Cappelli,! 2013).!Οι!παθητικοί! υποψήφιοι,! δηλαδή!άτομα!που!δεν!
έκαναν! αίτηση! για! την! θέση! αξίζει! να! προσεγγιστούν! καθώς! αν! αναζητούν!
κάποια! αλλαγή! στην! καριέρα! τους! μπορεί! να! αποτελέσουν! ιδανικούς!
υποψήφιους! (Cappelli,! 2013).! Η! επιλογή! είναι! ένα! κομμάτι! των! προσλήψεων!
που!οι!διευθυντές!τμημάτων!δεν!έχουν!τις!δεξιότητες!να!εκτελέσουν!επομένως!
είναι!ορθό!να!εκπαιδεύονται!σχετικά!ή!να!ανατίθεται!η!διαδικασία!σε!ειδικούς.!
Μετά! την! επιλογή! ακολουθεί! η! ανάπτυξη,! όπου! η! εκπαίδευση! στην! θέση!
εργασίας! (on! the! job! training)! σε! συνδυασμό! με! επίσημη! μορφή! εκπαίδευσης!
πρέπει! να! επιβλέπεται! από! τον! άμεσα! προϊστάμενο! του! εργαζόμενου! καθώς!
αυτός! θα! καθορίσει! τις! ανάγκες! εκπαίδευσης.! Τέλος! ο! εργαζόμενος! πρέπει! να!
συμμετέχει! στις! ευκαιρίες! για! προαγωγές! εντός! της! εταιρείας! και! να!
ενημερώνεται!για!τις!επιλογές!του!(Williams!and!Hunter,!1992).!!
Η!πρακτική!του!talent!management!μειώνει!σημαντικά!τα!ποσοστά!οικειοθελών!
αποχωρήσεων!και!αυξάνει!την!ευημερία!των!εργαζομένων,!αν!και!δεν!κοστίζει,!
απαιτεί! δέσμευση! χρόνου! (Cappelli,! 2013).! Η! ομάδα! διοίκησης! ανθρωπίνων!
πόρων!και!η!ανώτατη!διοίκηση!πρέπει!να!είναι!σε!συχνή!επικοινωνία!με!το!top!
talent!της!επιχείρησης!και!να!υπάρχει!σχέση!εμπιστοσύνης!(Lawler!et!al.,!2008).!
Το!τμήμα!διοίκησης!ανθρωπίνων!πόρων!πρέπει!να!είναι!σε!θέση!να!αναγνωρίζει!
τα! «σημάδια»! επιθυμίας! αποχώρησης! για! να! μπορεί! να! παρέμβει! έγκαιρα!
(Lawler! et! al.,! 2008).! Όταν! τα! ταλέντα! αποχωρούν! από! την! επιχείρηση! είναι!
πολύ!σημαντική!η!διεξαγωγή!exit!interview!κατά!την!οποία!γίνονται!γνωστοί!οι!
λόγοι!φυγής!(Lawler,!2008).!Όταν!η!επιχείρηση!αποτυγχάνει!να!διατηρήσει!τα!
ταλέντα!της!αυτό!συχνά!μεταφράζεται!σε!ανεπαρκές!feedback!και!coaching,!σε!
ανεκπλήρωτες! προσδοκίες! ή! σε! ανισορροπία! μεταξύ! οικογενειακής! και!
επαγγελματικής! ζωής! (Lawler,! 2008).! Η! ανώτατη! διοίκηση! επίσης! πρέπει! να!
ερευνά! κατά! πόσο! το! ταλέντο! στηρίζεται! από! τις! διευθύνσεις! των! τμημάτων!
της!επιχείρησης!(Lawler,!2008).!
!
3.4.3!Signature!experience!!
Δεδομένου! ότι! όλο! και! περισσότεροι! νέοι! αφήνουν! την! χώρα! η! ανάγκη! για!
διατήρηση! και! ανάπτυξη! του! ταλέντου! είναι! αναγκαία.! Το! θέμα! της!
προσέλκυσης!και!διατήρησης!ταλέντων!στον!ξενοδοχειακό!κλάδο!και!ιδιαίτερα!
στην! Ελλάδα! θα! έπρεπε! να! απασχολεί! τους! ξενοδόχους! και! να! αποτελέσει!
προτεραιότητα!τους!η!ενδυνάμωση!της!κουλτούρας!των!επιχειρήσεων!τους.!!
Σύμφωνα! με! τους! Erickson! και! Gratton! (2007)! η! σημερινή! επιχείρηση! για! να!
διατηρεί! τους! εργαζομένους! της! πρέπει! να! τους! προσφέρει! μια! ξεχωριστή!
εμπειρία!εργασίας.!Τέσσερα!γενικά!στοιχεία!που!περιγράφουν!τις!ανάγκες!της!
επιχείρησης!από!τους!εργαζόμενους!της!είναι:!α)!η!σωστή!στελέχωση!δηλαδή!ο!
σωστός! άνθρωπος! στη! σωστή! θέση,! β)! η! σταθερότητα! στο! χρόνο,! γ)! ο!
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ενθουσιασμός,! δ)! η! δημιουργικότητα! και! η!παραγωγικότητα.!Η!άλλη! όψη! του!
νομίσματος! είναι! ο! εργαζόμενος! ο! οποίος! απαιτεί! σαφήνεια! στην! επικοινωνία!
των!αρχών!και!των!απαιτήσεων!που!έχει!η!επιχείρηση!από!αυτόν!(Erickson!and!
Gratton,!2007).!Για!να!είναι! επιτυχημένη!μια!συνεργασία,!η! επιχείρηση!πρέπει!
να! αναρωτηθεί! τι! είδους! ανθρώπους! χρειάζεται! και! αν! ταιριάζουν! με! το!
περιβάλλον!της.!Ο!στόχος!πρέπει!να!είναι!το!όφελος!και!των!δύο!πλευρών!ώστε!
να! υπάρχει! αφοσίωση,! εμπιστοσύνη! και! να! είναι! δυνατή! η! προσέλκυση! των!
ανθρώπων! που! έχει! ανάγκη! η! επιχείρηση.! Τα! ήθη! που! κινούν! την! επιχείρηση!
πρέπει!να!είναι! εμφανή!και!να!διέπουν!όλες!τις!συνδιαλλαγές!στο!περιβάλλον!
εργασίας,!ενώ!αυτοί!που!τα!πρεσβεύουν!δεν!πρέπει!να!είναι!μόνο!η!ηγεσία!και!
τα!στελέχη!αλλά!όλοι!οι!εργαζόμενοι.!Αν!θέλουν!λοιπόν!να!αναθεωρήσουν!την!
κουλτούρα!τους!τα!ελληνικά!ξενοδοχεία!πρέπει!να!κάνουν!την!αυτοκριτική!τους!
και!να!αναρωτηθούν!τα!εξής:!

• Ο! τρόπος! που! γίνονται! οι! προσλήψεις! ταιρίαζει! στις! ανάγκες! της!
επιχείρησης;!

• ποιές!δεξιότητες!αναζητά!η!επιχείρηση!για!να!εξελιχτει;!
• προσφέρει!ως!εργοδότης!κάποια!ξεχωριστή!εμπειρία;!
• οι!αρχές!της!επιχείρησης!είναι!σαφείς!στα!μέλη!της;!

!

3.5!Ενδυνάμωση!

3.5.1!Διεθνείς!πρακτικές!ενδυνάμωσης!
�!ενδυνάμωση!όπως!αναλύθηκε!παραπάνω!είναι!ένα!ισχυρό!μέσο!υποκίνησης!
και!διατήρησης!των!εργαζομένων!(Aung,!2006).!H!γαλλική!αλυσίδα!υπηρεσιών!
τουρισμού! και! εστίασης! Accor! επικεντρώθηκε! στην! ενδυνάμωση! των!
εργαζομένων! δημιουργώντας! συγκριτικό! πλεονέκτημα! για! το! ξενοδοχείο! της!
στην! Ταϊλάνδη.! Η! cross! training! πρακτική! που! χρησιμοποίησε! έχει! σκοπό! να!
αυξήσει! την! συνείδηση! των! εργαζομένων! σχετικά! με! τις! λειτουργίες! του!
ξενοδοχείου! και! να! εξομαλύνει! τις! σχέσεις! μεταξύ! συνεργατών.! Δεν!
χρησιμοποιεί! την! χρηματική! ανταμοιβή! ως! μέσο! υποκίνησης! αλλά! στοχεύει!
στην!ικανοποίηση!των!εσωτερικών!κινήτρων!για!αυτόzεκπλήρωση,!επικοινωνία!
και! εναλλαγές! στην! καθημερινότητα.! Αυτό! επιτυγχάνεται! με! την! ανταλλαγή!
πόστου,! λαμβάνοντας! υπ’όψη! και! τα! ενδιαφέροντα! των! εργαζόμενων.! Η!
πρακτική! για! να! αυξήσει! την! αυτοπεποίθηση! των! υπαλλήλων! τους! αναθέτει!
καθήκοντα!υψηλών!θέσεων!όπως!για!παράδειγμα!διευθυντικών.!Η!ανταλλαγή!
μπορεί! να! γίνει! σε! όλα! τα! επίπεδα,! οριζόντια,! από! πάνω! προς! τα! κάτω,! διαz
τμηματικά! και! ενδοzτμηματικά.! Τα! κίνητρα! είναι! πιο! ισχυρά! όταν! το! άτομο!
βιώνει!μια!ποικιλία!στην!καθημερινή!του!εργασία!και!αναλαμβάνει!καινούριες!
και! σοβαρές! ευθύνες! που! ενισχύουν! το! ηθικό! του! (Aung,! 2006).! Επίσης! η!
ανταλλαγή! διευθυντών! ανάμεσα! στα! ξενοδοχεία! της! αλυσίδας! αποδείχτηκε!
επιτυχημένη!πρακτική!καθώς!αύξησε!τα!κίνητρα!των!διευθυντών!προκαλώντας!
την!επιθυμία!για!καινούριες!εμπειρίες.!!
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Οι! ελληνικές! ξενοδοχειακές!αλυσίδες!μπορούν! επίσης!να! εφαρμόσουν!αυτή!τη!
πρακτική! ακόμα! και! αν! δεν! αποτελούν! διεθνείς! αλυσίδες,! για! παράδειγμα! να!
ανταλλάσσουν! διευθυντές! στα! ξενοδοχεία! που! έχουν! στα! διάφορα! νησιά! και!
εντός! ενός! ξενοδοχείου! να! εφαρμόσουν! διαzτμηματικό! cross! training! για! τους!
εργαζόμενους,!τους!προϊσταμένους!και!τους!διευθυντές!τμημάτων.!Μέσω!αυτής!
της! πρακτικής! θα! ανανεωθεί! το! ενδιαφέρον! των! διευθυντών! αλλά! και! των!
εργαζομένων!ενισχύοντας!τα!κίνητρα!τους!για!την!επιτυχία!του!προγράμματος!
(Belilos,! 1999).! Ένα! επίσης! σημαντικό! αποτέλεσμα! της! πρακτικής! είναι! ότι!
απαλύνονται!οι!προστριβές!μεταξύ!συνεργατών!διαφορετικών!τμημάτων!όταν!
διαπιστώνουν!εκ!των!έσω!τις!προκλήσεις!μίας!συγκεκριμένης!θέσης!και!με!το!
πέρας! της! ανταλλαγής! θέσεων! ενισχύεται! το! πνεύμα! ομαδικότητας! και! η!
επικοινωνία!βελτιώνεται.!Επιπροσθέτως,!η!φρέσκια!οπτική!που!φέρει!το!άτομο!
που!συμμετέχει!στην!διαδικασία!μπορεί!να!λύσει!προβλήματα,!παραδείγματος!
χάρη! λειτουργικά! ή! διαδικαστικά! που! φέρει! ένα! πόστο.! Ωστόσο! πρέπει! να!
δίνεται! ιδιαίτερο! βάρος! στα! ενδιαφέροντα! και! στις! προτιμήσεις! των!
εργαζομένων!για!τις!διάφορες!θέσεις!του!ξενοδοχείου!για!να!είναι!επιτυχημένη!
η!πρακτική!(Belilos,!1999).!Το!τμήμα!ανθρωπίνων!πόρων!θα!πρέπει!να!διεξάγει!
συνεντεύξεις!ή!να!διανέμει!ερωτηματολόγια!ώστε!να!διαπιστωθούν!οι!σωστές!
ανταλλαγές!εργαζομένων.!Αυτή!η!πρακτική!μπορεί!να!λειτουργήσει!και!ως!μέσο!
διαπίστωσης! των! ικανοτήτων! των! υποψηφίων! για! προαγωγές! ή! ως! μέσο!
εντοπισμού! ταλέντων! στα! οποία! η! επιχείρηση! μπορεί! να! επενδύσει! και! να!
αναπτύξει!(Belilos,!1999).!!
Μία! άλλη! πρακτική! που! έρχεται! από! την! Αμερική! και! συγκεκριμένα! από! τα!
ξενοδοχεία!Tysons!Corner,!επικεντρώθηκε!στην!ενδυνάμωση!των!εργαζομένων!
δίνοντας! τους! ευθύνες! management! (Enz! and! Siguaw,! 2000).! Έπειτα! από!
έρευνες!σχετικά!με!τα!καθήκοντα!του!κάθε!διευθυντή!τμήματος!αποφασίστηκε!
ποιες! θα! είναι! οι! αρμοδιότητες! που! μπορούν! να! μετατεθούν! στους!
εργαζόμενους,! κάποιες! από! αυτές! είναι! ο! προγραμματισμός! των! βαρδιών,! η!
συγκέντρωση! πληροφοριών! για! την! μισθοδοσία,! συνέντευξη! και! επιλογή!
εργαζομένων!ή!προβλέψεις!για!τον!προϋπολογισμό.!Η!πρακτική!εφαρμόστηκε!
πιλοτικά!στους!υπαλλήλους!υποδοχής!για!έναν!χρόνο!και!έπειτα!εφαρμόστηκε!
σε! όλα! τα! τμήματα! του! ξενοδοχείου.! Κατά! τη! διάρκεια! του! προγράμματος! οι!
διευθυντές!τμημάτων!καθοδηγούν!τους!εργαζόμενους!όπου!απαιτείται!αλλά!οι!
ομάδες! εργαζομένων! παραμένουν! αυτοδιοικούμενες.! Η! διοίκηση! για! να!
υποκινήσει! τους! εργαζόμενους! τους!προσέφερε! το! μισό!ποσό! του! μισθού! του!
διευθυντή!δια!τον!αριθμό!των!υπαλλήλων!υποδοχής,!αφού!είχε!καταργήσει!την!
θέση.!Οι!διευθυντές!ανέλαβαν!άλλους!ρόλους!με!διαφορετικό!τίτλο!και!κανείς!
δεν! απολύθηκε.! Ένα! άλλο! παράδειγμα! ενδυνάμωσης! εργαζομένων! μέσω!
αυτοδιοικούμενων! ομάδων! είναι! αυτό! του! ξενοδοχείου! Boulders! επίσης! στην!
Αμερική! (Enz! and! Siguaw,! 2000).! Με! στόχο! να! προσφέρουν! καλύτερες!
υπηρεσίες! και! κίνητρα! στους! εργαζόμενους! δημιούργησαν! ομάδες! τριών!
ατόμων!στο!τμήμα!καθαριότητας!οι!οποίες!θα!αναλάμβαναν!να!αξιολογούν!και!
να! επιθεωρούν! κάποιο! αριθμό! δωματίων! η! κάθε! μια.! Η! προσπάθεια! αυτή!
καθοδηγείται! αρχικά! από! τον! προϊστάμενο! του! τμήματος! ο! οποίος! επίσης!
εκπαιδεύεται!μαζί!με!τους!αρχηγούς!των!ομάδων.!Με!το!πέρας!της!εκπαίδευσης!



96!!

οι!αρχηγοί!των!ομάδων!είναι!υπεύθυνοι!για!την!ομάδα!τους.!Αυτή!η!πρακτική!
εκτός! των! κινήτρων! που! παρέχει! στους! εργαζόμενους! αποδείχτηκε! πιο!
αποδοτική! από! την! κλασική! λειτουργία! του! τμήματος! όπου! ο! προϊστάμενος!
επιβλέπει!όλους!τους!εργαζόμενους!του!τμήματος!άμεσα.!!
Το! ξενοδοχείο! Towneplace! Suits! by! Marriot! χρησιμοποιεί! ένα! σύστημα!
ενδυνάμωσης!που!ευνοεί!την!στρατηγική!χαμηλού!κόστους!που!ακολουθεί!(Enz!
and!Siguaw,!2000).!Όλοι!οι!εργαζόμενοι!έχουν!ευθύνες!υψηλού!επιπέδου!και!για!
αυτό! το! λόγο! το! ξενοδοχείο! απασχολεί! μικρό! αριθμό! υπαλλήλων.! Μετά! από!
έρευνα! οι! διευθυντές! του! ομίλου! κατέληξαν! σε! 20! κρίσιμα! σημεία! της!
καθημερινής! εξυπηρέτησης! των! φιλοξενούμενων! και! εκπαίδευσαν! διευθυντές!
και! εργαζόμενους! βασισμένοι! σε! αυτά.! Το! κύριο! χαρακτηριστικό! της!
διαδικασίας! είναι! ότι! οι! εργαζόμενοι! ανέλαβαν! να! εκπαιδεύσουν! ο! ένας! τον!
άλλον! στην! ιδιαίτερη! δεξιότητα! που! κατείχε! ο! κάθε! ένας.! Το! αποτέλεσμα! μια!
τέτοιας!προσπάθειας!είναι!αφενός!η!ανταλλαγή!γνώσεων!μεταξύ!συνεργατών!
και!αφετέρου!η!αύξηση!των!δεξιοτήτων!όλων!των!εργαζομένων!με!υπεύθυνους!
τους! ίδιους.!Ένα!εργαλείο!που!βοηθά!αυτή!την!πρακτική!είναι!οι!καθημερινές!
συναντήσεις!των!εργαζομένων!όπου!μοιράζονται!τις!εμπειρίες!τους.!!!
Μια! διαφορετική! προσέγγιση! χρησιμοποιεί! το! MinneapoliszSt.! Paul! Hilton! το!
οποίο! εξουσιοδοτεί! τους! εργαζόμενους! που! έρχονται! σε! επαφή! με! τους!
φιλοξενούμενους! να! ικανοποιούν! τα! αιτήματα! τους! παραβλέποντας! την!
αυστηρή! δομή! ιεραρχίας! (Enz! and! Siguaw,! 2000).! Για! παράδειγμα! ο!
εργαζόμενος! δεν! είναι! υποχρεωμένος! να! αναφέρει! ένα! πρόβλημα! στον!
προϊστάμενο!του!τμήματος!του!ή!κάποιου!άλλου!τμήματος!και!να!περιμένει!την!
επιβεβαίωση!ή!την!εντολή!για!να!προβεί!στη!λύση!αλλά!επεμβαίνει!απευθείας!ο!
ίδιος!και!με!δικές!του!ενέργειες!εξυπηρετεί!τον!πελάτη.!Έτσι!τα!παράπονα!των!
πελατών! μειώθηκαν! και! η! εξυπηρέτηση! γίνεται! άμεσα! ενώ! οι! υπάλληλοι! δεν!
αντιμετωπίζουν! την! σύγχυση! που! προκαλείται! από! την! αναμονή.! Πρέπει! να!
τονιστεί! ότι! η! πρακτική! απαιτεί! την! στήριξη! του! γενικού! διευθυντή! ώστε! να!
εξασφαλιστεί! ότι! δεν! θα! υπάρξουν! προστριβές! μεταξύ! διευθυντών! τμημάτων!
και!εργαζομένων.!Η!πρακτική!αφορά!κυρίως!τους!υπαλλήλους!υποδοχής!αλλά!
μπορεί!να!εφαρμοστεί!σε!όλα!τα!τμήματα!του!ξενοδοχείου.!!
Η! Toyota! για! να! ενισχύσει! το! ενδιαφέρον! των! εργαζομένων! της! τους! θέτει!
αδύνατους! στόχους! ώστε! να! είναι! σε! εγρήγορση! και! να! μην! πέφτουν! στην!
ρουτίνα! της! καθημερινότητας! (Takeuchi! et! al.,! 2008).! Με! αυτή! τη! πρακτική!
αυξάνει!την!δημιουργικότητα!τους!και!τους!ενδυναμώνει!ώστε!να!αισθάνονται!
ελεύθεροι!να!αξιοποιήσουν!όλα!τα!μέσα!για!να!πετύχουν!τον!στόχο!τους.!Επίσης!
τους! επιτρέπει! να! πειραματίζονται! στην! δουλειά! τους! και! καλλιεργεί! μια!
κουλτούρα!ανεκτική!στην!αποτυχία!καθώς!όσοι!δεν!αποδίδουν! ικανοποιητικά!
αναπτύσσονται! και! εξελίσσονται.!Ο! οργανισμός! έχει! μια!φιλοσοφία!σεβασμού!
στον!άνθρωπο!και! για!αυτό! το! λόγο!προτιμά!να!μειώσει! οποιοδήποτε!κόστος!
παρά!να!παρέμβει!στα! εργατικά!κόστη!απολύοντας! εργαζόμενους!ή!κάνοντας!
περικοπές!στους!μισθούς.!!
!
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3.6!Δημιουργικότητα!και!Καινοτομία!

3.6.1!Διεθνείς!καινοτόμες!πρακτικές!
Στην!Ταϊλάνδη!οι!ξενοδοχειακές!αλυσίδες!κάνουν!πράξη!την!πεποίθηση!ότι!για!
να! είναι! μια! επιχείρηση! ηγέτης! της! αγοράς! πρέπει! να! προσφέρει! καινοτόμες!
υπηρεσίες! και! προϊόντα! συνεχώς! (Aung,! 2006).! Η! Accor! στην! Ταϊλάνδη! όπως!
και!άλλες!ξενοδοχειακές!αλυσίδες!στην!χώρα!προσφέρουν!στην!αγορά!συνεχώς!
καινούριες!ιδέες.!Στο!Novotel!του!Μπανγκόκ!έχουν!ενσωματωθεί!προγράμματα!
διασκέδασης! όπως! αίθουσα! χορού,! Fun! Pub,! karaoke! και! άλλα,! όπου!
συμμετέχουν! φιλοξενούμενοι! του! ξενοδοχείου! αλλά! και! επισκέπτες.! Το! 2006!
όπως!σημειώνει!η!Aung!(2006)!το!90%!των!πελατών!αυτών!των!ψυχαγωγικών!
προγραμμάτων!ήταν!επισκέπτες!και!όχι!φιλοξενούμενοι!του!ξενοδοχείου.!
Το! ξενοδοχείο! Mandarin! Oriental! MHC! επίσης! στην! Ταϊλάνδη! εισήγαγε! στην!
αγορά! την! ιδέα! Oriental! Spa! και! σχολή! Ταϊλανδέζικης! κουζίνας! (Aung,! 2006).!
Επίσης!το!Dusit!LHC!εισήγαγε!μια!πιστωτική!κάρτα,!την!Dusti!credit!card!(Aung,!
2006).!Αυτή!η!πρακτική!απαιτεί!στρατηγικές!συνεργασίες,! για!παράδειγμα!με!
τοπικές!τράπεζες!αλλά!και!μια!μεγάλη!πελατειακή!βάση.!!
Αυτές! οι! πρακτικές! έδωσαν! διέξοδο! στις! αλυσίδες! αυτές! σε! νέες! φωλιές! της!
αγοράς! και! προσέλκυσαν! πελάτες! υπηρεσιών! εκτός! των! ξενοδοχειακών!
δημιουργώντας!επιπρόσθετα!κέρδη!για!τις!επιχειρήσεις.!
!

3.7!Αναγνώριση!και!αμοιβές!

3.7.1!Πρακτικές!αμοιβών!και!εσωτερικά!κίνητρα!
Τα! ξενοδοχεία! που! εφαρμόζουν! προγράμματα! αναγνώρισης! με! χρηματικές!
επιβραβεύσεις! πρέπει! να! τις! συνδυάζουν! με! συχνές! αξιολογήσεις! και!
προσαρμογές! στο! είδος! και! το! ποσό! των! απολαβών.! Η! κουλτούρα! της!
επιχείρησης!πρέπει!επίσης!να!συμβαδίζει!με!τα!συστήματα!αναγνώρισης.!Για!τα!
ελληνικά!ξενοδοχεία!που!δεν!διαθέτουν!μεγάλα!χρηματικά!ποσά!για!τον!σκοπό!
αυτό!προτείνεται!ένα!σύστημα!αναγνώρισης!παρόμοιο!με!αυτό!του!ξενοδοχείου!
Rodeway! Inn! στο! Ορλάντο.! Το! συγκεκριμένο! ξενοδοχείο! συνδυάζει! τις!
παραδοσιακές!μεθόδους!αναγνώρισης,!για!τα!ξενοδοχεία!του!εξωτερικού,!όπως!
είναι! η! βράβευση! του! υπάλληλου! του! μήνα! ή! του! χρόνου! με! ειδικά! βραβεία!
όπως!δώρα!ή!καρφίτσες!σε!σχήμα!αστεριού!(Enz!and!Siguaw,!2000).!!
Η!αλυσίδα!Ramada!συνδυάζει!την!εκπαίδευση!με!την!παροχή!κινήτρων!και!την!
αναγνώριση! μέσω! του! προγράμματος! αφοσίωσης! που! εφαρμόζει! (Enz! and!
Siguaw,!2000).!Όσοι!εργαζόμενοι!συμμετέχουν!στα!εκπαιδευτικά!προγράμματα!
ή!στην!προσφορά!ειδικών!υπηρεσιών!συλλέγουν!πόντους!και!εξαργυρώνοντάς!
τους!κερδίζουν!δώρα.!Επίσης!με!την!εκλογή!του!«υπάλληλου!του!μήνα»,!ή!του!
«αστέρα»! όπως! τον! αποκαλεί! η! εταιρεία! ο! εργαζόμενος! κερδίζει! επιπλέον!
πόντους!και!αναγνώριση!από!τον!πρόεδρο!της!εταιρείας.!Τέλος,!τρεις!από!τους!
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«αστέρες»!επιλέγονται!για!να!συμμετέχουν!στην!διαφήμιση!της!εταιρείας!στην!
εφημερίδα!USA!Today.!!
Για! να! προσδιοριστούν! οι! δομές! των! αμοιβών! πρέπει! να! έχει! προηγηθεί!
αξιολόγηση! έργου! θέσης.! Ο! έλεγχος! ανταγωνιστικών!αμοιβών!ωστόσο!πρέπει!
να! γίνεται! για! λόγους! πληροφόρησης! αν! και! στις! περιπτώσεις! πρόσθετων!
αμοιβών!είναι!πιθανόν!να!υστερεί!ή!να!υπερτερεί!η!μια!επιχείρηση!από!την!άλλη.!
Σε! κάθε! περίπτωση! τα! ευρήματα! πρέπει! να! σταθμίζονται! για! μια! θέση,! για!
παράδειγμα! ο! μισθός! του! διευθυντή! πωλήσεων! του! ξενοδοχείου! εξαρτάται!
πάντα!από!το!τζίρο!του.!!
!

3.8!Αξιολόγηση!απόδοσης!

3.8.1!Ο!ρόλος!της!αξιολόγησης!σε!σχέση!με!τα!κίνητρα!
Η!αξιολόγηση!της!απόδοσης!των!εργαζομένων!είναι!ζωτικής!σημασίας!για!την!
σωστή! διοίκηση! της! επιχείρησης! και! πρέπει! να! σχετίζεται! άμεσα! με! τους!
στρατηγικούς! σκοπούς.! Για! να! πετύχει! αυτή! η! διαδικασία! ωστόσο! πρέπει! να!
δίνονται! κίνητρα! στους! εργαζόμενους!ώστε! τα! αποτελέσματα! να! είναι! αληθή!
και! να! μπορούν! να! χρησιμοποιηθούν! (Khanna,! Song! and! Lee,! 2011).! Όταν! οι!
αξιολογήσεις! είναι! αληθείς! η! επιχείρηση! έχει! την! ικανότητα! να! αναπτύξει! τα!
ταλέντα!και!να!επέμβει!όπου!υπάρχουν!ανάγκες!βελτίωσης!της!απόδοσης.!Όταν!
ζητείται!από!τους!διευθυντές!να!αξιολογήσουν!τους!υφισταμένους!τους!συχνά!
τους!βάζουν!βαθμούς!πολύ!καλούς!ώστε! να!παρουσιάζουν!μια! ιδανική! εικόνα!
(Khanna!et!al.,!2011).!Αυτό!το!φαινόμενο!εμποδίζει!την!βελτίωση!της!απόδοσης!
της!επιχείρησης!και!των!εργαζομένων.!!
Για! να! ξεπεραστεί! αυτό! το!φαινόμενο! οι! συζητήσεις! σχετικά! με! την! απόδοση!
μεταξύ! διευθυντών! και! εργαζομένων! πρέπει! να! είναι! όσο! το! δυνατόν!
συχνότερες! και! οι! διευθυντές! πρέπει! να! ανταμείβονται! όταν! ενθαρρύνουν!
τέτοιου! είδους!πρακτικές.!Όλη! η! κουλτούρα! των! επιχειρήσεων!σχετικά! με! τις!
αξιολογήσεις! πρέπει! να! αλλάξει! και! να! αντιμετωπιστούν! υπεύθυνα! και! με!
ειλικρίνεια! ξεκινώντας! από! την! εκπαίδευση! των! διευθυντών! σε! θέματα!
προσέγγισης! και! αξιολόγησης! των! εργαζομένων.! Η! Toyota! για! παράδειγμα!
αξιολογεί! τους! διευθυντές! βάση! των! αποτελεσμάτων! της! ομάδας! τους!
(Takeuchi! et! al.,! 2008)! ενώ! η! Samsung! με! βάση! την! διατήρηση! και! την!
πρόσληψη! νέων! ταλέντων! (Khanna! et! al.,! 2011).! Δεν! λαμβάνεται! υπόψη! η!
κερδοφορία!που! έφεραν!αλλά! το!καλό!που! έκαναν!στο! τμήμα!τους!και!στους!
ανθρώπους! που! διοικούν.! Κάποιοι! από! τους! θεωρητικούς! της! ποιότητα! είναι!
αντίθετοι!με!την!χρηματική!ανταμοιβή!ως!επακόλουθο!μίας!καλής!αξιολόγησης,!
ο!Deming!(1994)!θεωρεί!την!πρακτική!άδικη!καθώς!όταν!πρόκειται!για!ομαδική!
προσπάθεια! είναι! ένας! αυτός! που! θα! ανταμειφθεί! χρηματικά! επομένως! η!
αξιολόγηση! δεν! πρέπει! να! συνδέεται! με! τα! χρήματα! καθώς! για! αυτόν! η!
ανταμοιβή!είναι!αντικίνητρο!για!τους! εργαζομένους.!Ο!ρόλος!της!αξιολόγησης!
πρέπει! να! είναι! πληροφοριακός! και! όταν! συνεχίζει! η! επιχείρηση! να! έχει!
ανικανοποίητους! εργαζομένους! αυτό! σημαίνει! ότι! η! αξιολόγηση! δεν! γίνεται!
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σωστά.!Ένας!από!τους!λόγους!που!ο!Deming!θεωρεί!άδικη!την!διαδικασία!είναι!
ότι!βασίζεται!σε!χρονικές!στιγμές!και!ότι!εμπεριέχει!την!έννοια!της!απόκλισης,!
όταν!για!παράδειγμα!υπάρχουν!εργαζόμενοι!που!δεν!είναι!ευχαριστημένοι!με!το!
αποτέλεσμα!της!αξιολόγησης!τους!ή!άλλοι!που!δεν!αξιολογούνται!ποτέ.!Ο!Juran!
(2005)!πιστεύει!ότι!η!αξιολόγηση!πρέπει!να!έχει!πελατοκεντρική!φιλοσοφία!και!
να!μετρά!με!δείκτη!την!συμπεριφορά!προς!τον!πελάτη.!
!

3.9!Πρακτικές!Διοίκησης!Ολικής!Ποιότητας!!

3.9.1!Ο!ρόλος!του!τμήματος!ΔΑΠ!!
Το! τμήμα!ΔΑΠ!πρέπει! να! βλέπει! τα! τμήματα! της! επιχείρησης!ως!πελάτες! του!
(Blackburn! and! Rosen,! 1995),! δίνοντας! έμφαση! στην! επικοινωνία,! την!
συνεργασία!και!την!κατανόηση.!Στην!Ελλάδα!είναι!εξαιρετικά!σπάνιο!το!τμήμα!
ΔΑΠ!να!συμμετέχει!στον!σχεδιασμό!στρατηγικής,!κάτι!που!είναι!αναγκαίο! !για!
να! μπορέσει! να! διαχειριστεί! καταλλήλως! τους! εργαζόμενους! και! να! τους!
κατευθύνει!στους!στρατηγικούς!σκοπούς.!Η!Διοίκηση!Ολικής!Ποιότητας!(ΔΟΠ)!
διαχωρίζει!τα!προβλήματα!σε!χρόνια!και!σποραδικά.!Ο!ρόλος!του!τμήματος!ΔΑΠ!
είναι!να!πάρει!πρωτοβουλίες!γιατρεύοντας!τα!χρόνια!και!προzλαμβάνοντας!τα!
σποραδικά.!Τα!βασικά!εργαλεία!που!πρέπει!να!επιστρατεύει!σε!γενικές!γραμμές!
είναι! τα! εξής:! έρευνες! κουλτούρας,! ανάλυση! εκπαιδευτικών! αναγκών,!
benchmarking,! να!διαχειριστεί! ζητήματα!αντικατάστασης! εργαζομένων!και! να!
κάνει!μετρήσεις!με!δείκτες!(Blackburn!and!Rosen,!1995).!Ο!ρόλος!του!διευθυντή!
ΔΑΠ! σύμφωνα! με! τον! Tyson! (1987),! ήταν! κυρίως! γραμματειακός! και!
λειτουργούσε! ως! διεκπεραιωτής,! πλέον! είναι! ο! change! agent! και!
αντιπροσωπεύει!την!καινοτομία.!
Για! να! εντοπίσει! και! να! αποφασίσει! η! επιχείρηση! ποιες! πρακτικές! της!
ταιριάζουν! και! ποιες! δύναται! να! εφαρμόσει! πρέπει! να! προβεί! σε! έρευνα!
καλύτερων!πρακτικών!(Blackburn!and!Rosen,!1995).!Έτσι!μπορεί!να!εντοπίσει!
τι! εφαρμόζουν! οι! καλύτεροι! του! κλάδου! και! να! προσαρμόσει! αυτές! τις!
διαδικασίες!στις!δικές!τις!ανάγκες!και!στα!δικά!της! ιδιαίτερα!χαρακτηριστικά.!
Αυτή! η! διαδικασία! αναζήτησης! ονομάζεται! benchmarking! και! εκτελείται! είτε!
από!τα!ανώτερα!στελέχη!είτε!από!τους!διευθυντές!τμημάτων.!�!ανάθεση!του!
benchmarking! σε! εργαζόμενους! με! την! επίβλεψη! των! διευθυντών! και! των!
στελεχών!μπορεί!να!λειτουργήσει!και!ως!μέσο!ενδυνάμωσης!των!εργαζομένων.!
Υπάρχει! και! ένα! άλλο! είδος! benchmarking! που! εντοπίζει! τις! δυνάμεις! και! τις!
αδυναμίες!της!επιχείρησης:!το!εσωτερικό!bemchmarking!επιχειρεί!να!εντοπίσει!
για!παράδειγμα!τον!πιο!αποδοτικό!εργαζόμενο!του!κάθε!τμήματος!ώστε!αυτός!
να! μεταδώσει! τις! γνώσεις! του! στους! υπόλοιπους! εργαζόμενους.! Το! γενικό!
benchmarking!εντοπίζει!κατά!πόσο!τα!τμήματα!συγκλίνουν!μεταξύ!τους,!πόσο!
αποδοτικά!είναι!και!αν!είναι!σωστά!στελεχωμένα.!Το!στρατηγικό!benchmarking!
επιχειρεί! την! σύγκλιση! των! τμημάτων! προς! τον! στρατηγικό! σκοπό! της!
επιχείρησης!και!την!συμβολή!τους!σε!αυτόν!τον!σκοπό.!!
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Μια! από! τις! βασικές! αρχές! της! Διοίκησης! Ολικής! Ποιότητας! σύμφωνα! με! τον!
Crosby!(1979)!είναι!«κάντο!σωστά!την!πρώτη!φορά»! .!Το!τμήμα!ανθρωπίνων!
πόρων!για!παράδειγμα!για!να!πετύχει!ποιότητα!του!έργου!του!από!την!πρώτη!
φορά! οφείλει! να! προσλαμβάνει! και! να! στελεχώνει! αποτελεσματικά! ώστε! να!
κυλούν! ομαλά! οι! υπόλοιπες! πρακτικές! που! εφαρμόζει.! Μια! εφαρμογή! του!
κύκλου!του!Deming!για!παράδειγμα,!Plan,!Do,!Check,!Act!μπορεί!να!αξιοποιηθεί!
ως!εξής!από!το!τμήμα!διοίκησης!ανθρωπίνων!πόρων:!αν!γίνει!μια!επίπληξη!σε!
έναν! εργαζόμενο! από! το! τμήμα! ΔΑΠ,! ο! επικεφαλής! του! τμήματος! με! τον!
εργαζόμενο! που! επιπλήττεται! θα! εφαρμόσουν! από! κοινού! τον! κύκλο! του!
Deming.!Η!υλοποίηση! της!πρακτικής!αυτής!πρέπει! να! γίνεται!από! τα!στελέχη!
γραμμής,!το!“Check”!αναφέρεται!στην!επιθεώρηση!και!το!!“Act”!!στην!βελτίωση.!
Σύμφωνα! με! τον! Deming! (1994)! όλα! τα! προβλήματα! που! προκύπτουν! στις!
επιχειρήσεις!είναι!συστημικά!και!όχι!των!εργαζομένων.!Ένα!εργαλείο!που!έχει!
χρησιμοποιηθεί! ευρέως! είναι! το! ψαροκόκκαλο! όπως! αποκαλέιται! ή! fishbone!
(Wikipedia,!χ.χ.).!Ο!εμπνευστής!του!είναι!ο!Ιάπωνας!Ishikawa!και!η!λογική!του!
εργαλείου!είναι!αυτή!του!αιτίου!και!αποτελεσμάτος!που!βασίζεται!στο!γεγονός!
ότι! τα! προβλήματα! είναι! συστημικά.! Το! ψαροκόκκαλο! απαιτεί! πολλούς!
εργαζόμενους!να!δουλέψουν!ταυτόχρονα!με!την!μέθοδο!brainstorming!ώστε!να!
διαπιστωθούν!οι!αιτίες!κάποιου!προβλήματος!που!εκδηλώνουν!οι!εργαζόμενοι.!
Για!παράδειγμα!αν!το!πρόβλημα!είναι!ότι!οι!εργαζόμενοι!αργούν!στην!δουλειά!
τους,!μέσα!από!κάποιον!αριθμό!διαγραμμάτων!σε!σχήμα!ψαροκόκκαλου!όπου!
τα! «παρακλάδια»!μια! ευθείας!απεικονίζουν! τα!πιθανά!αίτια! του!προβλήματος!
και!στην!ευθεία!γραμμή!το!πρόβλημα,!η!ομάδα!θα!καταλήξει!στην!πραγματική!
αιτία!του!προβλήματος!και!θα!επιχειρήσει!να!το!λύσει.!Αυτή!η!απλή!διαδικασία!
είναι! ένα! από! τα! πολλά! εργαλεία! της! ΔΟΠ! που! κάθε! ξενοδοχείο! μπορεί! να!
εφαρμόσει!καθώς!δεν!κοστίζει!αλλά!το!μόνο!που!απαιτεί!είναι!δέσμευση!χρόνου,!
στήριξη!από!την!γενική!διεύθυνση!και!αποδοχή!της!κουλτούρας!αυτής!από!τα!
μέλη!της!επιχείρησης.!!
Ο! γενικός! διευθυντής! και! όλα! τα! στελέχη! αναλαμβάνουν! τον! ρόλο! του!
διαμεσολαβητή!της!γνώσης!και!αντιπροσωπεύουν!την!κουλτούρα!της!συνεχούς!
μάθησης!και!ανταλλαγής!γνώσεων!και!πληροφοριών!(Bouncken,!2008).!Η!ρητή!
και! άρρητη! γνώση! πρέπει! να! είναι! διαθέσιμη! για! κάθε! εργαζόμενο,! να!
διατηρείται! και! να! ανανεώνεται! (Bouncken,! 2008).! Με! τη! βοήθεια! της!
τεχνολογίας! αυτή! η! πρακτική! ωφελεί! ιδιαίτερα! τα! ελληνικά! ξενοδοχεία! που!
λειτουργούν! με! εποχιακούς! εργαζόμενους! και! ενδεχομένως! προσλαμβάνει! νέο!
προσωπικό! κάθε! χρόνο,! το! οποίο! για! παράδειγμα! μπορεί! να! ανασύρει! όποια!
πληροφορία! χρειάζεται! από! έναν! ηλεκτρονικό! υπολογιστή.! Είναι! ευθύνη! του!
τμήματος!ΔΑΠ!να!αξιοποιεί!το!ανθρώπινο!δυναμικό,!ένας!τρόπος!να!το!πετύχει!
αυτό! είναι! να! εξελίσσει! το! επίπεδο! μόρφωσης! της! επιχείρησης! συνεχώς!
δημιουργώντας! αξία! κατά! τον! Leonard! (1995! όπως! αναφέρει! η! Bouncken,!
2008).! Πλέον! τα! πρότυπα! ποιότητας! δεν! περιορίζονται! στα! προϊόντα! αλλά!
υπάρχουν!πρότυπα!και!για!το!ανθρώπινο!δυναμικό.!
Σύμφωνα! με! τους! guru! της! ΔΟΠ! η! ποιότητα! αρχίζει! και! τελειώνει! με! την!
εκπαίδευση!και! την! κατάρτιση.!Αυτή!η! οπτική! της!ποιότητας!αντικατοπτρίζει!
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την! Ιαπωνική! φιλοσοφία! απέναντι! στο! ανθρώπινο! δυναμικό! και! έχει! άμεση!
σχέση!με!την!συνεχή!οικονομική!ανάπτυξη!της!χώρας.!Τα!σημαντικότερα!από!
τα!οφέλη!της!εκπαίδευσης!όπως!έχει!αναφερθεί!είναι!η!διατήρηση,!η!δέσμευση!
και!η!αύξηση!της!απόδοσης!(Crosby,!1979).!Ένα!άλλο!στοιχείο!που!συνεπάγεται!
της! εκπαίδευσης! είναι! η! αύξηση! της! ευελιξίας! των! εργαζομένων.! Όσες!
περισσότερες! γνώσεις! έχει! κανείς! προσαρμόζεται! ευκολότερα! σε! νέες!
καταστάσεις! και! είναι! πιο! διαλλακτικός.! Ως! αποτέλεσμα! η! ίδια! η! επιχείρηση!
αυξάνει! την! ευελιξία! της,!που! είναι! ένα!χαρακτηριστικό! ζωτικής!σημασίας!για!
την!επιβίωση!της!(Bouncken,!2008).!
Τα! προγράμματα! κατάρτισης! και! εκπαίδευσης! που! εφαρμόζει! η! επιχείρηση!
πρέπει! με! κάποιον! τρόπο! να! ελέγχονται! (Blackburn! and!Rosen,! 1995).!Έτσι! η!
επιχείρηση! πρέπει! να! ορίσει! κάποιους! δείκτες! μέτρησης,! για! παράδειγμα! να!
καταγράφει! τις! εντυπώσεις! αυτών! που! συμμετέχουν! κατά! τη! διάρκεια! του!
προγράμματος,!να!ελέγχει!πώς!διαχειρίζεται!τις!νέες!γνώσεις,!αν!τις!μοιράζεται,!
αν!τις!αναλύει!και!κατά!πόσο!τις!έκανε!βίωμα!στην!καθημερινή!του!εργασία!.!Η!
κατάρτιση!σύμφωνα!με!την!ΔΟΠ!πρέπει!να!αρχίζει!από!την!ανώτατη!διοίκηση!
και!να!έχει!καθοδική!πορεία!στα!στρώματα!εργαζομένων.!O!Juran!(1988)!δίνει!
μεγάλη! έμφαση! στην! ικανότητα! της! διοίκησης! να! ηγείται! και! τονίζει! ότι! από!
αυτήν!εξαρτάται!η!μεταφορά!της!γνώσης!μέσα!στον!οργανισμό.!
Η!διοίκηση!ολικής!ποιότητας!παρακολουθεί!την!ποιότητα!σε!πραγματικό!χρόνο!
(real! time! quality)! ώστε! να! επεμβαίνει! όπου! χρειάζεται.! Η! Federal! Express!
χρησιμοποιεί! ένα! σύστημα! που! μετρά! τα! failure! points! των! υπηρεσιών! της,!
δηλαδή!των!σφαλμάτων!στις!παραδόσεις!δεμάτων.!Τα!προβλήματα!που!μετρά!
είναι!για!παράδειγμα!η!καθυστέρηση,!η!αλλοίωση,!η!λάθος!παράδοση!και!άλλα.!
Αναλόγως! με! την! βαρύτητα! του! προβλήματος! συγκεντρώνονται! οι! βαθμοί!
αποτυχίας! καθημερινά! και! αντιμετωπίζονται! άμεσα.! Κάθε! χρόνο! η! εταιρεία!
θέτει!στόχους!μείωσης!του!βαθμού!αποτυχίας.!Αυτή!η!πρακτική!έχει!συνδεθεί!
με! την! απολαβή! των! bonuses,! και! όταν! δεν! εκπληρώνεται! ο! ετήσιος! στόχος!
μείωσης! των! failure! points! κανείς,! συμπεριλαμβανομένης! της! διοίκησης! δεν!
παίρνει!bonus.!Η!φιλοσοφία!της!πρακτικής!αυτής!είναι!η!ομαδική!προσπάθεια!
για!τα!καλύτερα!δυνατά!αποτελέσματα.!Μια!άλλη!πρακτική!παροχής!κινήτρων!
που!χρησιμοποιεί!είναι!η!απονομή!βραβείων!σε!ομάδες!που!συλλέγουν!μονάδες!
ποιότητας.!

3.9.2!Πρακτικές!Knowledge!Management!
Η! αλυσίδα! Accor! διαθέτει! ένα! σύστημα! διαχείρισης! πληροφοριών! μέσω! του!
οποίου! μπορεί! να! συνδέει! 750! από! τα! ξενοδοχεία! της! παγκοσμίως! και! να!
διαχειρίζεται! τις! κρατήσεις! (Aung,! 2006).! Το! σύστημα! συνδέεται! με! πέντε!
δίκτυα! διανομής! και! δέκα! διεθνή! ηλεκτρονικά! συστήματα! κρατήσεων! για!
πτήσεις,! ενοικιάσεις! αυτοκινήτων,! κρατήσεων! για! κρουαζιέρες! και! κρατήσεις!
ξενοδοχείων.!Επίσης!συνδέεται!με!γραφεία!ταξιδιωτικών!πρακτόρων!δίνοντας!
τους! όλες! τις! πληροφορίες! σχετικά! τις! υπηρεσίες! της.! Τέλος! αυτή! η! βάση!
δεδομένων! είναι! προσβάσιμη! και! σε! συστήματα! κρατήσεων! αερογραμμών! το!
Apollo,!το!Sabre,!το!System!One!και!άλλα.!
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Η!Accor!στην!Γερμανία!απασχολεί!6.000!εργαζόμενους!και!το!2006!αποφάσισε!
να! εφαρμόσει! ένα! σύστημα! knowledge! management! με! τους! εξής! σκοπούς:!
συγκέντρωση! πηγών! γνώσεων! από! τις! βάσεις! IT! (Information! Technology),!
πρόσβαση!όλων!των!εργαζομένων!στις!βάσεις!αυτές!και!υποκίνηση!για!χρήση!
και! παραγωγή! γνώσης! (Aung,! 2006).! ! Σε! συνδυασμό! με! τα! παραπάνω! θα!
βελτιώσει! το! εσωτερικό! δίκτυο! πληροφοριών! που! θα! περιέχει! δεδομένα!
καλύτερων!πρακτικών,!καινοτομιών!στις!υπηρεσίες!και!προτάσεις!εκπαίδευσης.!
Επίσης! για! τους! πελάτες! του! ξενοδοχείου! θα! υπάρχει! η! δυνατότητα! εύρεσης!
δρομολογίων! τραίνων! και! αερογραμμών! που! εξυπηρετούν! καλύτερα! τις!
ανάγκες!τους.!Όταν!προκύπτει!νέα!γνώση!καταχωρείται!στην!βάση!δεδομένων.!
Την!διαχείριση!της!γνώσης!θα!αναθέσουν!τα!κεντρικά!γραφεία!της!Γερμανίας!
σε! έναν! διευθυντή! γνώσης! που! θα! διαμορφώσει! την! δομή! του! συστήματος!
γνώσης.!Αν!και! το!σύστημα!διαχείρισης!γνώσης! είναι!αποκεντρωμένο!και!όλα!
τα! τμήματα! συμμετέχουν! τα! εξειδικευμένα! τμήματα! γνώσης! παρέχουν! τον!
κορμό!και!την!τεχνογνωσία.!Το!σημείο!κλειδί!στην!πρακτική!της!Accor!είναι!ότι!
η!γνώση!μοιράζεται! εσωτερικά!των!ξενοδοχείων!σε!όλους!τους!εργαζόμενους.!
Έτσι! οι! μηχανές! αναζήτησης! αναλόγως! με! την! θέση! του! εργαζόμενου! του!
παρουσιάζουν!τις!ανάλογες!πληροφορίες!που!αναζητά!εύκολα!και!άμεσα.!

!

3.10!Diversity!management!

3.10.1!Πρακτικές!προώθησης!των!γυναικών!σε!ανώτερες!θέσεις!στελεχών!
Οι! γυναίκες! που! απασχολούνται! στον! ελληνικό! ξενοδοχειακό! κλάδο! είναι!
περισσότερες! από! τους! άνδρες! (ΙΟΒΕ,! 2011)! και! πρέπει! να! προβλέπονται! για!
αυτές! κάποιες! διευκολύνσεις! όταν! για! παράδειγμα! έχουν! οικογένεια! και!
εργάζονται! εποχιακά! μακριά! από! τη! μόνιμη! κατοικία! τους.! Για! τις! γυναίκες!
αυτές!που!δουλεύουν!εκτός!βάσης!μπορεί!η!επιχείρηση!να!παραχωρεί!στέγαση!
που!επιτρέπει!τη!φιλοξενία!των!παιδιών!τους!και!ως!εργοδότης!να!προσπαθεί!
να! απασχολεί! και! τους! συζύγους! τους,! να! προβλέπονται! δηλαδή! για! ζευγάρια!
ευκαιρίες! απασχόλησης,! είτε! στο! ίδιο! το! ξενοδοχείο! είτε! στην! περιοχή.! Όσο!
αφορά! τις! γυναίκες! που! έχουν! προοπτικές! καριέρας! εκτός! από! το!mentoring!!
που! εφαρμόζεται! διεθνώς! μια! πιο! αποτελεσματική! πρακτική! είναι! το!
sponsorship! (Ibara,! Carter! and! Silva,! 2010).! O! σπόνσορας! πρέπει! να! είναι!
ανώτερο! στέλεχος! της! επιχείρησης! και! εκτός! από! πάροχος! πνευματικής!
καθοδήγησης! πρέπει! να! υποστηρίζει! έμπρακτα! την! εργαζόμενη!
χρησιμοποιώντας!το!δίκτυο!γνωριμιών!του!εντός!της!εταιρείας.!!
Έτσι! λοιπόν! ο! σπόνσορας! εκτός! από! τις! συμβουλές! και! την! ανατροφοδότηση!
χρησιμοποιεί!την!επιρροή!του!στα!στελέχη!και!προωθεί!την!μαθητευόμενη!του!
(Ibara! et! al.,! 2010).! Μια! τέτοια! πρακτική! μπορεί! να! εφαρμοστεί! κυρίως! σε!
αλυσίδες! ξενοδοχείων! όπου! οι! επιλογές! απασχόλησης! είναι! περισσότερες.! Για!
να! πετύχει! μια! τέτοια! πρακτική! ο! γενικός! διευθυντής! πρέπει! να! υποστηρίζει!
πλήρως!την!διαδικασία!και!να!εξουσιοδοτήσει!το!τμήμα!διοίκησης!ανθρωπίνων!
πόρων!ώστε!να!αναλάβει!και!να!διεκπεραιώσει!την!διαδικασία.!Οι!εμπλεκόμενοι!!
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πρέπει!να!ενημερωθούν!εκτενώς!για!τον!σκοπό!του!προγράμματος!και!έπειτα!
να!οριστούν!οι!συνδυασμοί!σπόνσορα!και!εργαζόμενης!(Ibara!et!al.,!2010).!Στην!
πορεία! της! προσπάθειας! αυτής! είναι! χρήσιμο! να! υπάρχει! κάποιος! που!
καθοδηγεί! και! επιβλέπει! την! διαδικασία! (Ibara! et! al.,! 2010).! Οι! σπόνσορες!
μπορούν!να!εκπαιδευτούν!σχετικά!με!την!καθοδήγηση!και!την!αλληλεπίδραση!
με! το!άλλο!φύλλο,!αν!υποθέσουμε!ότι! οι! σπόνσορες! είναι!άνδρες! (Ibara! et! al.,!
2010).! Οι! στρατηγικές! που! προτείνονται! στους! άνδρες! ομόλογους! των!
γυναικών!και!αυτές!που!αυτοί!εφαρμόζουν!μπορεί!να!μην!είναι!επιθυμητές!από!
τις! γυναίκες! επομένως! ο! σπόνσορας! πρέπει! να! είναι! σε! θέση! να! προτείνει!
εναλλακτικές! λύσεις! για! την! εξέλιξη! της! καριέρας! τους! (Ibara! et! al.,! 2010).! Ο!
λόγος! για! τον! οποίο! ο! σπόνσορας! πρέπει! να! είναι! ανώτερο! στέλεχος!
δικαιολογείται! από! το! γεγονός! ότι! πρέπει! να! έχει! επιρροή! στα! υπόλοιπα!
στελέχη! και! στους! διευθυντές! τμημάτων! για! να! μπορεί! να! εξυπηρετήσει! τις!
ανάγκες! της! εργαζόμενης! που! έχει! αναλάβει.! Οι! σπόνσορες! αναζητούν! ενεργά!
μια! επιτυχημένη! καριέρα! για! τις! γυναίκες! αυτές! και! έχουν! την! ευθύνη! να! τις!
προστατεύουν! από! αρνητικές! εμπειρίες! με! άλλους! διευθυντές! (Ibara! et! al.,!
2010).!!
3.10.2!Διεθνείς!πρακτικές!diversity!management!!
Η! δημιουργία! ομάδων! υποστήριξης! σε! νέους! γονείς! που! χρησιμοποιείται! από!
την! Accor! στην! Αυστραλία! (Clerk,! 2014)! είναι! μια! επιτυχημένη! πρακτική! που!
εμψυχώνει! τους! ανθρώπους! οι! οποίοι! βιώνουν! προσωπικές! αλλαγές! και!
προσπαθούν! να! προσαρμοστούν! σε! μια! νέα! πραγματικότητα.! Ακόμα! το!
πρόγραμμα!λαμβάνει!υπόψη!και!τις!μειονότητες!του!οργανισμού!και! επιχειρεί!
να! εξαλείψει! τις! διακρίσεις! στο! χώρο! εργασίας.! Η! General! Electrics! στα!
Ηνωμένα! Αραβικά! Εμιράτα! ενθαρρύνει! τις! γυναίκες! να! δημιουργούν! δίκτυα!
επικοινωνίας!μέσω!των!οποίων!ασκείται!mentoring!μεταξύ!των!γυναικών!της!
εταιρείας!από!όλες!τις!θέσεις!και!τις!βαθμίδες!(Hewlett!&!Rashid,!2010).!Αυτή!η!
πρακτική!αποδεικνύει!την!σημαντικότητα!των!σχέσεων!στην!προσπάθεια!του!
χτισίματος! καριέρας.! Έτσι! οι! επιτυχημένες! γυναίκες! που! έχουν! φτάσει! σε!
υψηλές! θέσεις! παίρνουν! έναν! άτυπο! ρόλο! μέντορα! για! άλλες! γυναίκες! που!
έχουν!ανάγκη!από!καθοδήγηση.!
Η!αμερικάνικη!αλυσίδα!ξενοδοχείων!Cendant!επικεντρώθηκε!στην!βοήθεια!της!
μειονότητας!των!αφροαμερικάνων!και!άλλων!μειονοτήτων!της!χώρας!(Enz!and!!
Siguaw,! 2000).! Αρχικά! επιχείρησε! να! παρέχει! οικονομικά! κίνητρα! σε!
μειονότητες! για! να! αναπτύξουν! μεθόδους! franchising,! χρησιμοποίησε!
προμηθευτές! που! ανήκαν! σε! μειονότητες! και! βοήθησε! χρηματικά!
φιλανθρωπικές! οργανώσεις! που! ασχολούνται! με! θέματα! μειονοτήτων.! Σε!
δεύτερο! επίπεδο! και! εντός! του! οργανισμού! βοήθησε! τους! εργαζόμενους! που!
ανήκαν!σε!μειονότητες!παρέχοντας!τους!μέντορες!και!προωθώντας!την!καριέρα!
τους.! Επίσης! πήρε! την! πρωτοβουλία! να! λειτουργήσει! κέντρο! κρατήσεων! στο!
Orangeburg! της! Νότιας! Καρολίνα,! όπου! λειτουργούν! τα! πιο! ιστορικά!
«έγχρωμα»!πανεπιστήμια!της!χώρας,!για!να!προσελκύσει!φοιτητές!και!να!τους!
παρέχει! συνεχές! mentoring! και! κατά! τη! διάρκεια! των! σπουδών! τους.! Το!
επόμενο! βήμα! της! Cendant! ήταν! η! συνεργασία! με! τον! οργανισμό! Inroads,! ο!
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οποίος! εντοπίζει! φοιτητέςzταλέντα! που! ανήκουν! σε! μειονότητες! και! τους!
προσφέρει!πρακτική!άσκηση!σε!εταιρείες!που!ανήκουν!στην!λίστα!Fortune!500.!
Μέσα!από!την!συνεργασία!αυτή!η! εταιρεία!αντλούσε!ασκούμενους!από!αυτές!
τις!μειονοτικές!ομάδες.!
!

3.11!Οικονομικά!αποδοτικές!πρακτικές!διοίκησης!
ανθρωπίνων!πόρων!
!
Η! ύπαρξη! τμήματος! ανθρωπίνων! πόρων! στις! ελληνικές! ξενοδοχειακές!
επιχειρήσεις!λόγω!του!μικρού!μεγέθους!τους,!είτε!είναι!μικρές!αλυσίδες!είτε!μια!
μόνο! εγκατάσταση,! είναι! σπάνια! λόγω! κόστους.! Μια! λύση! στην! απουσία!
τμήματος!ανθρωπίνων!πόρων!είναι!η!συνεργασία!με!συμβούλους!επιχειρήσεων!
που!ειδικεύονται!σε!θέματα!διαχείρισης!ανθρωπίνων!πόρων!(Enz!and!Siguaw,!
2000).!Αυτή!η!συνεργασία!μπορεί! να! επιφέρει! θεαματικά!αποτελέσματα!στον!
τρόπο! λειτουργίας! του! ξενοδοχείου! και! να! θέσει! νέες! βάσεις! στην! διαχείριση!
του!ανθρώπινου!δυναμικού.!Μια!ασυνήθιστη!πρακτική!που! εφαρμόστηκε!στο!
SheratonzDenver!West! μπορεί! να! μειώσει! την! υψηλή!ανεργία!που! μαστίζει! τη!
χώρα!(Enz!and!Siguaw,!2000).!Το!συγκεκριμένο!ξενοδοχείο!χρησιμοποίησε!μια!
μέθοδο! μοιρασμού! της! θέσης! διευθυντή! πωλήσεων! ανάμεσα! σε! δύο!
επαγγελματίες! γιατί! ένας! από! αυτούς! αδυνατούσε! να! εργάζεται! με! πλήρη!
απασχόληση.! Το! όφελος! είναι! τριπλό! καθώς! η! επιχείρηση! δεν! χρειάζεται! να!
πληρώνει! επιπλέον!μισθό,!ο! εργαζόμενος!πετυχαίνει! την!επιθυμητή! ισορροπία!
στην!προσωπική!του!ζωή!και!ο!πελάτης!απολαμβάνει!την!ίδια!εξυπηρέτηση.!Οι!
δύο!επαγγελματίες!πρέπει!να!είναι!σε!συνεχή!επαφή!και!να!ενημερώνει!ο!ένας!
τον! άλλο! κρατώντας! υλικό! ώστε! το! αποτέλεσμα! της! δουλειάς! τους! να! είναι!
θετικό.!Ωστόσο!σύμφωνα!με!στοιχεία!η!μερική!απασχόληση!δεν!είναι!ιδιαίτερα!
διαδεδομένη!στον!ελληνικό!ξενοδοχειακό!κλάδο!(ΙΟΒΕ,!2011)!ενώ!θα!μπορούσε!
να! βοηθήσει! πολλούς! άνεργους! ειδικευμένους! στον! τουρισμό! και! τα!
ξενοδοχειακά.!
!

3.11!Η!οικονομική!κρίση!!
!
3.11.1!Παρεμβάσεις!στα!ελληνικά!ξενοδοχεία!
Οι! ενδεχόμενες! μειώσεις! στον! αριθμό! του! προσωπικού! συνεπάγεται! πιο! αργή!
εξυπηρέτηση!και!αυτόματα!λιγότερο!ποιοτική!εφόσον!η!ταχύτητα!είναι!από!τα!
σημαντικότερα! χαρακτηριστικά! της! ποιότητας! μιας! υπηρεσίας.! Σε! ένα! τέτοιο!
περιβάλλον! όπου! το! ανθρώπινο! δυναμικό! δεν! είναι! επαρκές! και! το! υπάρχον!
δέχεται! πιέσεις! από! όλες! τις! πλευρές! είναι! φυσικό! επακόλουθο! η!
δημιουργικότητα! να! είναι! σε! χαμηλά! επίπεδα.!Όπου! δεν! υπάρχουν!περιθώρια!
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για! περισσότερες! προσλήψεις! πρέπει! να! γίνουν! κάποιες! παρεμβάσεις! ώστε! η!
υπηρεσία!να!παραμείνει!ανταγωνιστική.!!
Οι!παρεμβάσεις!που!μπορούν!να!γίνουν!αφορούν!την!δομή!της!διοίκησης,!την!
επικοινωνία!και!τον!ανασχεδιασμό!των!καθηκόντων.!Όταν!η!δομή!της!ιεραρχίας!
είναι!ελαστική,!οι!εργαζόμενοι!μπορούν!να!πάρουν!πρωτοβουλίες,!να!επέμβουν!
σε!θέματα!εκτός!δικαιοδοσίας!τους!και!να!λύσουν!άμεσα!κάποιο!πρόβλημα!του!
πελάτη! για! παράδειγμα.! Η! επικοινωνία! όταν! είναι! ανοιχτή! και! εφαρμόζεται! η!
πρακτική!open!door!policy!το!κλίμα!στο!εργασιακό!περιβάλλον!μπορεί!να!γίνει!
πιο! ευχάριστο.! Ο! ανασχεδιασμός! καθηκόντων! μπορεί! να! φέρει! καινοτόμες!
πρακτικές! σε! λειτουργίες! της! επιχείρησης! που! έχουν! καθιερωθεί! και! δεν!
αμφισβητούνται! από! τους! εργαζόμενους! και! τους! διευθυντές! λόγω! της!
παγίωσης! τους! με! τον! χρόνο.! Ωστόσο! όταν! οι! συνθήκες! αλλάζουν! ο!
ανασχεδιασμός! καθίσταται! αναγκαίος! για! την! βελτίωση! της! καθημερινότητας!
των!εργαζόμενων.!Μια!μέθοδος!παροχής!κινήτρων!που!ενισχύει!το!ηθικό!είναι!η!
ανάθεση! δημιουργικών! και! πρωτόγνωρων! εργασιών! που! μπορούν! να!
συμμετέχουν! όλοι! (Beyersdorfer,! Dessain!&! Ton,! 2012),! όπως! εύρεση! τρόπων!
αύξησης!πωλήσεων,!βελτίωση!της!λειτουργίας!της!αποθήκης!με!πιο!οικονομικές!
μεθόδους!logistics!ή!εύρεση!πιο!οικονομικών!προμηθευτών.!
Οι!περικοπές!των!μισθών!συχνά!δεν!αντιμετωπίζονται!σωστά!από!την!διοίκηση!
με!αποτέλεσμα!την!πτώση!του!ηθικού!των!εργαζομένων.!Το!μήνυμα!πρέπει!να!
είναι!καθαρό!και!να!γίνεται!σαφές!ότι!αν!και!η!κρίση!επηρεάζει!την!επιχείρηση!
αυτή! προσπαθεί! να! κάνει! το! καλύτερο! δυνατό! για! τους! εργαζόμενους!
(Beyersdorfer! et! al.,! 2012).! Το! μήνυμα! αυτό! ανταποκρίνεται! στην!
πραγματικότητα!όταν!οι!περικοπές!γίνονται!από!πάνω!προς!τα!κάτω!και!όχι!το!
αντίθετο,!οι!μικρότερες!μειώσεις!πρέπει!να!γίνονται!στα!κατώτερα!επίπεδα!και!
οι! μεγαλύτερες! στα! ανώτερα,! αναλογικά! δηλαδή! με! το! μέγεθος! του! αρχικού!
μισθού! του! κάθε! εργαζόμενου.! Αν! δίνονται! bonuses! ως! επιβράβευση! για! την!
άριστη!απόδοση!και!η!επιχείρηση!αναγκάζεται!να!πάψει!αυτή!την!πρακτική!η!
σχέση! ηγεσίας! –! υπαλλήλων! κλονίζται! καθώς! οι! εργαζόμενοι! αισθάνονται!
υποτιμημένοι.!Ένα!κρίσιμο!σημείο!είναι!η!κατάργηση!των!δώρων!αυτών!για!μια!
μερίδα! μόνο! εργαζομένων! και! μπορεί! να! προκαλέσει! εντάσεις,! γιαυτό! τα!
κριτήρια!παροχής!πρέπει!να!είναι!σαφή!και! ίδια!για!όλους,!για!παράδειγμα!να!
δίνονται! μόνο! βάση! αξιολόγησης! απόδοσης! (Beyersdorfer! et! al.,! 2012).! Το!
προσωπικό! πρέπει! να! αφοσιωμένο! στην! επιχείρηση! για! να! πορευθεί! στις!
δυσχερείς!αυτές!συνθήκες!καθώς!η!διατήρηση!του!είναι!ότι!πιο!σημαντικό!για!
την! επιβίωση! της! επιχείρησης.! Οι! ευχαριστημένοι! εργαζόμενοι! φέρνουν!
σταθερή!ανάπτυξη,!αυξανόμενη!παραγωγικότητα!και!αισιοδοξία!(Beyersdorfer!
et! al.,! 2012).! Άλλωστε! όταν! οι! άνθρωποι! αισθάνονται! ότι! τους! εκτιμούν! το!
ανταποδίδουν,! έτσι! όταν! οι! διαδικασίες! είναι! δίκαιες! η! επιχείρηση! δεν!
κινδυνεύει!να!χάσει!την!εμπιστοσύνη!των!εργαζομένων.!
3.11.2!Το!παράδειγμα!της!ΕΛΑΪΣ!Unilever!Hellas!
Η! εταιρεία! ΕΛΑΪΣ! Unilever! Hellas!ψηφίστηκε!ως! καλύτερος! εργοδότης! για! το!
2013!(best!workplace!award),!καθώς!παρά!την!κατάσταση!της!οικονομίας!στην!
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χώρα! στηρίζει! το! ανθρώπινο! δυναμικό! και! εμμένει! στις! αξίες! της! (Unilever,!
2014).!Οι!πρακτικές!που!εφαρμόζει!την!καθιστούν!ικανή!να!κρατά!αφοσιωμένο!
το! εργατικό! δυναμικό! της.! Παρέχει! ευκαιρίες! για! προσωπική! ανάπτυξη,!
επιβραβεύει! τους! εργαζόμενους,! και! χρησιμοποιεί! diversity! και! inclusion!
management!για!να!προάγει!την!διαφορετικότητα.!Προστατεύει!την!ισορροπία!
ανάμεσα!στην!προσωπική!και!την!επαγγελματική!ζωή!και!παρέχει!εκτεταμένη!
άδεια! μητρότητας! στις! γυναίκες.! Επίσης! σε! δύσκολες! περιόδους! για! τους!
εργαζόμενους! τους! επιτρέπει! να! εργάζονται! από! το! σπίτι! με! το! πρόγραμμα!
τηλεργασίας! που! χρησιμοποιεί.! Τέλος! εφαρμόζει! προγράμματα! εταιρικής!
κοινωνικής!ευθύνης!και!ενθαρρύνει!τον!εθελοντισμό.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.#Συμπεράσματα+και+προτάσεις!

4.1!Συμπεράσματα!
!
Τα! κύρια! χαρακτηριστικά! προσωπικότητας! που! απαιτείται! να! έχουν! οι!
διευθυντές!ξενοδοχείων!είναι!το!εγγενές!ενδιαφέρον!για!τους!ανθρώπους!και!η!
ευφυΐα!(Worsford,!1989).!Όσο!αφορά!τα!χαρακτηριστικά!που!θα!εξελίξουν!την!
καριέρα! τους! σύμφωνα! με! την! έρευνα! του! Worsford! (1989)! είναι! τα! εξής:!
σκληρή!δουλειά,!αφιέρωση!χρόνου!και!προθυμία!για!μετακινήσεις.!Έχει!επίσης!
διαπιστωθεί! ότι! οι! διευθυντές! ξενοδοχείου! είναι! πιο! δυναμικοί! και!
ανταγωνιστικοί!από!διευθυντές!άλλων!κλάδων,!είναι!περισσότερο!εξωστρεφείς!
και!τους!αρέσει!η!ποικιλία!στην!εργασιακή!καθημερινότητα!τους.!Επίσης!έχουν!
μεγαλύτερη! φαντασία,! είναι! πιο! τολμηροί! και! έχουν! λιγότερες! αναστολές.! Οι!
γυναίκες!διευθύντριες!υστερούν!σε!ανεξαρτησία!και!παρουσιάζουν!μεγαλύτερα!
επίπεδα!άγχους!σε!σχέση!με!τους!άνδρες.!
Οι! Ακριβός! et! al.! (2007)! ανακάλυψαν! ότι! οι! Έλληνες! διευθυντές! ξενοδοχείων!
μετακινούνται! ανάμεσα! σε! επιχειρήσεις! και! διευθυντικές! θέσεις! ώστε! να!
εξελιχθούν! επαγγελματικά! και! να! χτίσουν! την! καριέρα! τους.! Επίσης!
χρησιμοποιούν! την! εκπαίδευση! ως! μέσο! προώθησης! του! εαυτού! τους! και!
εκμεταλλεύονται! το! ιδιαίτερο! χαρακτηριστικό! που! διαθέτουν,! της! εύκολης!
προσαρμογής! σε! νέα! περιβάλλοντα.! Ένα! πολύ! σημαντικό! στοιχείο! που!
προέκυψε!από!την!έρευνα!είναι!ότι!όταν!αισθάνονται!έτοιμοι!να!εξελίξουν!την!
καριέρα!τους!αναζητούν!θέσεις!εντός!της!επιχείρησης!που!εργάζονται.!Βρέθηκε!
επίσης! ότι! οι! επαγγελματίες! που! έχουν! βλέψεις! να! ανέλθουν! στον! κλάδο!
αναζητούν! συνεχώς! ευκαιρίες! να! αναπτύξουν! τις! γνώσεις! και! τις! δεξιότητες!
τους.! Τέλος! οι! ερευνητές! διαπίστωσαν! ότι! οι! χρηματικές! απολαβές! δεν!
αποτελούν!κίνητρο!για!παραμονή!στην!ίδια!επιχείρηση.!
Σύμφωνα! με! την! έρευνα! του! Χυτήρη! (1990),! τα! κίνητρα! των! διευθυντών!
ξενοδοχείων! επηρεάζονται! από! παράγοντες! όπως! η! ηλικία,! το! μορφωτικό!
επίπεδο! και! η! διάρκεια! εργασίας! σε! μια! εταιρεία.! Κάποια! από! τα!
χαρακτηριστικά!που!αφήνουν!ανεπηρέαστα!τα!κίνητρα!των!διευθυντών! είναι!
το!φύλλο,!η!οικογενειακή!κατάσταση!και!η!διάρκεια!θητείας!στην!ίδια!θέση.!Το!
προφίλ! που! διευθυντή! κατά! τον! Χυτήρη! (1990)! που! έχει! υψηλά! επίπεδα!
εσωτερικών!κινήτρων!έχει!ως!εξής:!είναι!απόφοιτος!πανεπιστημίου,!είναι!άνω!
των!45!χρονών!!και!έχει!δουλέψει!στο!ίδιο!ξενοδοχείο!ή!στην!ίδια!αλυσίδα!για!
πάνω! από! δέκα! χρόνια.! Για! να! διατηρήσει! μια! επιχείρηση! τα! κίνητρα! των!
διευθυντών! της! και! να! τα! αυξήσει! κατά! τον! Χυτήρη! (1990)! πρέπει! να!
εξασφαλίζει! για!αυτούς! ένα!περιβάλλον!που! εκπληρώνει! τις!ανάγκες! τους!και!
τους! επιτρέπει! να! αξιοποιούν! τις! δεξιότητες! τους.! Επίσης! είναι! κρίσιμο! να!
αναγνωρίζει! το! γεγονός! ότι! όσο! η! ηλικία! αυξάνεται,! κάνουν! οικογένεια! και!
αλλάζουν! οι! προτεραιότητες! τους,! οι! μέθοδοι! υποκίνησης! πρέπει! να!
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διαμορφώνονται! αναλόγως.! Τέλος! από! την! έρευνα! προέκυψε! ότι! οι! ευέλικτες!
δομές! διοίκησης! αυξάνουν! τα! κίνητρα! των! εργαζομένων! και! δίνουν! τη!
δυνατότητα!στους!διευθυντές!να!αποδίδουν!καλύτερα.!!
Η! έρευνα! των! Williams! και! Hunter! (1992)! αφορά! τις! αντιλήψεις! των!
προϊσταμένων! τμημάτων!σε! ξενοδοχεία!αναφορικά!με! τις! διευθυντικές! θέσεις!
και! προτείνει! τρόπους! προσέλκυσης! και! ανάπτυξης! προσωπικού! της!
επιχείρησης! που! θα! καλύψει! ανώτερες! θέσεις! διοίκησης.! Λίγα! είναι! τα!
ξενοδοχεία! που! εφαρμόζουν! προγράμματα! ανάπτυξης! εργαζομένων! ώστε! να!
αντλούν! υποψήφιους! διευθυντικών! θέσεων! εκ! των! έσω.! Σύμφωνα! με! τους!
ερευνητές! για! να! είναι! σε! θέση! η! επιχείρηση! να! καλύπτει! τις! ανάγκες! της! για!
διοικητικό! προσωπικό! μόνη! της! θα! πρέπει! αρχικά! να! ερευνά! τις! ελλείψεις! σε!
προσόντα! των! προϊσταμένων! και! τους! παράγοντες! που! αυτοί! θεωρούν!
περιοριστικούς! στο! να! αποκτήσουν! μια! διοικητική! θέση.! Ο! διευθυντής! κάθε!
τμήματος!πρέπει!να!διαδραματίζει!έναν!ρόλο!μέντορα!ώστε!ο!προϊστάμενος!να!
είναι! πλήρως! ενημερωμένος! σχετικά! με! τη! δουλειά! του! διευθυντή.! Σε!
συνδυασμό!με!την!ανεπίσημη!βοήθεια!από!τους!διευθυντές!η!επιχείρηση!πρέπει!
να! αναλαμβάνει! να! προωθεί! την! καριέρα! των! προϊσταμένων! με! επίσημες!
μεθόδους!όπως!για!παράδειγμα!προγράμματα!ενημέρωσης!ευκαιριών!καριέρας.!
Οι! διοικητικές! ικανότητες! είναι! ένα! σημείο! στο! οποίο! πρέπει! να! δίνεται!
ιδιαίτερη!σημασία!καθώς!για!την!ανάπτυξη!τους!απαιτείται!εκπαίδευση.!Τέλος!
η! κουλτούρα! του! εργασιακού! περιβάλλοντος! απαιτείται! να! ενθαρρύνει! την!
ανοιχτή! επικοινωνία! μεταξύ! διευθυντών! και! προϊσταμένων! ώστε! να!
ενδυναμώνονται!μέσω!αυτής!της!αλληλεπίδρασης.!
Η!έρευνα!του!Jones!(2008)!εστιάζει!στον!τρόπο!κατάρτισης!του!ξενοδοχειακού!
προϋπολογισμού! και! αποδεικνύει! ότι! την! κατάρτιση! δεν! προηγούνται! η!
αναγνώριση! των! στόχων! και! ο! μακροχρόνιος! σχεδιασμός! όπως! θα! έπρεπε! να!
συμβαίνει.!Επίσης!απέδειξε!ότι!δεν!αναζητούνται!στρατηγικές!και!κατ’επέκταση!
δεν! αξιολογούνται! οι! επιλογές! σχετικά! με! την! στρατηγική.! Ο!προϋπολογισμός!
χρησιμοποιείται! για! έλεγχο,! αξιολόγηση! απόδοσης! και! συντονισμό.! Ακόμη! η!
επικοινωνία! δεν! αποτελεί! λόγο! για! την! κατάρτιση! του! προϋπολογισμού! όσο!
αφορά!το!δείγμα!της!έρευνας.!Οι!διευθυντές!τμημάτων!του!δείγματος!δεν!έχουν!
οικονομικές!γνώσεις!και!δεν!συμμετέχουν!στην!κατάρτιση!του!προϋπολογισμού.!
Ωστόσο!αποδείχτηκε!ότι!η!συμμετοχή!της!διεύθυνσης!στην!κατάρτιση!αποτελεί!
σημείο! κλειδί! στην! αποδοχή! του! προϋπολογισμού! από! τους! εργαζομένους.! Σε!
επιχειρήσεις!με!πιο!ελαστικές!δομές!διοίκησης!και!χωρίς!αυστηρή!ιεραρχία!στον!
προϋπολογισμό! συμμετέχουν! και! οι! διευθυντές! τμημάτων,! με! αποτέλεσμα! να!
αυξάνεται! η! υποκίνηση! τους! και! η! δέσμευση! τους! στην! τήρηση! του!
προϋπολογισμού.!Ο! κλάδος! και! η! βιβλιογραφία! θεωρούν! ότι! η! υποκίνηση! δεν!
είναι!σημαντικός!λόγος!για!συμμετοχική!κατάρτιση!προϋπολογισμού.!Ωστόσο!ο!
Jones! (2008)! αναγνωρίζει! την! ανάγκη! της! επιμόρφωσης! των! διευθυντών!
τμημάτων!σε!θέματα!προϋπολογισμού!με!στόχο!την!βελτίωση!του!ελέγχου!του.!
Ο!Freedman!(2014)!θεωρεί!ότι!όλοι!οι!εργαζόμενοι!πρέπει!να!συμμετέχουν!στο!
πρώτο! βήμα! του! προϋπολογισμού,! δηλαδή! στον! σχεδιασμό! καθώς! υπάρχουν!
περισσότερες!πιθανότητες!να!πετύχουν!τους!στόχους.!Οι!Witana!και!Mia!(2005)!
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προτείνουν!την!χρήση!συστημάτων!Information!Technology!for!Communication!
(ITC)! κατά! την! συμμετοχή! των! διευθυντών! στην! κατάρτιση! του!
προϋπολογισμού!καθώς!απέδειξαν!ότι!στα!ξενοδοχεία!που!εφαρμόζεται!αυτή!η!
πρακτική!αυξάνεται!η!αποδοτικότητα!των!διευθυντών!και!του!οργανισμού.!Οι!
διευθυντές! διευκολύνονται! στην! διαμόρφωση! του! προϋπολογισμού! καθώς!
έχουν! στην! διάθεση! τους! επαρκείς! πληροφορίες! και! η! διαδικασία! γίνεται! πιο!
ενδιαφέρουσα.!Ακόμα!αποκτούν!ένα!δίκτυο!επικοινωνίας!εκτός!του!οργανισμού!
και!πληροφορούνται!για!τις!σχετικές!εξελίξεις!εντός!του!κλάδου.!Τέλος!με!την!
χρήση! ένας! τέτοιου! δικτύου! τα! κίνητρα! για! την! σωστή! κατάρτιση! του!
προϋπολογισμού!και!την!τήρηση!του!αυξάνονται.!
Ένας! τρόπος! ενίσχυσης! των! εσωτερικών! κινήτρων! των! εργαζομένων! είναι! η!
ενδυνάμωση.! Η! ενδυνάμωση! επιτυγχάνεται! με! την! συμμετοχική! λήψη!
αποφάσεων,!την!πρόσβαση!σε!στρατηγικές!αποφάσεις!και!την!εκπαίδευση!με!
σκοπό! την!απόκτηση!δεξιοτήτων!και! νέων! γνώσεων.!Οι! Srivastava,!Bartol! και!
Locke! (2006)! απέδειξαν! ότι! η! ενδυνάμωση! της! ηγεσίας! σε! ομάδες! που!
αποτελούνται! από! διευθυντές! δεν! έχει! άμεσο! αντίκτυπο! στην! ολική! απόδοση!
του! οργανισμού! αλλά! η! ανταλλαγή! γνώσεων! και! η! αποτελεσματικότητα! της!
ομάδας!επηρεάζουν!θετικά!την!ενδυνάμωση!της!ηγεσίας!και!την!απόδοση!της!
ομάδας.! Η! γνώση! που! ανταλλάσσεται! επηρεάζει! θετικά! την! απόδοση! της!
ομάδας!γιατί!τα!μέλη!της!με!το!πέρασμα!του!χρόνου!αποκτούν!κοινά!μοντέλα!
τρόπου!σκέψης.!Επομένως!όταν!η!επιχείρηση!εξασκεί!πρακτικές!ενδυνάμωσης!
ηγεσίας!η!απόδοση!των!ομάδων!που!έχει!σχηματίσει!τείνει!να!αυξάνεται.!Σε!ένα!
κλίμα!ομαδικό!που! ενθαρρύνεται!η!συμμετοχή!στις!αποφάσεις!οι! εργαζόμενοι!
καλλιεργούν!ικανότητες!όπως!επίλυση!προβλημάτων,!ανάληψη!πρωτοβουλιών!
και! γρήγορα! αντίδραση! σε! μεταβαλλόμενους! εξωτερικούς! παράγοντες.! Τέλος!
όπως! έχουν! παρατηρήσει! ερευνητές! όπως! οι! Cohen,! Chang! &! Ledford! και! οι!
Mantz! &! Sims! (1997·! 1987! όπως! αναφέρουν! οι! Srivastava! et! al.,! 2006)! τα!
κίνητρα!των!εργαζομένων!όση!περισσότερη!εξουσία!τους!δίνεται!τόσο!τείνουν!
να!αυξάνονται.!
Η! έρευνα! της! Aung! (2006)! που! αναφέρεται! επίσης! στην! ενδυνάμωση!
επικεντρώνεται!στην!περίπτωση!της!γαλλικής!ξενοδοχειακής!αλυσίδας!Accor!η!
οποία! σήμερα! έχει! 3.600! ξενοδοχεία! στις! πέντε! ηπείρους! και! είναι! από! τους!
μεγαλύτερους! ξενοδοχειακούς! οργανισμούς! του! κόσμου! (Wikipedia! χ.χ.).! Η!
Accor! χρησιμοποιεί! πλήθος! πρακτικών! που! έχουν! σαν! αποτέλεσμα! τα! υψηλά!
επίπεδα! κινήτρων! των! εργαζομένων! της.! Κατά! την! διαδικασία! προσλήψεων!
δίνει! βάση! σε! χαρακτηριστικά! όπως! περιθώρια! υποκίνησης,! επίπεδα!
αφοσίωσης! και! προοπτικές! για! ανάπτυξη! και! όχι! στην! προϋπηρεσία,! την!
προηγούμενη!εμπειρία!ή!την!εκπαίδευση.!Το!παράδειγμα!της!Accor!αποδεικνύει!
ότι! είναι! δυνατόν! να! δημιουργηθεί! συγκριτικό! πλεονέκτημα! μέσω! της!
πρακτικής!ενδυνάμωσης!καθώς!η!αλυσίδα!στην!αγορά!της!Ταϊλάνδης!που!είναι!
ιδιαίτερα!ανταγωνιστική!ήταν!η!μόνη!αλυσίδα!που! ξεχώρισε!χάρη!σε!αυτή!τη!
πρακτική.!Η!ενδυνάμωση!επιτεύχθηκε!μέσω!προγραμμάτων!cross! training!για!
τους! διευθυντές! με!απώτερο!σκοπό! να!αυξηθεί! η!προσαρμοστικότητα! τους,! η!
επικοινωνία! μεταξύ! τους! και! η! ανταλλαγή! πληροφοριών.! Η! περίπτωση! της!
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Accor! αποδεικνύει! ότι! η! αποκεντρωμένη! δομή! εξουσίας! ενδυναμώνει! τους!
εργαζόμενους! και! τους! καθιστά! ικανούς! να! εξυπηρετούν! καλύτερα! και!
γρηγορότερα! τις! ανάγκες! των! πελατών! και! παράλληλα! ότι! οι! χρηματικές!
ανταμοιβές!δεν!είναι!ο!μόνος!τρόπος!παροχής!κινήτρων!στους!εργαζόμενους.!!
Η! Bouncken! (2008)! ερεύνησε! τη! σχέση! συστημάτων! διαχείρισης! γνώσης! σε!
σχέση! με! την! ποιότητα! των! υπηρεσιών! στα! ξενοδοχεία.! Ο! ρόλος! ενός!
συστήματος! διαχείρισης! γνώσης! πρέπει! να! είναι! η! αναγνώριση! των! αναγκών!
των!εργαζομένων,!η!μετάδοση!της!γνώσης!και!η!αποθήκευση!της.!Η!έννοια!της!
ανταλλαγής! που! ενυπάρχει! σε! ένα! τέτοιο! σύστημα! εμπεριέχει! την! μεταφορά!
γνώσης!από!τους!πιο!έμπειρους!στους!νεότερους!με!αποτέλεσμα!την!άντληση!
κινήτρων! από! όλα! τα! μέρη! που! συμμετέχουν! στην! διαδικασία,! καθώς! οι!
νεότεροι!αναπτύσσουν!τις!γνώσεις!και! τις!δεξιότητες!τους!και!οι!μεγαλύτεροι!
έχουν!έναν!νέο!στόχο:!να!μεταδώσουν!την!εμπειρία!τους.!
Ένα! συστατικό! αναγκαίο! για! την! εξέλιξη! ενός! σύγχρονου! οργανισμού! είναι! η!
δημιουργικότητα! των! μελών! του.! Οι! Wong! και! Pang! (2003a)! ερεύνησαν! τα!
κίνητρα! για! ανάπτυξη! και! έκφραση! της! δημιουργικότητας! στον! ξενοδοχειακό!
κλάδο! του! Χονγκ! Κονγκ.! Όπως! έχει! υποστηρίξει! η! Amabile! (1988! όπως!
αναφέρεται! από! τις! Wong! &! Pang,! 2003a)! κατά! τη! διαδικασία! προσλήψεων!
πρέπει!να!δίνεται!έμφαση!και!στα!εσωτερικά!κίνητρα,!καθώς!από!αυτά!πηγάζει!
η! δημιουργικότητα! των!ατόμων.! Σύμφωνα!με! το! εργαλείο!Work!Environment!
Inventory! (WEI)! από! τους! Amabile! και! Gryskiewicz! (1989! όπως! αναφέρεται!
από! τις!Wong! &! Pang,! 2003a)! οι! παράγοντες! που! βοηθούν! την! έκφραση! της!
δημιουργικότητας! στην! εργασία! είναι:! η! ελευθερία,! η! πρόκληση,! η! επάρκεια!
πόρων,! η! ανοιχτή! επικοινωνία! με! τον! προϊστάμενο,! η! καλή! σχέση! με! τους!
συνεργάτες,! η! αναγνώριση! των! προσπαθειών,! η! ενότητα! στο! εργασιακό!
περιβάλλον!και!η!συνεργασία!μεταξύ!συναδέλφων.!Οι!Wong!και!Pang!(2003a)!
ανακάλυψαν! ότι! άνθρωποι! με! διαφορετική! κουλτούρα! και! διαφορετικό!
υπόβαθρο! θα! εκφράσουν! διαφορετικά! την! δημιουργικότητα! τους! και! οι!
παράγοντες!που!τους!υποκινούν!είναι!διαφορετικοί.!Ωστόσο!εντόπισαν!κάποια!
κοινά! σημεία! που! όλοι! οι! οργανισμοί! μπορούν! να! λάβουν! υπόψη! για! να!
ενισχύσουν!την!υποκίνηση!και!την!δημιουργικότητα!των!εργαζομένων!τους.!Οι!
πέντε!διαστάσεις!κινήτρων!που!βρέθηκε!να!επηρεάζουν!την!υποκίνηση!και!την!
δημιουργικότητα! με! σειρά! σημαντικότητα! είναι! οι! εξής:! εκπαίδευση! και!
ανάπτυξη,! υποστήριξη! και! παροχή! κινήτρων! από! τους! ανώτερους,! ανοιχτή!
πολιτική,!αναγνώριση,!αυτονομία!και!ελαστικότητα.!
Οι! Wong! και! Pang! (2003b)! εξέτασαν! και! την! αντίθετη! όψη! της!
δημιουργικότητας,! δηλαδή! τα! εμπόδια! που! συναντώνται! στα! ξενοδοχεία! του!
Χονγκ!Κονγκ!σχετικά!με!την!έκφραση!της!δημιουργικότητας.!Ο!παράγοντας!που!
αποτελεί!το!μεγαλύτερο!εμπόδιο!για!τους!προϊσταμένους,!τους!διευθυντές!και!
τα!ανώτερα!στελέχη!είναι!η!πίεση!χρόνου!και!ο!φόρτος! εργασίας.!Δεύτερη!σε!
σημαντικότητα! είναι! η! επικοινωνία,! και! αφορά! κυρίως! εργαζόμενους! και!
προϊστάμενους!τμημάτων.!Όταν!δεν!υπάρχει!ουσιαστική!αλληλεπίδραση!μεταξύ!
συνεργατών!βρέθηκε!ότι!η!αφοσίωση!στον!οργανισμό!μειώνεται.!Ακολουθεί!ο!
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παράγοντας! της! αυστηρής! διοίκησης! και! η! πληθώρα! κανόνων.! Ο! παράγοντας!
αυτός!είναι!τρίτος!σε!σημαντικότητα!καθώς!στην!κινέζικη!κουλτούρα!η!επιβολή!
κανόνων! είναι! ζωτικής! σημασίας! για! την! λειτουργία! των! επιχειρήσεων! και! οι!
δομές! είναι! αυστηρές.! Είναι! πιθανό!σε! μια! χώρα! του! δυτικού! κόσμου!αυτός! ο!
παράγοντας!να!είχε!υψηλότερη!κατάταξη.!Το!ίδιο!ισχύει!και!για!τον!τελευταίο!
παράγοντα,! τον!φόβο! απέναντι! σε! αλλαγές! και! σε! κριτική.! Οι! εργαζόμενοι! σε!
αυστηρά!στυλ!διοίκησης!δεν!παίρνουν!πρωτοβουλίες!και!δεν!προτείνουν!ιδέες!
στους! ανωτέρους! τους.! Για! να! ξεπεραστούν! τα! παραπάνω! οι!Wong! και! Pang!
(2003b)! προτείνουν! ανασχεδιασμό! των! καθηκόντων! για! να! δημιουργείται!
περιθώριο! έκφρασης! της! δημιουργικότητας,! εγκατάλειψη! του! συντηρητικού!
τρόπου! διοίκησης! και! τέλος! παρακίνηση! από! την! διεύθυνση! και! έρευνα!
κινήτρων!των!εργαζομένων.!
Κατά!τους!Barron!και!Maxwell!(1993!όπως!αναφέρεται!από!τους!Barron!et!al.,!
2007)!η!πλειοψηφία!των!απόφοιτων!τουριστικών!σχολών!εγκαταλείπουν!τον!
κλάδο!πριν!δουλέψουν!σε!αυτόν.!Τη!λεγόμενη!γενιά!Ψ!που!έχει!γεννηθεί!μεταξύ!
1977! και! 1994! ελκύουν! θέσεις! εργασίας! με! ευκαιρίες! εκπαίδευσης,! καλές!
απολαβές! και! εργασιακά! περιβάλλοντα! με! θετική! κουλτούρα.! Ο!Martin! (2005!
όπως! αναφέρεται! στο! Barron! et! al.,! 2007)! βρήκε! ότι! η! γενιά! αυτή! αποδίδει!
καλύτερα! στα! πλαίσια! ομαδικής! εργασίας,! έχει! καλή! γνώση! της! τεχνολογίας,!
μπορεί! να! δουλεύει! ανεξάρτητα,! αποδίδει! αποτελεσματικά! σε! προκλήσεις,!
σκέφτεται! επιχειρηματικά,! εκφράζεται! δημιουργικά! και! αποζητά! την!
υποστήριξη!από!την!διεύθυνση.!Οι!Barron!et!al.!(2007)!βρήκαν!ότι!οι!υποψήφιοι!
εργαζόμενοι! στον! κλάδο! που! έχουν! φοιτήσει! σε! σχολές! ξενοδοχειακού!
management!αναγνωρίζουν!την!ευχάριστη!φύση!της!δουλειάς!στον!κλάδο,! τις!
προοπτικές! καριέρας! και! τις! ενδιαφέρουσες! εμπειρίες! που! αποκτούν! αλλά!
θεωρούν! ότι! ο! μισθός! είναι! χαμηλός! σε! σχέση! με! τις! πολλές! ώρες! εργασίας.!
Επίσης! η! γενιά! αυτή! νιώθει! να! την! απωθούν! τα! αυταρχικά! στυλ! διοίκησης.!
Αυτοί! οι! παράγοντες! συντελούν! στο! γεγονός! ότι! οι! απόφοιτοι! ξενοδοχειακής!
διοίκησης!προτιμούν! να! ανοίξουν! δικές! τους! επιχειρήσεις! παρά! να! εργαστούν!
υπό! αυτές! τις! δυσάρεστες! για! αυτούς! συνθήκες.! Λόγω! της! ιδιαιτερότητα! της!
γενιάς! αυτής! σύμφωνα! με! τον!Martin! (2005! όπως! αναφέρουν! οι! Barron! κ.ά.,!
2007)!οι!επιχειρήσεις!πρέπει!να!αναθεωρήσουν!κάποιες!από!τις!πρακτικές!τους!
όπως!για!παράδειγμα!την!εκπαίδευση!ή!τα!συστήματα!διαδοχής.!Οι!σύγχρονες!
επιχειρήσεις! θα! έπρεπε! να! εκμεταλλεύονται! τα! θετικά! χαρακτηριστικά!
γνωρίσματα! της! γενιάς! Ψ! και! να! προσπαθούν! να! διατηρούν! τους! νέους!
ανθρώπους! στον! κλάδο! (Solnet! and! Charlton! 2011).! Η! καλή! χρήση! της!
τεχνολογίας!για!παράδειγμα!θα!μπορούσε!να!συνδυαστεί!με!την!εισαγωγή!νέας!
τεχνολογίας!στην!επιχείρηση!ή!την!αναβάθμιση!της!υπάρχουσας.!Το!γεγονός!ότι!
σκέφτονται!επιχειρηματικά!όπως!απέδειξε!ο!Martin!(2005!όπως!αναφέρουν!οι!
Barron! et! al.,! 2007)! μπορεί! να! φέρει! καινοτομίες! σε! πολλές! λειτουργίες! του!
ξενοδοχείου! αν! δοθεί! ελευθερία! για! έκφραση.! Η! μη! αποδοχή! των! αυστηρών!
στυλ!διοίκησης!συνεπάγεται!την!επιθυμία!για!συχνή!και!άμεση!επικοινωνία!με!
τους! ανώτερους,! την! συνεχή! ανατροφοδότηση! και! την! προτίμηση! επίπεδης!
μορφής! ηγεσίας! η! οποία! συνεπάγεται! και! αύξηση! κινήτρων! λόγω!
αλληλεπίδρασης!και!μεγαλύτερης!ελευθερίας.!
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Η! άλλη! πλευρά! του! νομίσματος,! δηλαδή! οι! επιχειρήσεις,! θεωρούν! ότι! οι! νέοι!
εργαζόμενοι! και!απόφοιτοι!από!σχολές! ξενοδοχειακού!management!δεν! έχουν!
πρακτική! κατάρτιση! σχετικά! με! την! δουλειά! στα! ξενοδοχεία! και! τους!
απασχολούν! σε! θέσεις! λειτουργικές! παρά! διοικητικές! μέχρι! να! αποκτήσουν!
εμπειρία!(Raybould!and!Wilkins,!2005).!Από!την!άλλη!οι!νεοεισερχόμενοι!στον!
κλάδο! περιμένουν! να! χρησιμοποιήσουν! τις! αναλυτικές! δεξιότητες! που!
απέκτησαν! στις! σπουδές! τους! και! να! απασχοληθούν! σε! κάποια! θέση! junior!
manager.! Έτσι! σύμφωνα! με! τους! Raybould! και!Wilkins! (2005)! η! συνεργασία!
μεταξύ!ιδρυμάτων!και!επιχειρήσεων!κρίνεται!αναγκαία!ώστε!να!βρεθεί!η!χρυσή!
τομή!ανάμεσα!στις!προσδοκίες!των!φοιτητών!και!των!εργοδοτών.!Οι!σπουδές!
μπορούν!να!γίνουν!πιο!πρακτικές!με!την!συμμετοχή!επαγγελματιών!του!κλάδου!
και!με!καθοδήγηση!από!αυτούς!για!τον!σχεδιασμό!του!προγράμματος!σπουδών.!!
H! Maxwell! (1997)! ασχολήθηκε! με! το! ζήτημα! της! μικρής! εκπροσώπησης! των!
γυναικών!σε!θέσεις!ανώτατης!διοίκησης!σε!σχέση!με!τους!άνδρες.!Βρέθηκε!ότι!
το!στυλ!διοίκησης!των!γυναικών!διαφέρει!από!αυτό!των!ανδρών!ως!προς!την!
επικοινωνία!με!το!προσωπικό,!το!ενδιαφέρον!για!τους!συνεργάτες,!την!σημασία!
στις!λεπτομέρειες,!την!ευελιξία!που!τις!χαρακτηρίζει!και!τέλος!την!ικανότητα!να!
δουλεύουν! ομαδικά.! Αν! και! η! αντίληψη! του! κλάδου! αλλάζει! σχετικά! με! την!
ικανότητα! των! γυναικών!ως!ανώτατα!στελέχη!η!φύση! της! δουλειάς!αποτελεί!
εμπόδιο! για! τις! γυναίκες! ως! προς! την! προσωπική! τους! ζωή.! Σύμφωνα! με! τα!
αποτελέσματα! της! έρευνας! το! προσωπικό! κόστος! για! τις! γυναίκες! ανώτατα!
στελέχη! ξενοδοχείων! είναι! η! αποτυχία! της! οικογενειακής! ολοκλήρωσης.! Η!
αδυναμία! του! συνδυασμού! οικογένειας! και! καριέρας! ωθεί! πολύ! συχνά! τις!
γυναίκες!να!εγκαταλείψουν!τον!κλάδο.!!
Η!συχνή!μετακίνηση!διευθυντών!του!ξενοδοχειακού!κλάδου!από!έναν!εργοδότη!
σε! άλλον! είναι! μια! πρακτική! που! ακολουθείται! με! απώτερο! σκοπό! την!
απόκτηση! εμπειριών,! προσόντων! και! εκπαίδευσης! (Carbery! et! al.,! 2003).! Η!
έρευνα! των! Carbery! Garavan,! O’Brien! και! McDonnell! (2003)! απέδειξε! ότι!
μεταβλητές! όπως! η! δέσμευση! στον! οργανισμό,! η! αντίληψη! σχετικά! με! τις!
αρμοδιότητες! τους! και! το! ψυχολογικό! συμβόλαιο! με! τον! οργανισμό! είναι!
στοιχεία! που! αν! παρακολουθούνται! και! καταγράφονται! μπορούν! να!
προβλέψουν! και! να! προλάβουν! το! φαινόμενο! της! οικειοθελούς! αποχώρησης.!
Επομένως!οι!ψυχολογικές! και! συναισθηματικές! διαστάσεις! εξηγούν! τις! τάσεις!
για!οικειοθελή!αποχώρηση!των!διευθυντών.!Από!τις!παραπάνω!μεταβλητές!που!
αναφέρονται!βρέθηκε!ότι!η!αφοσίωση!στον!οργανισμό!είναι!αυτή!που!έχει!την!
πιο!ισχυρή!z!αρνητική!σχέση!με!την!οικειοθελή!αποχώρηση.!
!
!
!
!
!
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4.2!Προτεινόμενες!πρακτικές!για!τον!ελληνικό!ξενοδοχειακό!
κλάδο!
!
4.2.1!Προτεινόμενες!πρακτικές!προσέλκυσης!και!επιλογής!
Η! διαδικασία! επιλογής! προσωπικού! μπορεί! να! ενισχυθεί! με! την! χρήση!
εργαλείων! εντοπισμού! χαρακτηριστικών! των! υποψηφίων! που! η! επιχείρηση!
αναζητά.!!Για!παράδειγμα!η!αλυσίδα!Hilton!αντιστοιχεί!τα!χαρακτηριστικά!των!
αποδοτικότερων!υπαλλήλων!με!αυτά!των!υποψηφίων!για!να!μπορεί!εύκολα!να!
επιλέγει! νέο! προσωπικό! (Gautam,! 2005).! �! αμερικάνικη! εταιρεία! Ramada!
διεξάγει! pre! screening! test! για! να! αυτοματοποιεί! την! διαδικασία! και! να! την!
διεκπεραιώνει!γρηγορότερα!(Enz!and!Siguaw,!2000).!!
�ια!να!προσελκύει!νέους!υποψήφιους!εργαζομένους!στον!τουριστικό!κλάδο!η!
Hilton! Worldwide! συνεργάζεται! με! το! ίδρυμα! εκπαίδευσης! ξενοδοχειακού!
management! Les! Roches! (Campus! Life!Magazine! Les! Roches! Jin! Jiang,! ! 2012).!
Έτσι!η!Hilton!έχει!στην!διάθεση!της!μια!μεγάλη!«δεξαμενή»!υποψηφίων!και!το!
ίδρυμα! δέχεται! καθοδήγηση! για! τις! ιδιαίτερες! ανάγκες! του! κλάδου! ώστε! να!
θέσει!σωστές!βάσεις!στην!μόρφωση!των!φοιτητών.!!
4.2.2!Προτεινόμενες!πρακτικές!εκπαίδευσης!
Κάποιες! οικονομικές! πρακτικές! εκπαίδευσης! που! μπορούν! τα! ελληνικά!
ξενοδοχεία! να! εφαρμόσουν! είναι! οι! ακόλουθες:!Το!Coastal!Hotel!Group!και! το!
Four! Seasons! &! Regent! Hotels! and! Resorts! αξιοποιούν! την! εμπειρία! και! τις!
γνώσεις! των! εργαζομένων! τους! ώστε! εκπαιδεύσουν! τους! νεοεισερχόμενους!
(Enz! and! Siguaw,! 2000).! Η! αμερικάνικη! αλυσίδα! Ramada! αντί! να! μισθώνει!
εκπαιδευτές!έχει!δημιουργήσει!ένα!πρόγραμμα!διδασκαλίας!μέσω!CD!για!τους!
εργαζόμενους!με!τη!βοήθεια!του!οποίου!οι!γνώσεις!μεταδίδονται!διαδραστικά!
και! το! περιεχόμενο! προσαρμόζεται! ανάλογα! με! τις! ανάγκες! και! την! θέση! του!
εργαζόμενου! (Enz! and! Siguaw,! 2000).! Ένα! άλλο! παράδειγμα! που! απαιτεί! την!
δέσμευση!κάποιων!πόρων!είναι!αυτό!του!Central!Plaza!στο!Μπανγκόκ!όπου!οι!
νέοι! εργαζόμενοι! συμμετέχουν! σε! ένα! μηνιαίο! πρόγραμμα! ώστε! να!
προσαρμοστούν!σταδιακά!στις!απαιτήσεις!της!δουλειάς!τους!(Aung,!2006).!Οι!
πιο! έμπειροι! εργαζόμενοι! συμμετέχουν! σε! προγράμματα! κατάρτισης! και! team!
building! ενώ! για! τους! προϊστάμενους! οργανώνει! προγράμματα! ανάπτυξης.!
Ακόμη,!κάποιοι!εργαζόμενοι!φοιτούν!στο!Cornell!Hotel!Management!School!με!
επιχορήγηση!από!την!εταιρεία.!
4.2.3!Προτεινόμενες!πρακτικές!διατήρησης!και!ενδυνάμωσης!
Στα! πλαίσια! πρακτικών! διατήρησης! και! ενδυνάμωσης! των! προϊσταμένων! τα!
ελληνικά! ξενοδοχεία! μπορούν! να! εφαρμόσουν! την! πρακτική! της! Accor! μέσω!
cross! training! προγραμμάτων! που! εφαρμόζονται! ενδοzτμηματικά,! διαz
τμηματικά,! οριζόντια! από! πάνω! προς! τα! κάτω,! και! από! κάτω! προς! τα! πάνω!
(Aung,! 2006).! Με! την! ανταταλλαγή! θέσεων! λαμβάνοντας! υπόψη! τις!
προτιμήσεις!των!εργαζομένων!επιτυγχάνεται!η!ενίσχυχη!του!ηθικού,!η!αύξηση!
των! κινήτρων,! η! ποικιλία! στην! καθημερινότητα! και! η! βελτίωση! της!
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επικοινωνίας! μεταξύ! συνεργατών.! Ένα! πολύ! σημαντικό! αποτέλεσμα! της!
πρακτικής!είναι!η!νέα!οπτική!γωνία!που!προσφέρει!ο!εργαζόμενος!σε!μια!θέση!η!
οποία! μπορεί! να! φέρει! καινοτομίες! στην! λειτουργία! ενός! πόστου.! Τέλος! η!
πρακτική! χρησιμοποιείται! ως! μέσο! διερεύνησης! των! ικανοτήτων! των!
εργαζομένων! και! μπορεί! μέσω! αυτής! να! προκύψουν! προαγωγές.! Με! αφορμή!
επίσης! την! ενδυνάμωση! τα! ξενοδοχεία! Tysons! Corner! παραχώρησαν!
διευθυντικές! αρμοδιότητες! στους! εργαζόμενους! υπό! την! καθοδήγηση! των!
διευθυντών!τμημάτων!με!αποτέλεσμα!την!αύξηση!κινήτρων!των!εργαζομένων!
(Enz!and!Siguaw,!2000).!!
Τα! ελληνικά! ξενοδοχεία! μεγάλου! μεγέθους! μπορούν! να! υιοθετήσουν! την!
πρακτική!του!ξενοδοχείου!Boulders!το!οποίο!με!στόχο!την!βελτίωση!ποιότητας!
των!υπηρεσιών!του!και!την!παροχή!κινήτρων!στους!εργαζόμενους!δημιούργησε!
αυτοδιοικούμενες! ομάδες! τριών! ατόμων! στο! τμήμα! καθαριότητας! τις! οποίες!
ηγούνται! υπεύθυνες! των! ομάδων! αυτών! (Enz! and! Siguaw,! 2000).! Μετά! από!
εκπαίδευση! του! προϊστάμενου! τμήματος! και! των! υπαλλήλων! ο! προϊστάμενος!
δεν! χρειάζεται! να! επιθεωρεί! και! να!αξιολογεί! όλα! τα! δωμάτια! και! η!ποιότητα!
της! δουλειάς! του! τμήματος! έχει! αισθητή! διαφορά! ενώ! οι! εργαζόμενοι!
υποκινούνται!από!αυτή!την!ανεξαρτησία!που!τους!προσφέρεται.!!
Τα! ελληνικά! ξενοδοχεία! που! έχουν! στρατηγική! χαμηλού! κόστους! και!
απασχολούν!λίγους!εργαζόμενους!θα!πρέπει!να!τους!ενδυναμώσουν!και!να!τους!
παραχωρήσουν! υψηλές! ευθύνες.! Για! παράδειγμα! το! Towneplace! Suits! by!
Marriot! κατέληξε! σε! 20! κρίσιμα! σημαία! της! καθημερινής! εξυπηρέτησης!
φιλοξενούμενων! και! βάση! αυτών! εκπαίδευσε! το! προσωπικό! του! με! την!
προϋπόθεση! ότι! ο! κάθε! ένα! από! αυτούς! θα! φροντίσει! να! μεταδώσει! τις!
δεξιότητες! και! τις! γνώσεις! του! στον! άλλο! (Enz! and! Siguaw,! 2000).! Την! ίδια!
φιλοσοφία! υιοθετεί! και! το! MineapoliszSt.! Paul! Hilton! που! ενθαρρύνει! τους!
εργαζόμενους! να! παραβλέπουν! την! ιεραρχία! και! να! παίρνουν! πρωτοβουλίες!
προκειμένου!να!εξυπηρετήσουν!άμεσες!ανάγκες!των!φιλοξενούμενων.!!
4.2.4!Προτεινόμενες!πρακτικές!αναγνώρισης,!αξιολόγησης!απόδοσης!και!
αμοιβών!
Οι!μέθοδοι!αναγνώρισης!της!απόδοσης!δεν!είναι!απαραίτητο!να!συνδέονται!με!
χρηματικές!ανταμοιβές.!Η!αλυσίδα!Ramada!επιβραβεύει!όσους!συμμετέχουν!σε!
εκπαιδευτικά! προγράμματα! και! σε! προγράμματα! προσφοράς! ειδικών!
υπηρεσιών!(εκτός!της!περιγραφής!θέσης!εργασίας)!με!πόντους!που!κερδίζουν!
κάποια! δώρα! ή! με! την! εκλογή! τίτλων! όπως! «υπάλληλος! του! μήνα»! (Enz! and!
Siguaw,!2000).!
Η!αξιολόγηση!της!απόδοσης!είναι!μια!πρακτική!που!για!να!διεξαχθεί!σωστά!σε!
μια! επιχείρηση! πρέπει! να! συνδυάζεται! με! παροχή! κινήτρων! ! (Khanna! et! al.,!
2011).! Η! Toyota! αξιολογεί! τους! διευθυντές! ανάλογα! με! τα! αποτελέσματα! της!
ομάδας! τους,! δηλαδή! αξιολογεί! την! ικανότητα! τους! να! βελτιώνουν! τις!
ικανότητες!των!υφισταμένων!τους!(Takeuchi!et!al.,!2008).!
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Το!μείζον!θέμα!των!περικοπών!στους!μισθούς! των! εργαζομένων!σύμφωνα!με!
τους! Beyersdorfer! et! al.! (2012)! πρέπει! να! προσεγγίζεται! με! πρακτική!
περικοπών! από!πάνω!προς! τα! κάτω! και! οι! μεγαλύτερες! μειώσεις! να! γίνονται!
στα!ανώτερα!στρώματα!διοίκησης!ώστε!να!είναι!σαφές!το!μήνυμα!προς!τα!μέλη!
της!επιχείρησης,!να!μην!διακινδυνεύεται!η!σταθερότητα!και!το!status!quo!και!να!
διασφαλίζεται!η!αφοσίωση!του!προσωπικού.!
4.2.5!Προτεινόμενες!πρακτικές!εφαρμογής!ΔΟΠ!
Όσο! αφορά! τα! συστήματα! Διοίκησης! Ολικής! Ποιότητας! και! την! διαχείριση!
γνώσης!μια!πρακτική!απλή!που!δεν!χρησιμοποιείται!συχνά!ειδικά!στα!ελληνικά!
ξενοδοχεία!είναι!αυτή!της!συλλογής!ρητής!και!άρρητης!γνώσης!του!οργανισμού!
ή!της!επιχείρησης.!Για!παράδειγμα!η!Accor!συνδέει!κάποια!από!τα!ξενοδοχεία!
της! παγκοσμίως! με! ένα! σύστημα! διαχείρισης! πληροφοριών! (Aung,! 2006)!
διευκολύνοντας! τις! συναλλαγές! με! τους! πελάτες! και! τους! εξωτερικούς!
συνεργάτες!της.!
4.2.6!Προτεινόμενες!πρακτικές!diversity!management!
Στα!πλαίσια!πρακτικών!diversity!management! τα! ελληνικά! ξενοδοχεία!πρέπει!
να! εφαρμόσουν! συστήματα! υποστήριξης! των! γυναικών! που! κατέχουν! θέσεις!
ανώτατων!στελεχών!ή!διευθυντών!με!σκοπό!την!διατήρηση!τους.!Οι!πρακτικές!
του! mentoring! και! του! sponsorship! μπορούν! να! στηρίξουν! ψυχολογικά! και!
πρακτικά!τις!γυναίκες!ώστε!να!δημιουργηθούν!για!αυτές!ευκαιρίες!ανάπτυξης!
και!προώθησης!της!καριέρας!τους!(Ibara!et!al.,!2010).!Επίσης!η!Accor!στηρίζει!
τους! νέους! γονείς! μέσω!προγραμμάτων!ώστε! να! τους! εμψυχώσει! και! να! τους!
βοηθήσει! να! προσαρμοστούν! στις! αλλαγές! της! προσωπικής! τους! ζωής! (Clerk,!
2014).!
Όλες! οι! παραπάνω! πρακτικές! ενισχύουν! τα! κίνητρα! των! εργαζομένων! και!
κατ’επέκταση! αυξάνουν! την! αφοσίωση! τους! στον! οργανισμό.! Όπως! έχει!
παρατηρήσει! ο! Martin! (2008! όπως! αναφέρουν! οι! Barron! et! al.,! 2007)! οι!
άνθρωποι!επιλέγουν!μια!θέση!για!πρακτικούς!λόγους!αλλά!παραμένουν!σε!αυτή!
για!συναισθηματικούς.!!
Μια!χώρα!με!φυσικό!πλούτο!και!πλούσια!πολιτιστική!κληρονομιά!όπως!είναι!η!
Ελλάδα!οφείλει!να!παρέχει!τουριστικά!προϊόντα!με!σεβασμό!στον!καταναλωτή!
αλλά! και! στον! πάροχο! των! προϊόντων! αυτών.! Τα! ελληνικά! ξενοδοχεία!
λαμβάνοντας! υπόψη! αυτές! τις! πρακτικές! διοίκησης! ανθρωπίνων! πόρων! θα!
καταφέρουν! να! δημιουργήσουν! αξία! για! όλα! τα! εμπλεκόμενα! μέρη:! το!
ανθρώπινο! δυναμικό,! τους! πελάτες,! την! χώρα! και! τις! ίδιες.!Με! την! εφαρμογή!
των! παραπάνω! πρακτικών! η! ποιότητα! του! ελληνικού! τουριστικού! προϊόντος!
μπορεί! να! βελτιωθεί! σημαντικά.! Η! βελτίωση! αυτή! μπορεί! να! θέσει! τα!
ξενοδοχεία! ικανά! να! προσελκύουν! περισσότερους! επισκέπτες! οι! οποίοι!
αναζητούν! υψηλής! ποιότητας! υπηρεσίες.! Κατ’επέκταση! αν! τα! ελληνικά!
ξενοδοχεία!επενδύσουν!στην!αύξηση!της!ποιότητας!των!υπηρεσιών!τους!μέσω!
των!πρακτικών!αυτών!θα!καταφέρουν!να!αυξήσουν!την!αποτελεσματικότητα!
και! την! κερδοφορία! τους! δημιουργώντας! επιπλέον! θέσεις! εργασίας,!!
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συμβάλοντας!σε! μεγαλύτερη!αύξηση! του!ΑΕΠ!και! ενισχύοντας!σημαντικά! την!
ελληνική!οικονομία.!
!
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