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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης προκειμένου να ανταποκριθούν στον συνεχώς 

αυξανόμενο ανταγωνισμό και να παραμείνουν βιώσιμα θα πρέπει να ενσωματώσουν 

νέους τρόπους σκέψης, και εργαλεία που να αξιοποιούν την επιθυμία για συνεχή μάθηση 

και βελτίωση. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες χώρες και πανεπιστήμια 

διεθνώς επενδύουν στην βελτίωση της ποιότητας και την ανταγωνιστικότητα των 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Άλλωστε, είναι κοινή παραδοχή ότι η εκπαίδευση 

αποτελούσε πάντα βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μιας 

χώρας. Μεταξύ διαφόρων στρατηγικών και τεχνικών βελτίωσης της απόδοσης, όπως 

είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) αναδείχτηκε και η συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking) ως κατανοητό, χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο.   

 

Στην παρούσα εργασία, αφού γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και περιγραφή του 

θεωρητικού πλαισίου της συγκριτικής αξιολόγησης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της έρευνας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού των 

ελληνικών Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, προκειμένου να διερευνηθούν και να 

περιγραφούν οι διάφορες αντιλήψεις και στάσεις για το είναι συγκριτική αξιολόγηση, 

ποια είναι τα οφέλη και ποια τα εμπόδια για την εφαρμογή της στην ανώτατη εκπαίδευση.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αναδείχθηκαν αρκετά ζητήματα που αφορούν 

στην χρησιμότητα αλλά και την κατανόηση της συγκριτικής αξιολόγησης στην ελληνική 

ανώτατη εκπαίδευση και διερευνήθηκε κατά πόσο υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την 

υιοθέτηση αυτής της μεθοδολογίας. Επίσης γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με το 

θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με την χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης, αλλά και με 

άλλες σχετικές έρευνες, ενώ  τέλος διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σήμερα η ανώτατη εκπαίδευση αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις σε παγκόσμιο και 

τοπικό και επίπεδο: διεθνής ανταγωνισμός, ανταγωνισμός δημόσιων και ιδιωτικών 

ιδρυμάτων, αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς εργασίας,  ανεπαρκής χρηματοδότηση 

κ.λπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες γίνονται όλο και πιο σημαντικοί καταλύτες για την 

κατάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση και επιπτώσεις τους εξαρτώνται από τις επιδόσεις 

των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Λόγω της ευρείας αποδοχής της συνθήκης της Μπολόνια από τα Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης της Λισαβόνας, η 

συγκριτική αξιολόγηση προκρίθηκε ως στρατηγικό εργαλείο για  την βελτίωση και την 

ανταγωνιστικότητά τους. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των Ιδρυμάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των περιεχομένων των 

προγραμμάτων σπουδών τους, παρέχοντας τις καλύτερες ακαδημαϊκές πρακτικές και 

υψηλή ποιότητα σπουδών και αξιολόγηση με σύγχρονα εργαλεία. 

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να παρέχονται εργαλεία για την επιτυχή ανάπτυξη των 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις διεργασίες σε διεθνές επίπεδο, τα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα - προκειμένου να διακριθούν στον ευρωπαϊκό χώρο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και της έρευνας - θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε δυναμικές αλλαγές και η 

εναρμόνιση αυτών των δραστηριοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί 

πρόκληση για τις διοικήσεις τους. 

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται η αξιολόγηση των επιδόσεων των 

πανεπιστημίων, η διάγνωση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών, οι προτεραιότητες και 

ο ορισμός ειδικών στόχων καθώς και τα μέσα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των πανεπιστημίων, είναι η χρήση μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης. 

Το πρώτο πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, 

«Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Benchmarking στην Ανώτατη Εκπαίδευση», 

πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 2006-2010 και υλοποιήθηκε από τέσσερις 

οργανισμούς-εταίρους: το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Στρατηγική Διαχείριση των 

Πανεπιστημίων (ESMU), το Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (CHE) το Διεθνές Κέντρο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ICHEM), το Πανεπιστήμιο του Bath και το Ινστιτούτο 
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Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στον 

εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην προώθηση της 

ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτού του 

σχεδίου της ΕΕ δημοσιεύθηκαν διάφορα άρθρα και βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του 

«Πρακτικού οδηγού για τη συγκριτική αξιολόγηση στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια 

εκπαίδευση» (2008) και του «Εγχειριδίου συγκριτικής αξιολόγησης των πανεπιστημίων. 

Συγκριτική αξιολόγηση στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση» (2010). 

Η συγκριτική αξιολόγηση επομένως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της 

απόδοσης των πανεπιστημίων στο όλο και περισσότερο ευρύ και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον στο οποίο  τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να βρουν τη θέση τους.  

Αν και θα επιστρέψουμε στους ορισμούς αργότερα, για την κατανόηση των σκοπών της 

εργασίας, θα δοθεί ένας σύντομος ορισμός για το τι είναι η συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking):  «Η συγκριτική αξιολόγηση είναι μια εσωτερική διαδικασία που στοχεύει 

στη βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών του από 

την γνώση που αποκτά, συγκρινόμενος με άλλους, καλύτερους σε απόδοση οργανισμούς» 

(ESMU,2008). 

Η συγκριτική αξιολόγηση έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη βιομηχανία, τη βιομηχανία, 

τηn εφοδιαστική αλυσίδας, το λιανεμπόριο και τις υπηρεσίες. Μέσω της συγκριτικής 

αξιολόγησης ο επιχειρηματικός τομέας στοχεύει στην ανακάλυψη τρόπων μείωσης του 

κόστους, βελτιστοποίησης των διαδικασιών, την παροχή αποτελεσματικής ροής και 

πληροφοριών. 

 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ορισμένες έμμεσες μορφές συγκριτικής αξιολόγησης ήταν 

πάντα μέρος της διαδικασίας. Οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 

των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έδωσαν την ευκαιρία στα ιδρύματα να 

κατανοήσουν την θέση τους αλλά και τη θέση άλλων ιδρυμάτων και να κάνουν 

συγκρίσεις με το δικό τους ίδρυμα. Στην  άμεση συγκριτική αξιολόγηση ωστόσο είναι 

επιτατική η ανάγκη  για την επισημοποίηση και τη θεσμοθέτηση των διαδικασιών αυτών 

(Burquel & VanVught, 2009).  

 

Η ανάπτυξη της συγκριτικής αξιολόγησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταδεικνύει 

την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της. Η συγκριτική αξιολόγηση προσδιορίζει τα κενά, 
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επιδιώκει νέες προσεγγίσεις για βελτιώσεις, παρακολουθεί την πρόοδο, εξετάζει τα οφέλη 

και διασφαλίζει την υιοθέτηση ορθών πρακτικών. Επιπρόσθετα, εξυπηρετεί επίσης τις 

ανάγκες των μεμονωμένων ιδρυμάτων να αποκτήσουν γνώση για να βελτιώσουν, να 

αλλάξουν και να διαχειριστούν διαδικασίες με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Προϋπόθεση 

για τη βελτίωση των διαδικασιών είναι η γνώση τους. Γνώση σχετικά με τις επιδόσεις του 

ίδιου του οργανισμού και άλλων ομοειδών οργανισμών. Η συγκριτική αξιολόγηση 

συνεπάγεται επομένως αυτοαξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής 

συλλογής δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την πραγματοποίηση συγκρίσεων των 

πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των επιδόσεων, συνήθως με άλλους στον τομέα. 

Φιλόδοξα ιδρύματα σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τη συγκριτική αξιολόγηση ως εργαλείο 

βελτίωσης της διεθνούς θέσης τους. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Την τελευταία δεκαετία μέσω της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 3374/2005, Ν.4009/11) και 

της ίδρυσης της ΑΔΙΠ, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για την διασφάλιση της 

ποιότητας στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ωστόσο, η συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking) αναφέρεται μόνο επιγραμματικά, αφού ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 

μεθόδους που σχετίζονται κυρίως με το «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης».  

Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω, γίνεται 

εμφανές ότι η χρήση του εργαλείου της συγκριτικής αξιολόγησης  από έναν οργανισμό ή 

ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν προκειμένω, προϋποθέτει αυτό να λειτουργεί σε 

περιβάλλον ποιότητας και να εφαρμόζει τις αρχές της διασφάλισης ποιότητας.  

Στα ελληνικά ΑΕΙ δεν υφίσταται προς ώρας θεσμοθετημένη διαδικασία συγκριτικής 

αξιολόγησης, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν γίνεται άτυπα, ή ότι δεν υπάρχει από τα 

ακαδημαϊκά τμήματα ενδιαφέρον για στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης. Έχουν 

εκπονηθεί μελέτες και ερευνητικές εργασίες σχετικά με την συγκριτική αξιολόγηση, 

ωστόσο πρόκειται για αποσπασματικές προσπάθειες και αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο 

κομμάτι της ακαδημαϊκής λειτουργίας.  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι μέσω της χαρτογράφησης των στάσεων και των 

αντιλήψεων ακαδημαϊκών ομοειδών Τμημάτων, -όπως είναι τα Τμήματα Οικονομικών 

Επιστημών-,  να  διερευνηθεί κατά πόσο είναι εφικτή η μετάβαση από την 

αυτοαξιολόγηση στην συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και τα ενδεχόμενα οφέλη 

που μπορεί να προκύψουν από την υιοθέτηση αυτής της πρακτικής.  

Σχετικές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί στο κοντινό παρελθόν (Cahlik and Makrova 

2009, Placek et al 2015), αποτέλεσαν το εφαλτήριο και την βάση της παρούσας εργασίας. 

Η εργασίας αναφοράς είναι αυτή των Placek et al (2015), “Benchmarking in Czech higher 

education: the case of schools of economics”, κυρίως λόγω της στενής ομοιότητας των 

εκπαιδευτικών συστημάτων της Τσεχίας και της Ελλάδας, αλλά και της σύγκρισης 

ομοειδών τμημάτων, των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών. Η μελέτη των Placek et al 

(2015), αφορά σε θεσμοθετημένες διαδικασίες εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης και 

αναλύονται οι απόψεις των ακαδημαϊκών επί των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του 

εργαλείου.  
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Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

των ακαδημαϊκών των ελληνικών τμημάτων Οικονομικών Επιστημών αναφορικά με την 

συγκριτική αξιολόγηση και την ενδεχόμενη αξιοποίησή της ως εργαλείου, στο πλαίσιο 

της  Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ειδικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στάσεις των 

ακαδημαϊκών με θέση ευθύνης (Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι 

Τμημάτων, Πρόεδροι ΟΜΕΑ κλπ).  Επομένως, οι βασικοί στόχοι, της έρευνας, έσω της 

στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων-, είναι να διαφανεί: 

 αν υπάρχει γενικά ενδιαφέρον από τους ακαδημαϊκούς  

 σε ποιο ποσοστό ακαδημαϊκοί με θέση ευθύνης θα θεωρούσαν την συγκριτική 

αξιολόγηση σημαντικό εργαλείο ώστε να το χρησιμοποιήσουν 

 αν υπάρχει τελικά πεδίο εφαρμογής του εργαλείου της συγκριτικής αξιολόγησης 

στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 

 να γίνουν μελλοντικές προτάσεις για έρευνα 

Η Διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο ακόλουθα κύρια μέρη: 

Στο πρώτο μέρος και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 1, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό 

πλαίσιο του θέματος, επιχειρείται η ανάλυση των βασικών εννοιών της συγκριτικής 

αξιολόγησης. Στο ίδιο κεφάλαιο, αναλύεται η σύνδεση της συγκριτικής αξιολόγησης 

(benchmarking) με την διασφάλιση ποιότητας, και η σχέση της με την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (ΔΟΠ), ενώ αναλύονται οι βασικοί τύποι και οι μεθοδολογίες του 

benchmarking και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την αποτελεσματική εφαρμογή 

αυτού του εργαλείου. Η συγκριτική αξιολόγηση την Ανώτατη Εκπαίδευση, με τα 

πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς στην εφαρμογή της, παρουσιάζονται στο 

Κεφάλαιο 2. Ακολούθως, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται παραδείγματα καλών 

πρακτικών και εφαρμογών του benchmarking στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τέλος, στο 4
ο
 

Κεφάλαιο, αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 

και παρουσιάζεται η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας των ελληνικών ΑΕΙ.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί την εμπειρική προσέγγιση της έρευνας, όπου 

παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα της έρευνας όπως αυτά αποτυπώθηκαν από την 

στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο Κεφάλαιο 5 

εξηγείται η μεθοδολογία της Έρευνας, ενώ στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
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αποτελέσματα της έρευνας. Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας διατυπώνονται τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις  για μελλοντική έρευνα (Κεφάλαιο 7). Τέλος, 

παρατίθεται στο Κεφάλαιο 8 η βιβλιογραφία και ακλουθεί το Παράρτημα Α, όπου 

παρατίθεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας και το Παράρτημα Β, όπου παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι πίνακες συχνοτήτων των απαντήσεων του ερωτηματολογίου. 
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Α ΜΕΡΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

1.1. Η έννοια της Συγκριτικής Αξιολόγησης (benchmarking) 

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Παραγωγικότητας και ποιότητας (American 

Productivity and Quality Center) «Η συγκριτική αξιολόγηση είναι η πρακτική του να είναι 

κανείς αρκετά μετριόφρων ώστε να παραδεχτεί ότι κάποιος άλλος είναι καλύτερος σε κάτι 

και αρκετά συνετός ώστε να μάθει να γίνει εφάμιλλος του ή και καλύτερος σε αυτό». 

 

Η ουσία της συγκριτικής αξιολόγησης είναι η συνεχής διαδικασία σύγκρισης της 

στρατηγικής, των προϊόντων, των διαδικασιών μιας επιχείρησης με εκείνες των 

παγκόσμιων ηγετών και των best-in –class οργανισμών. Σκοπός είναι η κατανόηση για το  

πώς επιτυγχάνεται η αριστεία και στη συνέχεια πώς μπορεί να ξεπεραστεί. Η αιτιολόγηση 

έγκειται εν μέρει στο ερώτημα: "Γιατί να ανακαλύψω τον τροχό αν μπορώ να μάθω από 

κάποιον που το έχει ήδη κάνει;"  

Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking)  δεν είναι μια καινούργια έννοια. Η ιδέα της 

συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) πιθανόν γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1950, όταν ο W. Edward Deming δίδαξε στους Ιάπωνες την ιδέα του ποιοτικού 

ελέγχου. Ήδη στην Αμερική από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 οι επιχειρήσεις μέσα 

από συγκριτικές μελέτες προσπαθούν να κατανοήσουν την θέση τους σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό. Η γνώση αυτή αποτέλεσε για τις επιχειρήσεις ένα δυναμικό εργαλείο για τη 

λήψη αποφάσεων. Ωστόσο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 το benchmarking αν και 

χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και οργανισμούς, δεν εμφανίζεται ως έννοια στην 

βιβλιογραφία. Με ην ανάπτυξη της θεωρίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

εμφανίζονται και οι πρώτες εφαρμογές της συγκριτικής αξιολόγησης.  

Παρόλο που η χρήση συγκριτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε εδώ και χρόνια σε 

ορισμένες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η 

συγκριτική αξιολόγηση, όπως ορίζεται σήμερα, αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980 στην Xerox Corporation, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και της ταχέως 
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μειούμενης αγοράς (Bogan 1994) (Sisson et al, 2003) (Arrowsmith et al, 2004). Η 

εταιρεία αποφάσισε να κάνει μια έρευνα συγκρίνοντας το κόστος κατασκευής των 

τμημάτων κάποιων από τα προϊόντα της που κατασκευάζονταν στην Αμερική με το 

κόστος των αντίστοιχων που κατασκευάζονταν από εταιρείες στην Ιαπωνία. Το 

αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης έδειξε ότι το κόστος των προϊόντων που 

κατασκευάζονταν στην Ιαπωνία ήταν πολύ χαμηλότερο από αυτό των αντίστοιχων της 

Xerox. Η ανώτερη διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την διευρυμένη εφαρμογή του 

benchmarking σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, με στόχο το κόστος να μειωθεί 

στα επίπεδα των ιαπωνικών προϊόντων (McCamus, 1991), (Walgenbach και Hegele, 

2001). Ο Robert Camp, (1989), o μηχανικός εφοδιαστικής αλυσίδας που ξεκίνησε το 

πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης της Xerox και ο οποίος γενικά θεωρείται ως ο 

γκουρού του κινήματος της συγκριτικής αξιολόγησης, προσδιορίζει τον ορισμό της: "Η 

συγκριτική αξιολόγηση είναι η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο της 

βιομηχανίας που οδηγούν στην βέλτιστη απόδοση". Αξιολογώντας τα πολύ θετικά 

αποτελέσματα του benchmarking στη Xerox, πολλές εταιρείες στην Αμερική αρχικά και 

στην συνέχεια στην Ευρώπη, ακολούθησαν το παράδειγμά της. Σημαντικοί παράγοντες 

ωστόσο για την ταχύτατη εξάπλωση της φιλοσοφίας του benchmarking ήταν ο 

παγκόσμιος ανταγωνισμός, τα βραβεία ποιότητας που ενσωμάτωσαν στο κριτήριά τους το 

benchmarking, την ανάγκη για μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης νέων 

προϊόντων (Grayson (1992). Η Xerox θεωρείται σήμερα μια εταιρεία σημείο αναφοράς 

όσον αφορά στην εφαρμογή του benchmarking.  

Η στρατηγική της συγκριτικής αξιολόγησης είναι σημαντική τόσο από εννοιολογική όσο 

και από πρακτική άποψη και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των διοικητικών 

διαδικασιών καθώς και των εκπαιδευτικών μοντέλων στα κολέγια και τα πανεπιστήμια 

εξετάζοντας διαδικασίες και μοντέλα και προσαρμόζοντας τις τεχνικές και τις 

προσεγγίσεις τους (Chaffee & Sherr 1992, Clark 1993 ).  

Συγκεκριμένα, η συγκριτική αξιολόγηση είναι μια συνεχής και συστηματική διαδικασία 

για τη μέτρηση και τη σύγκριση των διαδικασιών εργασίας ενός οργανισμού με εκείνες 

ενός άλλου, εστιάζοντας εξωτερικά σε εσωτερικές δραστηριότητες, ή λειτουργίες 

(Kempner 1993). Ο στόχος της συγκριτικής αξιολόγησης είναι να παρέχει στο προσωπικό 

που είναι επιφορτισμένο με τις διεργασίες, ένα εξωτερικό πρότυπο για τη μέτρηση της 

ποιότητας και του κόστους των εσωτερικών δραστηριοτήτων και να συμβάλλει στον 

εντοπισμό των περιπτώσεων όπου μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης. Η 
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συγκριτική αξιολόγηση είναι ανάλογη με τη διαδικασία της ανθρώπινης μάθησης και έχει 

περιγραφεί ως μέθοδος διδασκαλίας ενός ιδρύματος για τον τρόπο βελτίωσης (Leibfried 

& McNair 1992). Όπως συμβαίνει με άλλες έννοιες ποιότητας, η συγκριτική αξιολόγηση 

πρέπει να ενσωματωθεί στις θεμελιώδεις λειτουργίες σε ολόκληρο τον οργανισμό και να 

είναι μια συνεχής διαδικασία που αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται διαχρονικά.  

Το European Benchmarking Code of Conduct  ορίζει τη συγκριτική αξιολόγηση ως "τη 

διαδικασία εντοπισμού και μάθησης από καλές πρακτικές σε άλλους οργανισμούς" 

(EFQM). Σύμφωνα με τον Δερβιτισώτη (2000), η συγκριτική αξιολόγηση είναι μια 

γνήσια προσπάθεια εκμάθησης και προσαρμογής των διαδικασιών σε αρμονία με το 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  

Ο οργανισμός που επιλέγει την συγκριτική αξιολόγηση ως εργαλείο, μπορεί να 

διαπιστώσει σε τι υπερτερεί ή υστερεί σε σχέση με άλλους οργανισμούς, πόσο μπορεί να 

βελτιωθεί γίνει και με ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Είναι ουσιαστικά ένα 

εργαλείο αυτοβελτίωσης, με βασική λειτουργία την εύρεση και την υιοθέτηση βέλτιστων 

πρακτικών με στόχο την εισαγωγή αλλαγών και την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης (Zairi 

1996).  

Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) ως εργαλείο διασφάλισης ποιότητας με 

έμφαση στη στρατηγική βελτίωσης, χρησιμοποιείται από δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς  για τη βελτίωση των διαδικασιών τους, εξετάζοντας διαδικασίες και 

μοντέλα σε άλλους οργανισμούς, με καλύτερη απόδοση. Η τεχνική έχει πολύ θετικά 

αποτελέσματα, αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις σε όλο τον κόσμο. 

Ο Joseph Juran  στο βιβλίο του  Managerial Breakthrough (1964), έθεσε το ερώτημα: «Τι είναι αυτό που 

κάνουν οι άλλοι οργανισμοί καλύτερα από εμάς και πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα»; 

Σχήμα  1: Joseph Juran, (1964, Managerial Breakthrough) 

 



10 

 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα άνοιξε τον δρόμο για το benchmarking, μία προσέγγιση 

που βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την 

φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM Management). 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της συγκριτικής αξιολόγησης είναι ότι το εργαλείο είναι 

σχετικά απλό στην εφαρμογή του. Ουσιαστικά συγκριτική αξιολόγηση θέτει βασικά 

ερωτήματα και να προσπαθεί να βρει τις απαντήσεις. 

 Πόσο καλοί είμαστε σε σχέση με άλλους; 

 Πόσο καλύτεροι θέλουμε να γίνουμε; Ποιοι είναι οι στόχοι μας; 

 Ποιος το κάνει καλύτερα; 

 Πώς το κάνουν; 

 Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτό που κάνουν στον οργανισμό μας; 

 Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από τους καλύτερους; 

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να πει ότι το benchmarking είναι 

ταυτόχρονα ένα διαγνωστικό εργαλείο, εργαλείο μάθησης από τις καλές πρακτικές, 

εργαλείο για αυτοπροσδιορισμό και αυτοβελτίωση, αλλά και ένα εργαλείο μέτρησης και 

σύγκρισης της απόδοσης ενός οργανισμού. Προκειμένου ωστόσο να είναι αξιόπιστο 

εργαλείο βελτίωσης, θα πρέπει να γίνεται συνεχής και όχι αποσπασματική εφαρμογή του, 

ώστε να υπάρχει διαρκής μάθηση από άλλους καλύτερους οργανισμούς και όχι μόνο 

αντιγραφή των διαδικασιών (Yasin και Zimmerer 1995). Σύμφωνα με τον Grayson (1994) 

«αντιγραφή σημαίνει να εφαρμόζεις ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες χωρίς να τις 

προσαρμόζεις στα δικά σου δεδομένα, κάτι που σπάνια έχει επιτυχή αποτελέσματα».  

Τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Η 

διαμόρφωση μίας νέας καινοτόμου επιχείρησης ή νέων υπηρεσιών ή η βελτίωση των ήδη 

υπαρχόντων αποτελεί μία διαρκή διαδικασία βελτίωσης και όχι ένα μεμονωμένο συμβάν. 

Η εταιρεία επικεντρώνεται στο «κενό» που υπάρχει μεταξύ του σημείου στο οποίο 

βρίσκεται και του σημείου στο οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται και θέτει προτεραιότητες 

για την εισαγωγή βελτιώσεων: Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο σχήμα 2: 
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Σχήμα 2:Βελτίωση ανάπτυξης προϊόντων 

 
(πηγή: Inno Support www.innosupport.net/) 

 

 

1.2. Συγκριτική Αξιολόγηση (benchmarking) και η Διασφάλιση ποιότητας 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εταιρίες σε όλο τον κόσμο πίστευαν ότι η «ποιότητα» ήταν 

κριτικής σημασίας για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά και, 

συνεπώς, την  διατήρηση της βιωσιμότητάς τους.  Η «ποιότητα» ως έννοια δεν 

επικεντρώνεται μόνο στα προϊόντα, αλλά συμπεριλαμβάνει επίσης τις εισροές, το 

ανθρώπινο δυναμικό και τις διαδικασίες διαχείρισης - συνεπώς, αργότερα προέκυψε η 

έννοια της «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» (TQM), με βάση την πεποίθηση ότι τα 

ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες ήταν τα φυσικά αποτελέσματα της συνολικής ποιότητας 

της οργάνωσης. 

Με την προσπάθεια εισαγωγής της ΔΟΠ στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

γενικότερα και στην εκπαιδευτική διαδικασία ειδικότερα, επιδιώκεται η μετατροπή του 

ισχύοντος συστήματος διδασκαλίας και αξιολόγησης σε ένα σύστημα συνεχούς 

βελτίωσης και μάθησης. «Το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι 

προσθέτει μεγάλη αξία στις διαδικασίες, έτσι ώστε «όσα» κερδίζει κανείς σε μάθηση να 

είναι περισσότερα από «όσα» καταθέτει σε χρήμα, μόχθο και χρόνο για την απόκτησή 

της» (Ζαβλανός, 2003). 

Μελετώντας τις αρχές της ΔΟΠ αποκαλύπτονται τα εξής σημεία σύγκλισης με τις αξίες 

και τις ανάγκες των πανεπιστημίων 

http://www.innosupport.net/
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 η έμφαση που δίνει η ΔΟΠ στο ανθρώπινο δυναμικό συμφωνεί με τις 

ανθρωποκεντρικές αξίες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, 

 η ΔΟΠ τονίζει την ανάγκη να υπάρχει αντιστοιχία των αναγκών του πελάτη με τις 

ιδιότητες των προϊόντων, όπως και τα πανεπιστήμια προσπαθούν να 

προσαρμόσουν τα προγράμματα διδασκαλίας τους για να ικανοποιήσουν τη 

ζήτηση των φοιτητών, 

 η ΔΟΠ καλύπτει τον τομέα των υπηρεσιών (στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα 

πανεπιστήμια), ο οποίος διαφέρει από τον τομέα της παραγωγής (προϊόντα), 

 η ΔΟΠ μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των δαπανών των πανεπιστημίων οποία 

αποτελεί βασική προτεραιότητα και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(Bolton, 1995, σελ. 13). 

 

Οι λόγοι που οδήγησαν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην υιοθέτηση των αρχών 

της ΔΟΠ είναι 

• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, 

• η βελτίωση της εξωτερικής εικόνας, η οποία οφείλεται στη σαφή εσωτερική πολιτική, 

στην καλύτερη προσέγγιση του πελάτη (ικανοποίηση των προσδοκιών του), και στο 

αποτελεσματικότερο μάρκετινγκ, 

• η αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση, με ικανότερη ανώτατη διοίκηση, 

περισσότερο ικανοποιημένο προσωπικό και καλύτερη εσωτερική επικοινωνία, 

• η αύξηση του επαγγελματισμού σε υπηρεσίες που δεν αφορούν την εκπαίδευση, όπως οι 

εγγραφές των φοιτητών ή γενικότερα οι διοικητικές υπηρεσίες, 

• η αύξηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων (μέθοδοι 

διδασκαλίας, πρόγραμμα σπουδών, κ.λπ.) (Τσιότρας, 2002). Με την προσπάθεια 

εισαγωγής της ΔΟΠ στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα και στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ειδικότερα, επιδιώκεται η μετατροπή του ισχύοντος συστήματος 

διδασκαλίας και αξιολόγησης σε ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης και μάθησης. 

Το benchmarking σχετίζεται άμεσα με την ΔΟΠ καθώς έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως η θέσπιση κριτηρίων για την μέτρηση της απόδοσης, η αναζήτηση 

βέλτιστων πρακτικών, η επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης. 

Η αποδοχή του benchmarking από τους φορείς προώθησης των αρχών ποιότητας και η 

αναγνώρισή του ως εργαλείου της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), το καθιστούν 
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βασικό χαρακτηριστικό των οργανισμών που είναι προσανατολισμένοι στην αριστεία. Ο 

προσδιορισμός των αδυναμιών ενός οργανισμού μέσα από τη σύγκριση της απόδοσής του 

με έναν άλλο, με την χρήση του benchmarking  οδηγεί στη αναζήτηση λύσεων που ως 

τελικό στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας μέσα από την βελτίωση των διαδικασιών 

του (Hiebler, 1993).  

Το benchmarking επικεντρώνεται στην μάθηση μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης. 

Απαιτεί, όπως και η διασφάλιση της ποιότητας, ένα στόχο για τη βελτίωση των 

επιδόσεων του οργανισμού. Επίσης, απαιτεί μεθόδους για να την αναγνώριση της 

τρέχουσας κατάστασης του οργανισμού, δηλαδή κάποια μορφή αξιολόγησης, την οποία 

θεωρεί ως εργαλείο για να αναγνωρίζει πού απαιτούνται βελτιώσεις, όχι δηλαδή ως 

αυτοσκοπό. Δίνει μεγαλύτερη προσοχή στις διαδικασίες μάθησης σχετικά με τρόπους 

βελτίωσης της ποιότητας από ό, τι οι περισσότεροι μέθοδοι διασφάλισης ποιότητας.  

Η αναγνώριση του benchmarking ως ένα σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της 

βελτίωσης της ποιότητας, επιβεβαιώνεται και από την ενσωμάτωσή του στα κριτήρια του 

βραβείου ποιότητας Malcolm Baldrige (Zairi 1996). 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις  του benchmarking σε σχέση με το μοντέλο 

της ΔΟΠ (TQM) και με άλλα μοντέλα διασφάλισης ποιότητας, όπως τα μοντέλα ISO, 

SIX SIGMA. Όσον αφορά ειδικότερα στο πρότυπο ISO 9000:1994, οι Swift et al (1995) 

διαπίστωσαν ότι ενώ το πρότυπο απαιτούσε την συγκέντρωση δεδομένων, δεν 

προβλέπεται η χρήση τους για σκοπούς benchmarking. Περεταίρω, όπως επισημαίνουν οι 

Tsiotras και Gotzamani (1996), απουσιάζουν από αυτό αναφορές σε δομικά στοιχεία της 

ποιότητας, μεταξύ των οποίων η ικανοποίηση του πελάτη, το κόστος της ποιότητας, το 

benchmarking και η ανάπτυξη προσωπικού.  

Το βασικό ερώτημα στο benchmarking είναι: πώς μπορούμε να μάθουμε από άλλους, πώς 

μπορούμε να φτάσουμε  εκεί που βρίσκονται από εδώ, όπου είμαστε. Η δημιουργία 

ορατών προς τα έξω επιδόσεων είναι μόνο η αρχή για το benchmarking. Το κύριο ζήτημα 

μιας διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης είναι πώς να επιτευχθεί η υψηλή απόδοση, για 

την οποία απαιτείται λεπτομερής πληροφόρηση από το εσωτερικό του οργανισμού με τον 

οποίο συγκρίνεται κανείς και ο στόχος είναι να βρεθούν οι καλές πρακτικές και όχι μόνο 

οι καλές επιδόσεις. 
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Για να καταστεί δυνατή η εκμάθηση ορθών πρακτικών από έναν άλλο οργανισμό, η 

συγκριτική αξιολόγηση μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε μια ατμόσφαιρα συνεργασίας, 

αντί ανταγωνισμού. Απαιτεί και από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, να είναι 

διατεθειμένοι να «ανοιχτούν» και να «μοιραστούν μυστικά». Από την άποψη αυτή, η 

συγκριτική αξιολόγηση φαίνεται να εφαρμόζεται ευκολότερα στον δημόσιο τομέα από 

ότι στον ιδιωτικό.  

Ενδεχομένως ο φόβος του ανταγωνισμού να είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι 

συνεργασίες στην συγκριτική αξιολόγηση είναι συχνά διεθνείς: γιατί δεν ανταγωνίζονται 

για το ίδιο μερίδιο της αγοράς. Μια διέξοδος μπορεί να είναι η επικέντρωση πρώτα σε 

διαδικασίες στις οποίες υπάρχει μικρός ή καθόλου ανταγωνισμός, ακόμη και αν, για 

άλλες διαδικασίες, οι συνεργάτες της συγκριτικής αξιολόγησης είναι ανταγωνιστές.  

 

1.3. Τύποι και μεθοδολογίες Συγκριτικής Αξιολόγησης (benchmarking) 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ποικιλομορφία των πρακτικών στο πλαίσιο της 

συγκριτικής αξιολόγησης, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να γίνει διάκριση μεταξύ 

διαφορετικών τύπων συγκριτικής αξιολόγησης, δηλ. να οριστεί η συγκριτική αξιολόγηση 

από ένα σύνολο περιγραφών. 

Άλλες διακρίσεις στη βιβλιογραφία μάλλον ασχολούνται με ερωτήματα σχετικά με τον 

στόχο της συγκριτικής αξιολόγησης : αμοιβαία βελτίωση ή ανταγωνισμός, συνεργασία με 

τους εταίρους ή τρόποι για να ηττηθεί ο ανταγωνισμός (στην ακραία περίπτωση: 

βιομηχανική κατασκοπεία). Στην συγκριτική αξιολόγηση υπάρχουν αφενός άμεσοι 

στόχοι, όπως σύγκριση με άλλους, μάθηση από άλλους, την καλύτερη αναγνώριση των 

διαδικασιών μέσα στην οργάνωση, εντοπισμός ισχυρών και αδύναμων σημείων ή 

βελτίωση των πρακτικών, αφετέρου υπάρχουν έμμεσοι στόχοι όπως: η ανάπτυξη της 

διαχείρισης ικανοτήτων, η αυξημένη ικανοποίηση των εμπλεκόμενων, απόκτηση 

πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών, ή κάμψη της άρνησης σε ιδέες που 

προέρχονται εκτός του οργανισμού. Είναι προφανές ότι είναι δυνατοί διάφοροι 

συνδυασμοί άμεσων και έμμεσων στόχων. Με τόσες πολλές επιλογές για τόσες 

διαστάσεις, πολλές ταξινομήσεις είναι δυνατές - και αρκετές έχουν δημοσιευθεί. Κάποιες 

από τις πιο ενδιαφέρουσες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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Μια από τις ταξινομήσεις που  αναφέρονται συχνά στην βιβλιογραφία είναι του Camp 

(1989), ο οποίος προσδιορίζει τέσσερα είδη συγκριτικής αξιολόγησης: 

1. Εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση 

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε οργανισμούς που διαθέτουν 

πολλές επιμέρους μονάδες (π.χ. πολυεθνικές, εταιρίες με γραφεία πώλησης σε όλη 

τη χώρα, με πολλές εργοστασιακές μονάδες στην ίδια χώρα). 

2. Ανταγωνιστική συγκριτική αξιολόγηση 

Η συγκριτική αξιολόγηση διεξάγεται ως προς τους ανταγωνιστές και η ανάλυση 

δεδομένων εξετάζει τους λόγους για τους οποίους ο ανταγωνισμός αποδίδει 

καλύτερα. Ο συγκεκριμένος τύπος συγκριτικής αξιολόγησης παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα ως προς το ότι πολλές εξωγενείς μεταβλητές, οι οποίες 

επηρεάζουν την επίδοση της επιχείρησης ενδέχεται να είναι ίδιες μεταξύ της 

πηγής και του αποδέκτη, εφόσον πρόκειται για οργανισμούς του ίδιου τομέα. 

Ωστόσο υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί ως προς την  ανάκτηση δεδομένων, 

λόγω του ανταγωνισμού. Αυτό βέβαια μπορεί να ξεπεραστεί, εάν οι δύο 

οργανισμοί στοχεύουν, σε διαφορετικά μερίδια αγοράς, όπως για παράδειγμα 

ομοειδή πανεπιστήμια που όμως δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες.  

3. Συγκριτική Αξιολόγηση διαδικασιών 

Πρόκειται για διαδικασίες, οι οποίες ενδέχεται να είναι παρόμοιες, αλλά 

διεξάγονται σε διαφορετικούς οργανισμούς που παράγουν διαφορετικά προϊόντα, 

π.χ. η υπηρεσία τροφοδοσίας των πελατών σε αεροπορικές γραμμές και 

αντίστοιχα σε νοσοκομεία. 

4. Γενικευμένη συγκριτική αξιολόγηση 

Στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται η εφαρμογή και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Το 

ερώτημα προς διερεύνηση αφορά τη τεχνολογική διαφορά ως προς άλλες 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Στην περίπτωση αυτή, οργανισμός-πηγή μπορεί να 

προέρχεται από τον ίδιο χώρο ή από διαφορετικό. 

 

Ο Alstete (1995) όρισε τέσσερις τύπους εθελοντικής, άμεσης (explicit) συγκριτικής 

αξιολόγησης και πρόσθεσε την έμμεση (implicit) συγκριτική αξιολόγηση: 

 διεθνής συγκριτική αξιολόγηση (με τη σύγκριση των επιδόσεων διαφορετικών 

τμημάτων), 
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 εξωτερική ανταγωνιστική συγκριτική αξιολόγηση (σύγκριση επιδόσεων σε 

βασικούς τομείς βάσει πληροφοριών από οργανισμούς που θεωρούνται 

ανταγωνιστές), 

 εξωτερική συνεργατική συγκριτική αξιολόγηση, με μια μεγαλύτερη ομάδα από 

οργανισμούς που τα ιδρύματα δεν είναι άμεσοι ανταγωνιστές, 

 εξωτερική (best in class) συγκριτική αξιολόγηση (αναζήτηση νέων και 

καινοτόμων πρακτικών). 

 έμμεση συγκριτική αξιολόγηση, η οποία απορρέει από τις πιέσεις της αγοράς για 

παροχή δεδομένων για κυβερνητικούς οργανισμούς. 

Ο Alstete (1995) προτείνει μία μεθοδολογία τεσσάρων βημάτων για το benchmarking 

στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία πρακτικά βασίζεται στον κύκλο τoυ Deming: 

Προγραμματίζω (Plan), Πραγματοποιώ (Do), Ελέγχω (check) Ενεργώ (Act), 

ππροσαρμοσμένο ωστόσο στις ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πρώτο 

στάδιο, τον σχεδιασμό, επιλέγεται ποια εκπαιδευτική ή διοικητική διαδικασία θα 

μελετηθεί, δηλαδή αποφασίζεται ποιος και τι θα αξιολογηθεί συγκριτικά. Το δεύτερο 

βήμα αφορά στην έρευνα και συλλογή δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε 

αξιοποιώντας πληροφορίες για τα πανεπιστήμια στόχο που είναι δημόσια διαθέσιμες 

είτε με προσωπικές επαφές, είτε μέσω εξειδικευμένων εταιρειών. Το τρίτο βήμα 

αφορά στην ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και στην ανάπτυξη 

προτάσεων, που είναι και το κρίσιμο σημείο της μελέτης, διότι διαπιστώνονται οι 

διαφορές ή τα κενά μεταξύ των επιδόσεων των συμμετεχόντων. Το τελευταίο στάδιο 

είναι η υιοθέτηση και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων.  

 

Σχήμα 3: Η διαδικασία του benchmarking(Alstete1995)  σε σύγκριση με τον κύκλο του 

Deming (Benchmarking process compared with the Deming cycle. Alstete (1995), p.34) 
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Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ή οργανισμοί εφαρμόζουν κάποιο είδος συγκριτικής 

αξιολόγησης, δηλαδή: (1) αναλύουν τα κενά στις επιδόσεις τους, (2) βρίσκουν έναν 

καλύτερο τρόπο να κάνουν κάτι, (3) κατανοούν πώς γίνονται τα πράγματα σε άλλους 

οργανισμούς, (4) υιοθετούν και προσαρμόζουν καλές πρακτικές, (5) κάνουν συνεχείς 

προσπάθειες βελτίωσης (Zairi, 1996). 

 

Σχήμα 4: Η διαδικασία του benchmarking (Zairi, 1996). 

 

Οι Jackson and Helen (2000) ταξινόμησαν του τύπους της συγκριτικής αξιολόγησης 

σύμφωνα με την διαδικασία referencing  

 Έμμεσο ή άμεσο benchmarking, 

 Ανεξάρτητο ή συνεργατικό benchmarking, 

 Εσωτερικό ή εξωτερικό benchmarking, 

 Κάθετο ή οριζόντιο benchmarking προσανατολισμένο στο σύνολο των 

διαδικασιών, 

 Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση benchmarking, 

 Input-process-output benchmarking. 

 

Οι L. Vläscean et al ( UNESCO –CEPES 2007) βασισμένοι στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία διακρίνουν έξι τύπους συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

 εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση (σύγκριση παρόμοιων προγραμμάτων ενός 

ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), 

 εξωτερική ανταγωνιστική συγκριτική αξιολόγηση (σύγκριση επιδόσεων σε 

βασικούς τομείς βάσει ιδρυμάτων που αντιμετωπίζονται ως ανταγωνιστές), 
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 λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση (σύγκριση μεμονωμένων διαδικασιών), 

 δι-ιδρυματική συγκριτική αξιολόγηση (σε πολλά ιδρύματα), 

 έμμεση συγκριτική αξιολόγηση (συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά την 

παραγωγή και την δημοσίευση δεικτών δεδομένων απόδοσης που μπορεί να είναι 

χρήσιμοι για την επίτευξη ουσιαστικών στόχων, διεπιστημονική συγκριτική 

ανάλυση, που όμως δεν είναι προϊόν άμεσης συγκριτικής αξιολόγησης, αλλά 

αποτέλεσμα των πιέσεων της αγοράς), 

 γενική συγκριτική αξιολόγηση (εξετάζοντας τη βασική πρακτική ή την υπηρεσία) 

και συγκριτική αξιολόγηση βασισμένη στη διαδικασία (εξετάζοντας τις 

διαδικασίες από  τις οποίες προκύπτουν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί). 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας (ENQA) στην έκθεσή του «Συγκριτική 

αξιολόγηση για τη βελτίωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Hämäläinen et al., 2002), 

προσπάθησε να αποτυπώσει τις αρχές της συγκριτικής αξιολόγησης, δίνοντας 

συγκεκριμένα παραδείγματα και συμπεράσματα σχετικά με τις προοπτικές για την 

συγκριτική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 

ENQA έχει καταρτίσει μια λίστα με 32 χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην συγκριτική 

αξιολόγηση. Τα κυριότερα από αυτά είναι: συνεργατική/ ανταγωνιστική, ποιοτική/ 

ποσοτική, εσωτερική/ εξωτερική, σιωπηρή/ ρητή, οριζόντια/ κάθετη, προσανατολισμένη 

στο αποτέλεσμα ή στην αναζήτηση εμπειρίας, με διάφορους σκοπούς (πρότυπα, σημεία 

αναφοράς, βέλτιστες πρακτικές) και συμφέροντα (σύγκριση, βελτίωση, συνεργασία), 

ανάλογα με το ποιοι εφαρμόζουν τις ασκήσεις συγκριτικής αξιολόγησης. Η λίστα 

καλύπτει πολλούς συναφείς παράγοντες, αλλά δεν καταλήγει σε μια συστηματική 

τυπολογία προσέγγισης της συγκριτικής αξιολόγησης. Το ENQA κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι "απαιτούνται καλά εργαλεία για χρήσιμες ασκήσεις συγκριτικής 

αξιολόγησης "και ότι" η σημερινές μεθοδολογίες της συγκριτικής αξιολόγησης οι στην 

Ευρώπη πρέπει να βελτιωθούν ". 
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1.4.  Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας για αποτελεσματικό benchmarking 

Είτε διεξάγεται ως εθνική εφαρμογή για έναν ολόκληρο τον τομέα, είτε σε επίπεδο 

ιδρύματος ή οργανισμού (εντός ενός, ή μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης), η συγκριτική αξιολόγηση πρέπει πάντοτε να αφορά στον εντοπισμό 

ισχυρών και αδύνατων σημείων και στην καλύτερη δυνατή  κατανόηση του καθενός, με 

σκοπό να τεθούν στόχοι και να εντοπιστούν τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η 

συγκριτική αξιολόγηση απαιτεί προσήλωση στη συνεχή βελτίωση μέσω της αναζήτησης 

καλών πρακτικών, πρέπει δηλαδή να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή σύγκριση των 

στατιστικών δεδομένων. Η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης πρέπει πάντα να 

θεωρείται ως δυναμική άσκηση κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται δείκτες 

σύγκρισης και δείκτες αναφοράς, σχετικά με το ποιες επιδόσεις του οργανισμού μπορούν 

να μετρηθούν σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Στοχεύει στον εντοπισμό βέλτιστων 

πρακτικών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των αλλαγών. 

Οποιοδήποτε πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και επιχείρησης αλλαγών προϋποθέτει 

ισχυρή δέσμευση της διοίκησης, ενεργή και διαρκή συμμετοχή της σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας Auluck (2002), (Beckford, 1998). Η διοίκηση είναι αυτή η οποία με την 

στάση της θα καταστήσει κοινωνούς όλους τους εργαζόμενους, από τα ανώτερα στελέχη 

του οργανισμού μέχρι τον κάθε εργαζόμενο, εξασφαλίζοντας έτσι την υποστήριξή και την 

συμμετοχή τους (Bogan και English 1994). Όλα τα παραπάνω είναι κριτικής σημασίας 

για την επιτυχημένη εφαρμογή του benchmarking, αλλά η ηγεσία πέρα από την ενεργό 

συμμετοχή και δέσμευσή της, θα πρέπει να είναι αποφασισμένη να διαθέσει και του 

ανάλογους πόρους, είτε αυτοί είναι οικονομικοί, χρονικοί, ανθρώπινο κεφάλαιο.   

Στο πλαίσιο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι επιτυχημένες εφαρμογές 

συγκριτικής αξιολόγησης προϋποθέτουν ισχυρή θέληση και δέσμευση του οργανισμού 

για την αύξηση της οργανωσιακής απόδοσης, για να γίνει ένας «οργανισμός μάθησης», 

θέληση να αναθεωρεί διαδικασίες σε συνεχή βάση, για την αναζήτηση νέων πρακτικών 

και την εφαρμογή νέων μοντέλων λειτουργίας. Είτε διεξάγεται σε επίπεδο μονάδας 

(συγκριτική αξιολόγηση ενός τμήματος ή μιας σχολής) ή σε επίπεδο ολόκληρου του 

ιδρύματος, η εφαρμογή της  συγκριτικής αξιολόγησης θα παράξει πολύτιμα 

αποτελέσματα μόνο αν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της προόδου. 

Είναι κριτικής σημασίας να καθοριστεί  πού πρέπει να καταβληθούν οι προσπάθειες ώστε 

να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα, όπως επίσης και η συστηματική και συνεχής θέση 

νέων στόχων για βελτίωση του οργανισμού. 
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Η συγκριτική αξιολόγηση απαιτεί δέσμευση για αλλαγή, επένδυση σε οικονομικούς  και 

ανθρώπινους πόρους και τη συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης και του προσωπικού στα 

διάφορα επίπεδα του ιδρύματος, προκειμένου να παραχθούν χρήσιμα αποτελέσματα από 

πλευράς συλλογής δεδομένων και εφαρμογής των αποτελεσμάτων (Dale και Cooper, 

1992). Οι ανάγκες σε χρηματοοικονομικούς πόρους είναι πιο περιορισμένες για 

εφαρμογές συγκριτικής αξιολόγησης που διενεργούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον 

οργανισμό, από ότι αν χρησιμοποιηθεί εξωτερικός σύμβουλος ή συντονιστής, αλλά αυτό 

θα είναι απαραίτητο σε κάποιο επίπεδο. 

Η συγκριτική αξιολόγηση δεν αποτελεί ταχεία λύση για την αντιμετώπιση της κακής 

οργανωτικής απόδοσης. Παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «ένεση», είναι πιο 

χρήσιμη ως συνεχής, μακροπρόθεσμη προσέγγιση που ενσωματώνεται στη στρατηγική 

ανάπτυξη, διατηρώντας την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης του οργανισμού. 

Η συγκριτική αξιολόγηση απαιτεί μια αυστηρή και επαγγελματική προσέγγιση από το 

σχεδιασμό της εφαρμογής μέχρι τον σαφή προσδιορισμό των διαδικασιών, την συλλογή 

δεδομένων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων. Ένα ακόμα σημαντικό κριτήριο για 

την επιτυχία του benchmarking είναι η υιοθέτηση μιας αυστηρά καθορισμένης, 

συστηματικής και δομημένης διαδικασίας (Garvin 1993). Απαιτεί προγραμματισμό, και 

πειθαρχία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, πρωτίστως της ηγεσίας (Grayson 1992). Η 

επιλογή των εταίρων της συγκριτικής αξιολόγησης είναι καθοριστικής σημασίας για την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της συγκριτικής αξιολόγησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ BENCHMARKING ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

2.1.  Γιατί να εφαρμόσουμε το benchmarking στην Ανώτατη Εκπαίδευση; 

Η ευρωπαϊκή σύγκλιση και η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός και η αυξανόμενη ζήτηση απαιτούν από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να εφαρμόσουν στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της ποιότητας της 

προσφοράς τους (προγράμματα σπουδών και υπηρεσίες) ώστε να είναι ανταγωνιστικά. 

Εδώ διαδραματίζει βασικό ρόλο η διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων 

σπουδών και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 

Μεταξύ διαφόρων στρατηγικών και τεχνικών βελτίωσης, όπως η Διαχείριση Ολικής 

ποιότητας (TQM) ή η Συνεχής Βελτίωση της Ποιότητας (CQI), αναδείχθηκε ως ένα 

χρήσιμο, εύκολα κατανοητό και αποτελεσματικό εργαλείο για την εξασφάλιση και 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα ιδρύματα με εμπειρία στη συγκριτική αξιολόγηση 

το χαρακτηρίζουν ως εργαλείο σύγχρονης διαχείρισης και την αποτελεσματικότερη 

μέθοδο βελτίωσης της ποιότητας που οδηγεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

σε μεγάλες στο εσωτερικό του ιδρύματος. Σημαντικοί λόγοι για την επιτυχία της μπορεί 

να οδηγήσει στη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι η 

μέθοδος είναι απλή και συγκεκριμένη. 

Οι σημαντικότερες ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την εφαρμογή της συγκριτικής 

αξιολόγησης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι: 

 

 Προσδιορισμός των κενών στις επιδόσεις μεταξύ των ιδρυμάτων 

 Προσδιορισμός ευκαιριών και απειλών για μελλοντική βελτίωση ή ο κίνδυνος 

κάποιος να  «μείνει πίσω από τις εξελίξεις» 

 Προσδιορισμός ισχυρών και αδύναμων σημείων 

 Απόκτηση αντικειμενικής αξιολόγησης – ένα «τρίτο μάτι» μπορεί να μελετήσει 

αντικειμενικά τις τρέχουσες επιδόσεις  

 Επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μεθόδων, πόρων και 

πρακτικών (και αντίστροφα). Μπορεί να διαπιστώσουμε ότι λειτουργούμε 

πραγματικά σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. 

 Σύγκριση με ανταγωνιστές ή οργανισμούς με παρόμοιες λειτουργίες ή 

διαδικασίες. Μπορούν να συγκριθούν διαδικασίες μεταξύ διαφορετικών τύπων 
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ιδρυμάτων αλλά και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών (για 

παράδειγμα: διαχείριση ανθρώπινων πόρων). 

 

 

2.2. Οφέλη και πλεονεκτήματα εφαρμογής της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

(benchmarking) 

Η τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και οφέλη 

σε επιχειρήσεις και οργανισμούς:  

 Επισημαίνει πεδία πρακτικής και επιδόσεων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και 

βελτίωση.  

 Εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία σε ένα σύνολο συμμετεχόντων 

επιχειρήσεων.  

 Καταγράφει την πραγματική θέση της εταιρίας απέναντι στις υπόλοιπες, 

διευκολύνοντας με τον τρόπο την εταιρία να εντείνει την οργανωτική της 

προσπάθεια για αλλαγές και ανάπτυξη σχεδίων δράσης.  

 Συμβάλλει στη μέτρηση της τρέχουσας επίδοσης της εταιρίας.  

 Αποτρέπει την εκ νέου ανακάλυψη του τροχού: για ποιο λόγο να επενδύσει κανείς 

χρόνο και χρήμα για κάτι που μπορεί να το έχει κάνει κάποιος άλλος – και 

μάλιστα τις περισσότερες φορές καλύτερα, φτηνότερα και γρηγορότερα.  

 Επιταχύνει τη διαδικασία αλλαγών και αναδόμησης: χρησιμοποιώντας 

δοκιμασμένες και ενδεδειγμένες πρακτικές, πείθοντας τους αμφισβητίες όταν 

διαπιστώνουν ότι φέρνει αποτελέσματα, αντιμετωπίζοντας την αδράνεια και την 

αδιαφορία και δημιουργώντας ένα αίσθημα επιτακτικής ανάγκης για δράση, όταν 

εμφανίζονται χάσματα.  

 Οδηγεί σε απεγκλωβισμό των ιδεών αναζητώντας τρόπους βελτίωσης πέρα από το 

χώρο της συγκεκριμένης επιχείρησης.  

 Αναγκάζει τους οργανισμούς να εξετάζουν τις υπάρχουσες διαδικασίες, 

οδηγώντας συχνά σε βελτιώσεις στο εσωτερικό μιας διαδικασίας, αλλά και όλης 

αυτής της ίδιας διαδικασίας.  

 Αυξάνει τις πιθανότητες εφαρμογής, διότι συνεπάγεται τη συμμετοχή των 

κατόχων της διαδικασίας.  
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 Καθιστά δυνατό τον εντοπισμό άλλων εταιριών ή οργανισμών που εφαρμόζουν 

διαδικασίες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες επιδόσεις και στη 

συνέχεια προωθεί στην υιοθέτηση των παραπάνω διαδικασιών.  

 

Η θετική επίδραση της συγκριτικής αξιολόγησης δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση 

μιας συγκεκριμένης επιχειρησιακής διαδικασίας. Προωθεί την εμφάνιση και ανάπτυξη 

μιας «φιλοσοφίας απόκτησης γνώσεων» μέσα στην επιχείρηση, που αποτελεί έναν 

σημαντικό παράγοντα μακροπρόθεσμα για συνεχείς βελτιώσεις, ολική ποιότητα και 

ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με τον Grayson (1992), «κλειδί της επιτυχίας για την  

επιτυχή εφαρμογή του benchmarking είναι η υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση". Ο 

Dervitsiotis (2000) υποστηρίζει ότι το benchmarking μπορεί να είναι αποδοτικό όταν τα 

δεδομένα απόδοσης των διαδικασιών της επιχείρησης δεν εξετάζονται μεμονωμένα αλλά 

μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού συστήματος επιχειρηματικών διαδικασιών που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των μονάδων μιας ίδιας 

επιχείρησης και με αυτές άλλων επιχειρήσεων, έχει ως αποτέλεσμα να αποκτούν οι 

επιχειρήσεις τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προσαρμόσουν με τον 

καλύτερο τρόπο τους στόχους για τις επιδόσεις τους και να ανακαλύψουν τρόπους για να 

τους πετύχουν.  

 

Η συγκριτική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, λόγω της ανάγκης χρήσης δεδομένων και τη μεθοδολογία της έρευνας, 

καθώς αυτές οι πρακτικές  είναι πολύ γνωστές στα στο εκπαιδευτικό και το διοικητικό 

προσωπικό των πανεπιστημίων (ESMU 2008). 

Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης στα 

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμβάλλει στην υπερνίκηση της αντίστασης στην 

αλλαγή, παρέχοντας συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχίας. Στην πραγματικότητα, 

παρέχει μια δυνατότητα  εξωτερικής αξιολόγησης, δημιουργεί νέα δίκτυα επικοινωνίας 

και διευκολύνει την ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών και εμπειριών.  
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2.3. Περιορισμοί και μειονεκτήματα εφαρμογής της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

(benchmarking)  

Εκτός από τα θετικά σημεία συγκριτικής αξιολόγησης, η διαδικασία της συγκριτικής 

αξιολόγησης αυτή καθαυτή παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα καθώς ίσως να 

απαιτεί αρκετό χρόνο, ενέργεια και χρήματα. Καταγράφονται και ανησυχίες, όπως για 

παράδειγμα ο κίνδυνος της αντιγραφής και η έλλειψη καινοτομίας. Ωστόσο, οι αποδείξεις 

από την εφαρμογή της  σε πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δείχνουν σαφώς 

ότι η συγκριτική αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές διαδικασιών και 

καινοτομίας, με την «προσαρμογή» αντί της «υιοθέτησης» βέλτιστων πρακτικών. 

Επιπλέον, όσον αφορά τα θέματα ηθικής ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογίας 

συγκριτικής αξιολόγησης μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος που αφορά σε θέματα 

εμπιστευτικότητας.  

Ένα πολύ βασικό ζήτημα που πρέπει να αντιπαρέλθει ένας οργανισμός όταν αποφασίζει 

να υιοθετήσει την μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης, είναι κυρίως να αποδεχτεί 

ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που αποδίδει καλύτερα και ότι μπορεί να μάθει από αυτόν 

(Bullivant, 1996). Φυσικά αυτό απαιτεί και μια κουλτούρα συνεργασίας ώστε να μπορεί 

κανείς να μοιράζεται πληροφορίες και γνώση με άλλους. Σύμφωνα με τον Grayson 

(1992), η έλλειψη αυτής της κουλτούρας στην Ευρώπη και την Αμερική είναι και ένας 

από τους παράγοντες που δυσκόλεψε ή καθυστέρησε την εφαρμογή του. Επιπλέον, κατά 

τη διαδικασία υλοποίησης μίας καινοτομίας ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένοι 

εξωτερικοί παράγοντες, με αποτέλεσμα η σύγκριση να γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.    

Οι παγίδες αφορούν την εγκυρότητα των παρεχόμενων δεδομένων, την ορθότητα της 

μεθοδολογίας, την υποστήριξη των αποτελεσμάτων με δεδομένα. Η ελλιπής εκπαίδευση 

του προσωπικού και η χαμηλή δέσμευση της ηγεσίας, όπως και η αποσπασματική 

εφαρμογή της μεθόδου είναι μερικές ακόμη από τις παγίδες του benchmarking Brah et al 

(2000), που μπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία του. 

Η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης συχνά 

αντιμετωπίζει εμπόδια που προκύπτουν από τη φύση της. Όπως σημειώνουν οι Placek et 

al (2015) σύμφωνα με τον ESMU υπάρχουν πέντε κύρια εμπόδια στην εφαρμογή της 

συγκριτικής αξιολόγησης: 
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 η έλλειψη συνολικής θεώρησης σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση,  

 Επιπλέον, υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός διαφορετικότητας μεταξύ των 

ιδρυμάτων  

 τα πανεπιστήμια τείνουν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον, το οποίο συνήθως 

υπόκειται σε κεντρικό έλεγχο 

 τα πανεπιστήμια παραδοσιακά δεν επικεντρώνονται σε επαγγελματική διαχείριση, 

αλλά δίνουν έμφαση  στις παραδοσιακές τους λειτουργίες 

  και τα πανεπιστήμια έχουν διαφορετικό στρατηγικό προσανατολισμό, ο οποίος 

προκαθορίζει το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένους περιοχές βελτίωσης διαδικασιών 

και  μέτρησης επιδόσεων. 

 

Η εφαρμογή του εργαλείου της συγκριτικής αξιολόγησης συνεπάγεται κάποιο κόστος. Οι 

δαπάνες σχετίζονται κυρίως με ταξίδια (για επίσκεψη άλλων οργανισμών), τον επιπλέον  

χρόνο που πρέπει να διαθέσει το προσωπικό που θα απασχοληθεί, την ενδεχόμενη  χρήση 

ειδικού συμβούλου και οποιοδήποτε τέλους μπορεί να σχετίζεται με την πρόσβαση σε 

βάσεις δεδομένων. Ωστόσο, με προσεκτικό προγραμματισμό το κόστος μπορεί να 

διατηρηθεί στο ελάχιστο (Kelessidis 2000).  

 

Καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών της συγκριτικής αξιολόγησης, συγκέντρωση 

δεδομένων για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, ίδρυση φορέων αυτοαξιολόγησης που 

θα επιτρέπουν γρήγορες συγκρίσεις και ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του 

ESMU, είναι κάποιοι από τους τρόπους για να αρθούν οι περιορισμοί του benchmarking. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ BENCHMARKING ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

3.1.  Γενικές πρακτικές Συγκριτικής Αξιολόγησης  στην Ανώτατη 

       Εκπαίδευση  

“Θα πρέπει να είναι αυτονόητο ... ότι οποιαδήποτε μέθοδος που υιοθετείται από τον 

επιχειρηματικό τομέα είναι πιο πιθανό να αποτύχει σε  οργανισμούς όπως τα πανεπιστήμια. 

Παραδόξως, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει με το benchmarking” (Karjalainen 2002). 

Πολλές μεταπτυχιακές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων (MBA), επαγγελματικές ενώσεις 

όπως η NACUBO και η ACHE, ανεξάρτητες κοινοπραξίες κοινής χρήσης δεδομένων, 

ιδιωτικές εταιρείες παροχής συμβουλών και μεμονωμένα ιδρύματα, εφαρμόζουν σήμερα 

προγράμματα συγκριτικής αξιολόγησης. Το γενικό πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης 

NACUBO ξεκίνησε στα τέλη του 1991 και επεδίωξε να προσφέρει στους συμμετέχοντες 

μια αντικειμενική βάση για βελτιωμένη επιχειρησιακή απόδοση προσφέροντας  «μια 

ματιά» στις βέλτιστες πρακτικές άλλων οργανισμών. Σήμερα, περίπου 282 ιδρύματα 

έχουν συμμετάσχει στη μελέτη και το τρέχον έργο αναλύει 26 βασικές λειτουργίες σε 

κολέγια και πανεπιστήμια, όπως η λογιστική, οι εισροές, η ανάπτυξη, η μισθοδοσία, οι 

αγορές, οι φοιτητικές κατοικίες και άλλες (NACUBO 1995). Η Ένωση για τη 

Συνεχιζόμενη Ανώτατη Εκπαίδευση (ACHE) και οι μεταπτυχιακές σχολές διοίκησης 

επιχειρήσεων έχουν επίσης πραγματοποιήσει εξειδικευμένες μελέτες συγκριτικής 

αξιολόγησης που επικεντρώνονται στις διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν τα 

συγκεκριμένα θεσμικά τους τμήματα (Alstete 1996). Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

διαπιστώνει ότι ανεξάρτητα έργα συγκριτικής αξιολόγησης έχουν διεξαχθεί από ένα ευρύ 

φάσμα ιδρυμάτων όπως το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, το κρατικό πανεπιστήμιο του 

Όρεγκον, το κρατικό πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το κολλέγιο Babson και πολλά 

άλλα. Αυτά τα ανεξάρτητα έργα καλύπτουν τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 

διδακτικές διαδικασίες, καθώς και τις ακαδημαϊκές και διοικητικές πρακτικές. 

Παραδοσιακά, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί είναι προσανατολισμένοι στην διάδοση και 

την ανταλλαγή γνώσεων, την συνεργασία, την έρευνα και την αλληλοβοήθεια. Αρκετοί 

συγγραφείς υποστήριξαν ότι η συγκριτική αξιολόγηση είναι πιο κατάλληλη για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση από στον ο επιχειρηματικός τομέας, λόγω του συναδελφικού 
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περιβάλλοντος, που ενθαρρύνει την συνεργασία και τις συνέργειες (Bender, 

2002),(Alstete, 1995), (Schofield, 1998). Σύμφωνα με τον Schofield (1998) παρά την 

αύξηση των πιέσεων της, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει ουσιαστικά η 

συνεργατική δραστηριότητα με άλλα ιδρύματα, έχοντας μια ισχυρή παράδοση αμοιβαίας 

υποστήριξης. Ο Alstete (1995) υποστηρίζει ότι, η μεθοδολογία της συγκριτικής 

αξιολόγησης λόγω της απαίτησής της σε «σκληρά» δεδομένα και ερευνητικής 

μεθοδολογίας είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τα ανώτερα ιδρύματα εκπαίδευσης. 

Οι πρώτες διαδικασίες και μέθοδοι συγκριτικής αξιολόγησης εφαρμόστηκαν και 

υιοθετήθηκαν  από Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  στη Βόρεια Αμερική από το 

1990. Αρκετοί συγγραφείς όπως οι  Jeffrey W. Alstete, John H. Οι Schuh και Bender E. 

Barbara συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της γνώσης για την συγκριτικής 

αξιολόγηση και των χρήσεών της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις ΗΠΑ, πρακτικές 

συγκριτικής αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ευρέως από επαγγελματικές ενώσεις όπως η 

NACUBO, ACHE αλλά και σε πανεπιστήμια, καθώς και από ιδιωτικές εταιρείες παροχής 

συμβουλών. 

Οι μεθοδολογίες συγκριτικής αξιολόγησης μεταφέρθηκαν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την Αυστραλία μετά το 1990. Στην Ευρώπη ορισμένα 

κέντρα είναι σήμερα πολύ γνωστά για την επιτυχή εφαρμογή μεθόδων συγκριτικής 

αξιολόγησης, όπως: το ESMU στο Βέλγιο, το CHE στη Γερμανία,– το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση UNESCO-CEPES . 

Οι Norman Jackson και Helen Lund (2000) συγγραφείς του βιβλίου: "Συγκριτική 

αξιολόγηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση", περιγράφουν την εξέλιξη της υιοθέτησης 

της πρακτικής της συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ 1980-92. Οι ρυθμοί ταχείας αύξησης 

εγγραφών φοιτητών (450.000 το 1980 και 800.000 το1992) στα πανεπιστήμια και στα 

κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου συνοδεύτηκαν  προοδευτική μείωση της 

χρηματοδότησης από κυβερνητικές πηγές. Τα Πανεπιστήμια προσπάθησαν να 

γεφυρώσουν το χάσμα χρηματοδότησης με δύο τρόπους: με αυξανόμενες προσπάθειες 

για τη διατήρηση εισοδήματος από μη κυβερνητικές πηγές και με την μείωση του 

κόστους (Jackson, Helen, 2000). 

Η έκθεση Dearing (1998) για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο 

Βασίλειο προτείνει τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού διασφάλισης της ποιότητας, ο 

οποίος  θα πρέπει "να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα για τη δημιουργία μικρών, 
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εξειδικευμένων ομάδων προκειμένου να συλλέξουν και να συγκρίνουν πληροφορίες 

σχετικά με τα ακαδημαϊκά πρότυπα "(Schofield, 1998). 

Το μοντέλο αριστείας EFQM (European Foundation for Quality Management) για την 

διαχείριση της ποιότητας, ιδρύθηκε το 1988 από 14 μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, οι 

οποίες αντιλήφθηκαν ότι ο μόνος τρόπος να ανταπεξέλθουν στον συνεχώς αυξανόμενο 

ανταγωνισμό ήταν η στροφή στην ποιότητα. Ειδοποιός διαφορά του μοντέλου EFQM από 

τα ήδη υπάρχοντα ((Deming Prize & MBNQA) είναι η μετάβαση από την «ποιότητα» 

στην «αριστεία» (Porter και Tanner, 2004). 

Το Benchmarking αναγνωρίζεται από το EFQM ως σημαντικό κριτήριο  στην προσπάθεια για 

επίτευξης της αριστείας (Dervitsiots, 2000). 

 

Σχήμα 5 : Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM 

 

ΠΗΓΗ: European Foundation for Quality Management στο http://www.efqm.com 

Σε επίπεδο μεμονωμένων ιδρυμάτων, όλο και περισσότερο παρατηρείται μια μετατόπιση 

από τη στενή συνεργασία στην αύξηση του ανταγωνισμού, και ως εκ τούτου μεγαλύτερη 

απροθυμία τα πανεπιστήμια να μοιραστούν συγκεκριμένα είδη πληροφοριών λόγω της 

προφανούς ανησυχίας ότι ενδέχεται να γίνει κακή χρήση ευαίσθητων δεδομένων. 

Ωστόσο, πολλά  ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζουν διάφορες one- to- one 

προσεγγίσεις συγκριτικής αξιολόγησης.  

Τόσο η προσέγγιση one-to-one όσο και οι συνεργατικές (collaborative) προσεγγίσεις 

έχουν αξία για την συστηματική και συγκριτική συλλογή δεδομένων όσο και στα 
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περαιτέρω βήματα της συγκριτικής αξιολόγησης. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να 

αντιμετωπιστούν θέματα εμπιστοσύνης, εμπιστευτικότητας και ανταλλαγής πληροφοριών 

με προσεκτικό τρόπο.  

Στην πιο απλή της μορφή, η συγκριτική αξιολόγηση, μπορεί να ξεκινήσει μέσω έρευνας 

στο πλαίσιο του ιδρύματος, το οποίο συλλέγει δεδομένα που είναι διαθέσιμα δημόσια σε 

ένα ή περισσότερα άλλα ιδρύματα, ως μέτρο σύγκρισης με το εαυτό του, προκειμένου να 

αποκομίσει συμπεράσματα που θα το βοηθήσουν να βελτιωθεί. 

Στις one-to-οne προσεγγίσεις συγκριτικής αξιολόγησης τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εισάγουν τα δεδομένα τους σε μια βάση δεδομένων που περιέχει ήδη 

δεδομένα από άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αυτά τα εξωτερικά δεδομένα 

προσφέρονται από την εταιρία συμβούλων που συντονίζει το πρόγραμμα benchmarking. 

Μόλις εισαχθούν τα δεδομένα, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν μια 

αναφορά των βαθμολογιών τους και πληροφορίες για το πού βρίσκονται σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό. Έχουν στη συνέχεια την επιλογή να αποκτήσουν συμβουλές 

εμπειρογνωμόνων από τον που θα τους βοηθήσει να προχωρήσουν και επίτευξη 

υψηλότερων επιπέδων απόδοσης. 

Η συνεργατική συγκριτική αξιολόγηση  (collaborative benchmarking),  μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Μπορεί να ξεκινήσει ως πρωτοβουλία ενός 

Πανεπιστημίου που έρχεται σε επαφή με άλλους  πιθανούς εταίρους της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα συγκριτικής 

αξιολόγησης. Επιπλέον, γίνονται  μέρος ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και 

ενδεχομένως νέων κοινών πρωτοβουλιών. Παραδείγματα συνεργατικής συγκριτικής 

αξιολόγησης μπορούν να βρεθούν σε πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα πανεπιστημίων 

συνεργάστηκαν πολλά χρόνια σε κοινά έργα και τα οποία στη συνέχεια αποφάσισαν να 

ξεκινήσουν δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης με ορισμένα (ή όλα) τα 

πανεπιστήμια του δικτύου. 

 

3.2 Το Project NACCUBO 

Το πρόγραμμα NACUBO ξεκίνησε δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης το 1971 

και από εκπονεί  ετήσια προγράμματα benchmarking. Το 1990 ξεκίνησε μια δεύτερη 

συγκριτική αξιολόγηση των προς αρωγή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο 



30 

πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 2.500 μέλη, πανεπιστήμια, κολλέγια και πάροχοι 

ανώτερης εκπαίδευσης. Σήμερα αντιπροσωπεύει περισσότερα από τα δύο τρίτα των 

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί κυρίαρχο 

παράγοντα συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των πανεπιστημίων των ΗΠΑ. Το 

NACUBO ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για να βοηθήσει 

τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια να συγκρίνουν τις στρατηγικές διαχείρισης με ομοειδείς 

ομάδες  και βιομηχανικούς κανόνες. Η πρώτη ηλεκτρονική εφαρμογή του εργαλείου 

συγκριτικής αξιολόγησης ξεκίνησε το 2007. 

Το εργαλείο επιτρέπει στα μέλη του NACUBO να έχουν πρόσβαση στην αξιολόγηση των 

διεξαγόμενων ερευνών και να συγκρίνουν τις κρίσιμες πληροφορίες με τις επιλεγμένες 

ομάδες ομοειδών οργανισμών. Μια πολυδιάστατη ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αναφοράς, ανάλυσης, βαθμολόγησης και διαχείρισης 

του εργαλείου. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι στρατηγικές που ταιριάζουν καλύτερα 

στις ανάγκες κάθε ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ο στόχος του έργου NACUBO είναι να ενθαρρύνει τα συμμετέχοντα ιδρύματα να 

συνεργαστούν για να ανακαλύψουν τις βέλτιστες πρακτικές του καθενός και να 

παράσχουν στα ιδρύματα τα δεδομένα που χρειάζονται για τη βελτίωση των διαδικασιών 

που μπορεί να κοστίζουν πάρα πολύ ή παρέχουν υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας (Alstete 

1995). Το έργο που διεξήχθη το 1990, κάλυψε τομείς όπως η γενική λογιστική, οι σχέσεις 

αποφοίτων, οι εγγραφές φοιτητών, η μισθοδοσία και το μερίδιο αγοράς. Ωστόσο, ο Robin 

Farquhar (1998) θεωρεί ότι παρόλο που το έργο αυτό παρέχει πληροφορίες για 

συγκριτική αξιολόγηση, δεν οδηγεί αναγκαστικά σε συγκριτική αξιολόγηση. Παρέχει 

στους συμμετέχοντες λεπτομερή ανάλυση κενών, συγκρίνοντας τις δικές τους επιδόσεις 

με τις επιδόσεις όλων των συμμετεχόντων στη μελέτη, αλλά το πώς διαχειρίζεται το κάθε 

ίδρυμα στη συνέχεια αυτές τις πληροφορίες εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό.  

 

 

3.3 Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συγκριτικής Αξιολόγησης ESMU 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης ESMU ιδρύθηκε το 2000, και 

στοχεύει στη μέτρηση και την προώθηση καλών πρακτικών στη διοίκηση των 

πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε ετήσια βάση και επικεντρώνεται στη 

διαχείριση διαδικασιών όπως η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας, οι υπηρεσίες προς τους 
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φοιτητές, στρατηγικές e-learning  και διαχείριση της έρευνας.  Ποσοτικοί  και ποιοτικοί 

δείκτες σχετικοί με την διαχείριση των διαδικασιών  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος συγκριτικής αξιολόγησης, τα Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν, εκπονούν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και 

ειδικοί εμπειρογνώμονες του ESMU αξιολογούν τις εκθέσεις των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών. Τα 

συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναντώνται σε work-shops  

προκειμένου να συζητήσουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Αυτή η προσέγγιση 

βασίζεται στο Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldridge (US), καθώς επίσης και στο 

μοντέλο αριστείας EFQM. 

 

3.4  Το SPINE project  

Το 2002, το πρόγραμμα SPINE, μια σύμπραξη 10 τεχνικών κολλεγίων και 

Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη (Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, Ecole 

Centrale Paris, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich, Georgia Institute of Technology, Imperial College London, Kungl 

Tekniska Högskolan Stockholm,Massachusetts Institute of Technology, Rheinisch-

Westfälische, Technische Hochschule Aachen, Technische Universiteit Delft)  

αποφάσισαν να επικεντρώσουν την εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης στη σύγκριση 

του οράματός τους, της αποστολής τους και τους στόχους τους. Μέσω ποσοτικών και 

ποιοτικών ερωτηματολογίων, επιτόπιες επισκέψεις (συμπεριλαμβανομένων τόσο των 

ακαδημαϊκών και διοικητικών στελεχών, όσο και του προσωπικού), και μελέτες 

αποφοίτων, το έργο παρήγαγε σημαντικά συμπεράσματα για τον μελλοντικό καθορισμό 

στόχων και τον προσδιορισμό ορθών πρακτικών, όπως συστήματα διαχείριση ποιότητας  

για την υποστήριξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης, των μεθόδων διδασκαλίας, 

συνεργασία με τη βιομηχανία και την πρακτική προετοιμασία και τις ικανότητες των 

μηχανικών (EMSU, 2008). 
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3.5.  Η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης στα Ιταλικά Πανεπιστήμια 

 

Οι Arnaboldi and Azzone (2004) περιγράφουν την προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης 

που εφαρμόστηκε στην Ιταλία το 1999. 

Μετά από προκαταρτικές εργασίες που διήρκεσαν ένα έτος, μια πρωτοβουλία 

συγκριτικής αξιολόγησης εφαρμόστηκε στην Ιταλία το 1999. Πραγματοποιήθηκαν έξι 

έργα «καλών πρακτικών» εκ των οποίων τα τρία χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο 

Παιδείας της Ιταλίας. Από το 2003 και μετά, το πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτήθηκε από 

τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια. Συνολικά 36 ιταλικά δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης έχουν εμπλακεί στη διαδικασία, με ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 

συμμετεχόντων. Τον συντονισμό ανέλαβε  μια ερευνητική ομάδα στο Politecnico di 

Milano.  Ωστόσο, ο σχεδιασμός ήταν ιδιαίτερα συμμετοχικός, με την εμπλοκή των 

κορυφαίων στελεχών κάθε συμμετέχοντος πανεπιστημίου. Οι στόχοι της συγκριτικής 

αξιολόγησης σχετίζονταν κυρίως με τον τομέα της διοίκησης, με σκοπό τη βελτίωση της 

απόδοσής του. 

Η δραστηριότητα συγκριτικής αξιολόγησης επικεντρώθηκε σε μονάδες της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης όπως οι κεντρικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στην διοίκηση των 

ιδρυμάτων. Οι τομείς που συγκρίνονται περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες προς τους φοιτητές, 

την διαχείριση ανθρώπινων πόρων, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις προμήθειες, καθώς 

και την οικονομική και ερευνητική υποστήριξη. Σημασία δίνεται τόσο στις εισροές όσο 

και στα αποτελέσματα, ενώ χρησιμοποιούνται ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

4.1. Η υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση 

Η Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τα 

οποία είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και 

διακρίνονται σε δύο παράλληλους τομείς: α) τον Πανεπιστημιακό Τομέα, β) τον 

Τεχνολογικό Τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) 

και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),  

Το σύστημα της Α.Ε. στην Ελλάδα αποτελείται από είκοσι δύο (22) «Πανεπιστήμια» με 

διακόσια εξήντα οκτώ (268) τμήματα και δεκατέσσερα (14) «Τ.Ε.Ι.», ,με εκατόν εξήντα 

οκτώ (168) τμήματα αντίστοιχα. Χωρικά, βρίσκονται κατανεμημένα στις μεγαλύτερες 

πόλεις της χώρας, με την συντριπτική πλειοψηφία ωστόσο τμημάτων, φοιτητών, 

εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών, να βρίσκονται στις δύο 

μεγαλύτερες πόλεις, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια μεγάλη 

ποικιλομορφία  των Ιδρυμάτων τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και ως προς την με τα 

παλαιότερα και μεγαλύτερα Ιδρύματα να βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη.  

Κάθε χρόνο εισάγονται μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων, περίπου 70-

80.000 φοιτητές στην ανώτατη εκπαίδευση.  

 

4.2.   Η Διασφάλιση ποιότητας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως 

δημόσιο αγαθό και ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό κομμάτι του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ).  

Τον Απρίλιο του 2002 στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ ΙΙ προκηρύχθηκε δράση με τίτλο 

“Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης” που αποσκοπούσε στην προετοιμασία του 

εδάφους και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα καθιστούσαν δυνατή στη 

συνέχεια την αποτελεσματική ενεργοποίηση του συστήματος διασφάλισης και 

αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (ΚΕΕ 
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2/4/2002).  Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων διοργάνωσε το Μάρτιο του 2002 το πρώτο σεμινάριο με θέμα 

«Διασφάλιση και αξιολόγηση ποιότητας στην ελληνική ανώτατη Εκπαίδευση» με στόχο 

να αποτελέσει το πρώτο βήμα ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών μεταξύ των 

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. 

Με τον Ν. 3374/2005 θεσμοθετήθηκε η διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση, κάτι που ήδη είχαν πράξει οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο θεσμός αυτός ενίσχυσε την αυτοτέλεια των ιδρυμάτων καθώς η ευθύνη της 

αξιολόγησης περιήλθε στα ίδια τα ιδρύματα, μέσω της αυτοαξιολόγησής τους (Ν. 

3374/2005). 

Στην Ελλάδα, η διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κέρδισε τα τελευταία σημαντική προσοχή. Το ίδιο ισχύει 

και για την αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το 

σχετικό ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της ποιότητας η διαδικασία 

διεξάγεται περιοδικά, με δύο τρόπους: εσωτερικά, από τα ιδρύματα και τα ακαδημαϊκά 

τμήματα των ιδρυμάτων και εξωτερικά από διαπιστευμένους τρίτους.  

Επιπλέον, προκειμένου να διευκολύνεται τη διαδικασία αξιολόγησης, το νομοθετικό 

πλαίσιο προέβλεψε τη σύσταση  μια νέας οργανωτικής δομή σε κάθε ίδρυμα, δηλαδή τη 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία ενεργεί παράλληλα και σε 

συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες του ιδρύματος. Ο συντονιστικός φορέας όλων των 

ΜΟΔΙΠ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΑΔΙΠ), η οποία επιβλέπει την αξιολόγηση των ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο και θέτει 

τους κανόνες,  

Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) άρχισε να λειτουργεί το 2006. Είναι αυτόνομη 

αρχή, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να προωθήσει στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας τις κατευθυντήριες οδηγίες για την 

διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς επίσης να εποπτεύει, να συντονίζει και να 

υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(ΑΕΙ). Στόχος της ΑΔΙΠ είναι «να διαμορφώσει και εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας, ως σύστημα αναφοράς για τα επιτεύγματα και το έργο που 

επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να συγκεντρώσει και να 
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κωδικοποιήσει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες, που θα καθοδηγήσουν την Πολιτεία 

στην αποτελεσματική ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας». Σύμφωνα με τον 

Νόμο 4009/2011, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια (ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών, 

της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, των Λοιπών Υπηρεσιών) και οι διαδικασίες της 

Εσωτερικής αλλά και της Εξωτερικής αξιολόγησης του εσωτερικού συστήματος 

διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ αναλύονται και εξειδικεύονται με ειδικές 

κατευθύνσεις και οδηγίες, που δημοσιοποιούνται από την ΑΔΙΠ. 

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις: 

Φάση 1η - Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας του Ιδρύματος. 

Φάση 2η - Αυτοαξιολόγηση του Ιδρύματος και του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας. 

Φάση 3η - Εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος και του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας από επιτροπή ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

Φάση 4η - Έκδοση Απόφασης πιστοποίησης από το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ. 

 

Θα σταθούμε στις δύο κρισιμότερες φάσεις της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, 

όπως εφαρμόζεται σήμερα στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τους σκοπούς και τους στόχους της ΑΔΙΠ, της εσωτερικής και της 

εξωτερικής αξιολόγησης. 

 

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης επικουρεί τα Α.Ε.Ι. στην επιθεώρηση των 

εσωτερικών διαδικασιών τους με σεβασμό στην παροχή και την ποιότητα της 

εκπαίδευσης, την ποιότητα των εγκαταστάσεών τους, καθώς και την ποιότητα των 

ανθρώπινων πόρων. Η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης πραγματοποιείται με την 

βοήθεια ανεξάρτητων αξιολογητών που συνήθως είναι ανώτερα μέλη Δ.Ε.Π σε 

αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναλαμβάνουν την ευθύνη να 

διαβάσουν όλα τα έγγραφα της εσωτερικής αξιολόγησης, να επισκεφθούν το 

συγκεκριμένο Τμήμα που αξιολογείται και να συναντήσουν τους φοιτητές του, τα μέλη 

Δ.Ε.Π, το Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Π) και το διοικητικό προσωπικό, να εξετάσουν 

την ποιότητα των υποδομών, την ποιότητα της έρευνας και όλες τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι εξωτερικοί 

http://www.hqaa.gr/gr/insteval-design.php
http://www.hqaa.gr/gr/insteval-selfevaluation.php
http://www.hqaa.gr/gr/insteval-externalevaluation.php
http://www.hqaa.gr/gr/insteval-accreditation.php
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αξιολογητές πρέπει να ετοιμάσουν μια εμπεριστατωμένη έκθεση που κατατίθεται στην 

Α.ΔΙ.Π. Όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα των Α.Ε.Ι. ολοκλήρωσαν τις εξωτερικές τους 

αξιολογήσεις ως το 2014., όπως φαίνεται παρακάτω στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Εξέλιξη της εξωτερικής αξιολόγησης στα ελληνικά ΑΕΙ         

(πηγή: ΥΠΠΕΘ) 

 

 

Τα αποτελέσματα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων 

δημοσιεύονται στον διαδικτυακό χώρο της ΑΔΙΠ αλλά και της ΜΟΔΙΠ κάθε ιδρύματος 

και δίνουν μια εικόνα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος των Α.Ε.Ι. στην 

Ελλάδα. 

 

4.3. Η Συγκριτική Αξιολόγηση στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 

Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη ως εργαλείο στο 

πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, που εφαρμόζεται για την διασφάλιση της 

ποιότητας στα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τις επιδόσεις των ελληνικών Ιδρυμάτων σε σχέση με 

αντίστοιχα του εξωτερικού αξιοποιούνται και παρουσιάζονται μέσω μελετών και 

εκθέσεων της ΑΔΙΠ. Στον διαδικτυακό χώρο της ΑΔΙΠ δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο οι 

«Ετήσιες Εκθέσεις Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης» του Κέντρου Μελετών και 

Ερευνών της Αρχής, που περιλαμβάνουν συγκριτική παρουσίαση των βασικών μεγεθών 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τον Διεθνή και τον Ευρωπαϊκό χώρο, 

εστιάζοντας μεταξύ άλλων στα ακόλουθα κριτήρια: Πληθυσμός και μορφωτικό επίπεδο, 
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απασχόληση και ανεργία πτυχιούχων ΑΕΙ, διδασκαλία, αξιολόγηση ακαδημαϊκού 

προσωπικού, σύνθεση φοιτητικού πληθυσμού, ποσοστά αποφοίτησης, αναλογία φοιτητών 

και διδασκόντων, χρηματοδότηση, διεθνοποίηση, κ.α.  

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής και αναλύονται τα 

ευρήματα των εκθέσεων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ιδρυμάτων όσον 

αφορά τα κενά που διαπιστώθηκαν, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις, αλλά και οι 

αδυναμίες και οι κίνδυνοι, όπως αποτυπώθηκαν στις αυτοξιολογήσεις του κάθε 

ιδρύματος. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ετήσια Έκθεση του 2015, στην οποία γίνεται 

συγκριτική αξιολόγηση των Ιδρυμάτων και αναλύονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εξωτερικής αξιολόγησης του συνόλου των 

Ιδρυμάτων. Όσον αφορά λοιπόν στην αξιολόγηση της διαδικασίας της εξωτερικής 

αξιολόγησης, παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία, που έχουν να κάνουν με (α) με την 

οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης, (β) τις στρατηγικές 

ανάπτυξης των Ιδρυμάτων και (γ) την εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας.  

Πολύ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Έκθεση, «Τα Ιδρύματα 

αναγνωρίζουν ότι η λειτουργία του εσωτερικού τους Συστήματος για τη Διασφάλιση 

Ποιότητας (ΣΔΠ) είναι σημαντικό εργαλείο για  

 την ανάδειξη της πραγματικής εικόνας των Ιδρυμάτων, ως συνόλου, και των 

ακαδημαϊκών τους μονάδων, και, συνακόλουθα, τη δυνατότητα βελτίωσης.  

 τη δυνατότητα εντοπισμού των αδυναμιών και ισχυρών σημείων τους και, 

συνακόλουθα, τη διευκόλυνση σύνταξης στρατηγικής.  

 την υποστήριξη της λειτουργίας κοινωνικής λογοδοσίας μέσω του ΣΔΠ.  

 τη δημιουργία εσωτερικής κουλτούρας ποιότητας» 

 

 Επίσης, ανεξάρτητες μελέτες έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με την σύγκριση μεταξύ 

ομοειδών Τμημάτων ΑΕΙ (Κατρανίδης 2012).  

Στο πνεύμα της συγκριτικής αξιολόγησης, αξιοποιώντας τα στοιχεία και την εμπειρία των 

εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων των Ιδρυμάτων και των εκθέσεων της ΑΔΙΠ, 

το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), εκπόνησε μελέτη για την 
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στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 2016-2020. Σε αυτή, 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο της συγκριτικής αξιολόγησης, το ΥΠΠΕΘ καταλήγει  μία 

Swot Analysis του χώρου της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης:  

 ιδιαίτερα θετικές προοπτικές: δυνατότητα βελτίωσης της πρόσβασης λόγω της 

αυξημένης ζήτησης από ευρείες ομάδες πληθυσμού, εντός και εκτός της χώρας 

λόγω απουσίας διδάκτρων  

 αντιμετωπίσιμες απειλές: η απώλεια ανθρώπινου δυναμικού λόγω 

μετανάστευσης και συνταξιοδότησης χωρίς αναπλήρωση, αποτελούν κίνδυνο 

αποξένωσης των Ιδρυμάτων από το διεθνές περιβάλλον και κίνδυνο μείωσης των 

ακαδημαϊκών επιδόσεων , που μπορούν να αντιμετωπιστούν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με την αξιοποίηση των δυναμικών ερευνητικών ομάδων 

διεθνούς κύρους αλλά και με την προϋπόθεση ότι τα Ιδρύματα θα λάβουν την 

κατάλληλη θεσμική και οικονομική υποστήριξη. 

 πιθανές χαμένες ευκαιρίες: Η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό 

με την ήδη δυσμενή αναλογία διδασκόντων και φοιτητών, μαζί και με τις πενιχρές 

– σε κάποιες περιπτώσεις – υποδομές, συνιστούν αρνητικές προϋποθέσεις για την 

αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης από εξωτερικές πηγές, τόσο όσον αφορά 

διεθνή διδακτικά και ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες καινοτομίας 

όσο και πόρων από ανάπτυξη δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης, λόγω της 

υπερφόρτωσης του ανθρώπινου δυναμικού με εκπαιδευτικές αλλά και διοικητικές 

υποχρεώσεις. 

 σοβαροί κίνδυνοι: Κίνδυνος μείωσης των φοιτητών και των αποφοίτων, εξαιτίας 

της οικονομικής κρίσης, η οποία οδηγεί σε σοβαρή διαρροή προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων από τα ασθενέστερα 

οικονομικά στρώματα με δεδομένη και τη δημογραφική κρίση. Επιπλέον, η 

υστέρηση σε εργαστηριακές και υποδομές φοιτητικής μέριμνας, σε συνδυασμό με 

τις αδυναμίες των προγραμμάτων σπουδών καθώς και την ανεπάρκεια 

υποστήριξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων θα 

δημιουργήσουν αρνητικούς ρυθμούς αποφοίτησης, 

Στη συνέχεια διατυπώνονται στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι και  προτείνονται 

συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

Οι στρατηγικοί στόχοι, εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 6: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την Ανώτατη Εκπαίδευση 

(πηγή: ΥΠΠΕΘ) 
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Β ΜΕΡΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. Αντικείμενο και σκοπός έρευνας 

Η συγκριτική αξιολόγηση είναι μια εσωτερική διαδικασία που στοχεύει στη βελτίωση της 

απόδοσης ενός οργανισμού μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών του από την γνώση που 

αποκτά, συγκρινόμενος με άλλους, καλύτερους σε απόδοση οργανισμούς. Προϋπόθεση 

για τη βελτίωση των διαδικασιών είναι η γνώση τους. Γνώση σχετικά με τις επιδόσεις του 

ίδιου του οργανισμού και άλλων ομοειδών οργανισμών. Η συγκριτική αξιολόγηση 

συνεπάγεται επομένως αυτοαξιολόγηση. 

Ο κύριος στόχος της έρευνας, όπως έχει ήδη αποτυπωθεί στην εισαγωγή της παρούσας 

εργασίας, είναι, μέσω της χαρτογράφησης των στάσεων και των αντιλήψεων των μελών 

ομοειδών ακαδημαϊκών Τμημάτων, -όπως είναι τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών-,  

να  διερευνηθεί κατά πόσο είναι εφικτή η μετάβαση από την αυτοαξιολόγηση στην 

συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και τα ενδεχόμενα οφέλη που μπορεί να 

προκύψουν από την υιοθέτηση αυτής της πρακτικής.  

 

 

5.2 Σχεδιασμός της έρευνας- Ομάδα στόχος και δείγμα της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την πλέον καθιερωμένη πρακτική συλλογής στοιχείων, 

που είναι το ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Placek et al 

(2015), “Benchmarking in Czech higher education: the case of schools of economics”, για 

το  κύριο μέρος του ερωτηματολογίου δηλαδή τις τρεις πρώτες ενότητές του, με 

προσαρμογή στις ανάγκες της παρούσας έρευνας και της ελληνικής πραγματικότητας για 

τις επόμενες ερωτήσεις.  

Την ομάδα- στόχο αποτέλεσαν οι ακαδημαϊκοί των ανώτερων βαθμίδων των Ελληνικών 

Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, καθώς ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν η 

χαρτογράφηση των αντιλήψεων των ακαδημαϊκών για την συγκριτική αξιολόγηση στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση.  
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Το ερωτηματολόγιο παρέμεινε ενεργό για ένα μήνα και απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στους ακαδημαϊκούς των 11 Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών που 

λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε αντίστοιχο αριθμό  Ιδρυμάτων. 

Προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για συμμετοχή όσο μεγαλύτερου αριθμού της 

ομάδας-στόχου στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δόθηκαν αναλυτικές και σαφείς 

πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η συγκριτική αξιολόγηση, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις λύθηκαν απορίες και δόθηκαν διευκρινίσεις. Περεταίρω, απεστάλη 

συνοδευτική επιστολή στην οποία υπογραμμίστηκε η σημασία της συμμετοχής του 

καθενός για την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας και την διεξαγωγή αξιόπιστων 

συμπερασμάτων, ενώ τονίστηκε ταυτόχρονα η διασφάλιση της ανωνυμίας και της 

εμπιστευτικότητας των απαντήσεων.  

Συνολικά προσεγγίστηκαν 128 ακαδημαϊκοί, με μια απόκριση στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου από 44 ακαδημαϊκούς και από τα 11 Τμήματα Οικονομικών 

Επιστημών. 

 

5.3 Εργαλείο της έρευνας- Παρουσίαση του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο, όπως προαναφέρθηκε, είναι στο μεγαλύτερο μέρος του μια 

μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα εκδοχή του αντίστοιχου που χρησιμοποιήθηκε 

στην έρευνα των   Placek et al (2015). 

Στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, υπάρχουν τριάντα (30) 

ερωτήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ερωτήσεις που αφορούν γενικά 

δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία). Το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται 

από 25 δηλώσεις (statements) για την συγκριτική αξιολόγηση, που ομαδοποιούνται σε 

τρεις (3) ομάδες ερωτήσεων και πιο συγκεκριμένα σε τρία (3) βασικά κριτήρια (Οφέλη, 

Αδυναμίες και Εμπόδια εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης). 

Για την απάντηση των statements χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα Likert, με τις 

ακόλουθες επιλογές: 1=Διαφωνώ απολύτως, 2= Διαφωνώ εν μέρει, 3=Δεν είμαι 

σίγουρη/ος, 4=Συμφωνώ εν μέρει, 5= Συμφωνώ απολύτως. 

Το ερωτηματολόγιο, όπως αυτό απεστάλη στο ακαδημαϊκό προσωπικό των Οικονομικών 

Τμημάτων παρατίθεται αυτούσιο στο Παράρτημα Α.  
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5.4.  Περιορισμοί της έρευνας 

Η εξασφάλιση της ανωνυμίας με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

από τους συμμετέχοντες χωρίς  είναι πολύ σημαντική για επίτευξη της την κατά το 

δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής στην έρευνα. Το όποιο πρόβλημα ήθελε προκύψει από 

τη ανάγκη για παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών, περιορίστηκε από το γεγονός ότι 

κατά την ηλεκτρονική αποστολή του ερωτηματολογίου έγινε σαφής μνεία, ότι ο κάθε 

συμμετέχων είχε την δυνατότητα επικοινωνίας με την διεξάγουσα της έρευνας για 

παροχή διευκρινίσεων.    

 

5.5.    Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή Google 

Forms. Ακολούθως, για την περιγραφική στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων,  χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Office Excel, ενώ για την επαγωγική στατική 

ανάλυση τω δεδομένων,  το στατιστικό πακέτο SPSS.  

Αρχικά, όλα τα στοιχεία της έρευνας κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε ένα 

φύλλο excel (Data File), για την επεξεργασία και την περεταίρω ανάλυσή τους, 

καθορίστηκαν οι μεταβλητές και καταχωρήθηκαν οι πληροφορίες που αφορούσαν την 

κάθε μεταβλητή. Η περιγραφική στατιστική των ποιοτικών μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου μελετήθηκε με την χρήση των “frequencies” του λογισμικού SPSS. 

Τέλος, οι μεταβλητές των ερωτήσεων που απαντήθηκαν με την κλίμακα Likert, πήραν τις 

τιμές 1,2,3,4,5.  

 Για να επαληθευθεί η αξιοπιστία των απαντήσεων, χρησιμοποιήσαμε την μέτρηση 

Chronbach’s alpha του στατιστικού πακέτου SPSS. Η τιμή 0,862 του δείκτη Chronbach’s 

alpha, δείχνει ότι παρήχθησαν αξιόπιστες απαντήσεις. Ο σχετικός πίνακας παρατίθεται 

στο Παράτημα Β. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

6.1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας σε συνάρτηση με τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων. Η ανάλυση και περιγραφή των αποτελεσμάτων 

αναφέρονται αρχικά σε κάθε ερώτηση και στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη ανάλυση 

για κάθε κριτήριο, ενώ για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων γίνεται 

παράθεση των αντίστοιχων διαγραμμάτων και πινάκων, ως ακολούθως: 

 

6.1.1. Βασικά στοιχεία του δείγματος 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της έρευνας που αφορούν γενικά 

δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, πανεπιστήμιο προέλευσης). Επιπρόσθετα, η 

σύνθεση του δείγματος που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα, εξετάστηκε ως προς την 

διοικητική θέση και τα χρόνια υπηρεσίας σε αυτή.  Τέλος, τέθηκε το ερώτημα 

«αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης», προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο οι 

συμμετέχοντες έχουν ενδιαφέρον για συγκριτικά στοιχεία. Αρχικά θα προχωρήσουμε  

στην περιγραφική ανάλυση των παραπάνω στοιχείων των συμμετεχόντων. 

Ηλικία: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι ηληκίας 36-50 σε ποσοστό 

40,91%. Το 31,82% είναι μεταξύ 51-60, ενώ το 27,7% είναι πάνω από 60 ετών. 

Σχήμα 7: Ηλικία 
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Φύλο: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 72,73% των συμμετεχόντων είναι 

άντρες και το 27,27% είναι γυναίκες. 

Σχήμα 8: Φύλο 

 
 

 

Διοικητική θέση: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ως ποσοστού επί του 

συνόλου των συμμετεχόντων, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (61,36%) κατέχει ή 

κατείχε κάποια διοικητική θέση, ενώ το 38,64%, δεν κατείχε διοικητική θέση, όπως 

φαίνεται και στο σχήμα 9. 

Σχήμα 9: Διοικητική θέση 
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Έτη υπηρεσίας στη διοικητική θέση: Από τους ερωτηθέντες που απάντησαν ότι 

κατέχουν ή κατείχαν διοικητική θέση, το 36,6% έχει εμπειρία 1-3 έτη, το 18,8% 4-8 έτη, 

το 4,55% 9-15 έτη, και το 11,36% περισσότερα από 16 έτη. 

Σχήμα 10:Έτη υπηρεσίας στη διοικητική θέση  

 
 

Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης: Στο ερώτημα 4.1 της έρευνας, οι συμμετέχοντες 

σε ποσοστό 52,27% πιστεύουν ότι εφαρμόζεται θεσμοθετημένη διαδικασία συγκριτικής 

αξιολόγησης στο Τμήμα του, ενώ το 47,73% δηλώνει πως δεν εφαρμόζεται, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 11.  

Σχήμα 11: Εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης 

 



46 

Στο ερώτημα 4.2. της έρευνας, το 79,55% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για στοιχεία 

συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ το 20,45%, δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται (σχήμα 12). 

 

Σχήμα 12:Ενδιαφέρον για στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης 

 
 

6.1.2 Κριτήρια ερωτηματολογίου  

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται η επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τους συμμετέχοντες για τα τρία βασικά κριτήρια του ερωτηματολογίου: 

1)Οφέλη της συγκριτικής αξιολόγησης, 2)Αδυναμίες της συγκριτικής αξιολόγησης, και 

3)Εμπόδια στην εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης.  

 

Κριτήριο 1. ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το κριτήριο 1 περιλαμβάνει δέκα δηλώσεις (statements) για τα οφέλη που μπορεί να 

προκύψουν από την εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης  και αναλύονται ως εξής: 
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1.1. Προσδιορισμός της θέσης του καθενός 

 
Διάγραμμα 1_1: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1 του πρώτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 86,7%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

ποσοστό των ακαδημαϊκών που διαφωνούν ανέρχεται μόλις στο 2,27%. Τέλος, το 11,36% 

δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

1.2. Βελτίωση δικαδικασιών και απόδοσης 

 
Διάγραμμα 1_2: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2 του πρώτου κριτηρίου 

 

 

Σε ποσοστό 88,64%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

11,36% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 
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1.3. Αμοιβαία μάθηση 

 
Διάγραμμα 1_3: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3 του πρώτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 84,9%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

ποσοστό των ακαδημαϊκών που διαφωνούν ανέρχεται μόλις στο 2,27%. Τέλος, το 13,64% 

δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

1.4. Θέσπιση στόχων 

 
Διάγραμμα 1_4: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4 του πρώτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 88,64%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, το 11,36% 

δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 
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1.5. Κατανομή αρμοδιοτήτων 

 
Διάγραμμα 1_5: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5 του πρώτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 70,46%%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, το 

4,55% διαφωνεί εν μέρει και το 25% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

1.6. Χαρτογράφηση διαδικασιών 

 
Διάγραμμα 1_6: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6 του πρώτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 84,09%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, το 6,82% 

διαφωνεί εν μέρει και το 9,09% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 
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1.7. Εξοικονόμηση κόστους 

 
Διάγραμμα 1_7: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7 του πρώτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 68,19%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, το 9,09% 

διαφωνεί και το 22,73% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

 

1.8. Παρακίνηση αλλαγών 

 
Διάγραμμα 1_8: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 8 του πρώτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 93,18%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

ποσοστό των ακαδημαϊκών που διαφωνούν ανέρχεται μόλις στο 4,55%. Τέλος, το 2,27% 

δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 
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1.9. Καθιέρωση συνεργασιών 

 
Διάγραμμα 1_9: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 9 του πρώτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 79,54%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, το 5,46% 

διαφωνεί και το 15,91% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

 

1.10. Αναγνώριση καλών πρακτικών 

 

Διάγραμμα 1_10: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 10 του πρώτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 97,72%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

ποσοστό των ακαδημαϊκών που δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος ανέρχεται μόλις στο 

2,27%.  
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Κριτήριο 2. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το κριτήριο 2 περιλαμβάνει επτά δηλώσεις (statements) για τις πιθανές αδυναμίες στην 

εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης  και αναλύονται ως εξής: 

2.1. Μεγάλο κόστος 

 
Διάγραμμα 2_1: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1 του δεύτερου κριτηρίου 

Σε ποσοστό 34,09%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, διαφωνεί  

το 27, 27%, ενώ το 38,64% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

2.2. Αβέβαιο αποτέλεσμα 

 

Διάγραμμα 2_2: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2 του δεύτερου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 45,45%, οι ερωτηθέντες διαφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, συμφωνεί 

το 29,55%, ενώ το 25% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 
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2.3. Απαιτούμενη διάρκεια 

 
Διάγραμμα 2_3: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3 του δεύτερου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 38,63%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, το 31,81%, 

διαφωνεί το ενώ το 29,55% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

2.4. Χαμηλή αποτελεσματικότητα 

 
Διάγραμμα 2_4: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4 του δεύτερου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 63,63%, οι ερωτηθέντες διαφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, συμφωνεί 

το 15,91%, ενώ το 20,45% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 
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2.5. Ανάγκη συγκέντρωσης μεγάλου όγκου δεδομένων 

 
Διάγραμμα 2_5: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5 του δεύτερου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 43,18%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

ποσοστό των ακαδημαϊκών που διαφωνούν ανέρχεται στο 31,82%. Τέλος, το 25% 

δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

2.6. Απαιτητικό πλαίσιο εφαρμογής 

 
Διάγραμμα 2_6: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6 του δεύτερου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 43,18%, οι ερωτηθέντες διαφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

ποσοστό των ακαδημαϊκών που συμφωνούν ανέρχεται στο 38,64%. Τέλος, το 18,8% 

δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 
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2.7. Μεγάλη έμφαση σε ποιοτικούς δείκτες 

 
Διάγραμμα 2_7: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7 του δεύτερου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 63,63%, οι ερωτηθέντες διαφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, συμφωνεί 

το 15,91%, ενώ το 20,45% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

Κριτήριο 3. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το κριτήριο 3 περιλαμβάνει οκτώ δηλώσεις (statements) για τα πιθανά εμπόδια στην 

εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης  και αναλύονται ως εξής: 

3.1. Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την συγκριτική αξιολόγηση 

 
Διάγραμμα 3_1: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1 του τρίτου κριτηρίου 
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Σε ποσοστό 79,54%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, διαφωνεί  

το 9,1%, ενώ το 11,36% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

3.2. Δυσπιστία προς τη Διοίκηση 

 
Διάγραμμα 3_2: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2 του τρίτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 72,73%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

ποσοστό των ακαδημαϊκών που διαφωνούν ανέρχεται στο 11,28%. Τέλος, το 15,91% 

δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

3.3. Έλειψη οικονομικών πόρων 

 
Διάγραμμα 3_3: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3 του τρίτου κριτηρίου 
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Σε ποσοστό 54,54%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, και το 

ποσοστό των ακαδημαϊκών που διαφωνούν ανέρχεται στο 22,73%, ενώ το ίδιο ποσοτό 

22,73% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

3.4. Έλειψη ανθρώπινων πόρων 

 
Διάγραμμα 3_4: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4 του τρίτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 56,82%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

ποσοστό των ακαδημαϊκών που διαφωνούν ανέρχεται στο 29,55%. Τέλος, το 15,91% 

δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

3.5. Δυσκολία στην ανάκτηση πληροφοριών/δεδομένων 

 
Διάγραμμα 3_5: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5 του τρίτου κριτηρίου 
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Σε ποσοστό 47,72%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

διαφωνεί το  36,36%. Τέλος, το 15,91% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

3.6. Δυσκολία στον προσδιορισμό των κατάλληλων συνεργατών 

 
Διάγραμμα 3_6: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6 του τρίτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 52,27%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, διαφωνεί  

το 29,54%, ενώ το 18,18% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 

 

3.7. Διάρκεια 

 
Διάγραμμα 3_7: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7 του τρίτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 38,64%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ 

διαφωνεί το  29,54%. Τέλος, το 31,82% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 
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3.8. Έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών και μεθοδολογιών 

 
Διάγραμμα 3_8: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 8 του τρίτου κριτηρίου 

 

Σε ποσοστό 68,18%, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό, ενώ το 

διαφωνεί το  25%. Τέλος, το 6,82% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρη/ος. 
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6.2.  Συγκεντρωτικά αποτελέσματα-ανάλυση και ερμηνεία 

Το πρώτο θέμα που προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε σχετίζεται με τα οφέλη της 

συγκριτικής αξιολόγησης, μέσω των ατομικών απαντήσεων και το επίπεδο συμφωνίας 

των συμμετεχόντων με τους διάφορους ισχυρισμούς (statements). Τα αποτελέσματα 

συνοψίζονται στον πίνακα 2. 

Το υψηλότερο επίπεδο συμφωνίας μεταξύ των ακαδημαϊκών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, επιτεύχθηκε για τον ισχυρισμό ότι το κύριο όφελος της συγκριτικής αξιολόγησης 

είναι η αναγνώριση καλών πρακτικών. Στην πραγματικότητα, το 97,72% δηλώνει ότι 

συμφωνεί ή συμφωνεί εν μέρει με τον παραπάνω ισχυρισμό. Αυτό έρχεται σε 

αντιδιαστολή με το εύρημα της μελέτης των Placek et al. (2015), όπου με τον παραπάνω 

ισχυρισμό συμφωνεί το 67,5%. Πολύ ψηλά στα οφέλη από την υιοθέτηση της 

συγκριτικής αξιολόγησης ιεραρχούν οι ακαδημαϊκοί στην παρούσα έρευνα την 

παρακίνιση αλλαγών, σε ποσοστό 93,18%. Ακολούθως, αξιολογούν ως πολύ σημαντικό 

όφελος της συγκριτικής αξιολόγησης την βελτίωση των διαδικασιών και της απόδοσης σε 

ποσοστό 88,64%, που ως εύρημα συμφωνεί τόσο με την μελέτη των Placek et al. (2015), 

όσο και με αυτή των Howard & Kilmartin (2006), όπου πάνω από το 70% των 

ερωτηθέντων αναγνώρισαν την βελτίωση των διαδικασιών και της απόδοσης ως ένα από 

τα κυριότερα οφέλη του benchmarking. Εξίσου σημαντικό όφελος θεωρούν την θέσπιση 

στόχων (88,64%), και τον προσδιορισμό της θέσης του καθενός σε ποσοστό 86,37%. Στη 

μελέτη των Placek et al., ο συγκεκριμένος ισχυρισμός υιοθετείται από το 100% των 

ερωτηθέντων. Συνεχίζοντας, παρατηρούμε ότι στην παρούσα έρευνα σημαντικά οφέλη 

από την συγκριτική αξιολόγηση θεωρούν οι ακαδημαϊκοί την χαρτογράφηση διαδικασιών  

(84,09%) όπως και την  αμοιβαία μάθηση σε ποσοστό επίσης 84,09%. Αυτό κατά τον 

Ossiannilsson (2012) σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια μπορούν να μάθουν το ένα από το 

άλλο, με επιδίωξη να βελτιωθούν ή να υιοθετήσουν καλές πρακτικές. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα που αφορά στην εξοικονόμηση κόστους, όπου το 

68,19% θεωρεί ότι αυτό είναι ένα όφελος που μπορεί να αποκομίσει κανείς από την 

εφαρμογή του benchmarking, αλλά το ιεραρχεί πιο χαμηλά σε σχέση με τα υπόλοιπα, 

κάτι που φαίνεται να είναι και σε συμφωνία με το ESMU (2008b), που θεωρεί ότι η 

εξοικονόμηση κόστους δεν θα πρέπει να είναι μία από τις κύριες επιδιώξεις της 

συγκριτικής αξιολόγησης.  

 Πίνακας 2.  Οφέλη της Συγκριτικής Αξιολόγησης  (benchmarking), από την οπτική των ακαδημαϊκών 

 

 

Ισχυρισμός 

Συμφωνώ 

απολύτως 

% 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

% 

Δεν είμαι 

σίγουρη/ος 

% 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

% 

Διαφωνώ 

απολύτως 

% 

Προσδιορισμός της 

θέσης του καθενός 

54,55 31,82 11,36 2,27  

Βελτίωση 

διαδικασιών και 

απόδοσης 

59,09 29,55 11,36   

Αμοιβαία μάθηση 52,27 

 

31,82 13,64 2,27  

Θέσπιση στόχων 

 

59,09 29,55 11,36   

Κατανομή 38,64 31,82 25 4,55  



61 

αρμοδιοτήτων 

Χαρτογράφηση 

διαδικασιών  

52,27 31,82 9,09 6,87  

Εξοικονόμηση 

κόστους 

29,55 38,64 22,73 6,88 2,227 

Παρακίνηση 

αλλαγών 

68,18 25 2,27 4,55  

 

Καθιέρωση 

συνεργασιών 

52,27 27,27 15,91 2,27 2,27 

Αναγνώριση καλών 

πρακτικών 

77,27 20,45 2,27   

 

Στη συνέχεια της έρευνας, προσπαθήσαμε να χαρτογραφήσουμε τις απόψεις των 

ακαδημαϊκών για τις αδυναμίες της εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης. Οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν το επίπεδο συμφωνίας τους με τα διάφορα statements,όπως 

αποτυπώνεται στον πίνακα 3.  

Αυτό που φαίνεται να αξιολογούν ως σημαντική αδυναμία για την εφαρμογή της 

συγκριτικής αξιολόγησης είναι η ανάγκη συγκέντρωσης μεγάλου όγκου δεδομένων σε 

ποσοστό 43,18%, κάτι που φαίνεται να προβληματίζει τους ακαδημαϊκούς και στην 

έρευνα των Placek et al. (2015), όπου όμως ιεράρχησαν ως πιο σημαντική αδυναμία 

εφαρμογής την απαιτούμενη διάρκεια (70%). Στην παρούσα έρευνα, οι ακαδημαϊκοί 

προσλαμβάνουν την απαιτούμενη διάρκεια ως αδυναμία μόνο  σε ποσοτό 38,64%. 

 

Πίνακας 3. Αδυναμίες  της Συγκριτικής Αξιολόγησης  (benchmarking), από την οπτική των ακαδημαϊκών 

 

 

Ισχυρισμός 

Συμφωνώ 

απολύτως 

% 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

% 

Δεν είμαι 

σίγουρη/ος 

% 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

% 

Διαφωνώ 

απολύτως 

% 

Μεγάλο κόστος  13,64 20,45 38,64 18,18 9,09 

 

Αβέβαιο αποτέλεσμα 4,55 25 25 25 20,45 

 

Απαιτούμενη  διάρκεια 11,36 27,27 29,55 20,45 11,36 

Χαμηλή αποτελεσματικότητα 6,82 9,09 20,45 43,18 20,45 

Ανάγκη συγκέντρωσης 

μεγάλου όγκου δεδομένων 

11,36 31,82 25 18,18 13,64 

Απαιτητικό πλαίσιο 

εφαρμογής  

9,09 29,55 18,18 31,82 11,36 

 

Μεγάλη έμφαση σε 

ποιοτικούς δείκτες 

6,82 27,27 15,91 29,55 20,45 
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Ένας ακόμη στόχος της έρευνάς μας ήταν να αποτυπωθεί ποια είναι τα εμπόδια στην 

εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης στα ελληνικά Τμήματα Οικονομικών 

Επιστημών. Όπως και στις προηγούμενες ενότητες, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το 

επίπεδο συμφωνίας τους με τους διάφορους ισχυρισμούς. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται 

στον πίνακα 4.  

Σε ποσοστό 79,54% οι ακαδημαϊκοί συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η 

έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την συγκριτική αξιολόγηση, κάτι που αποτυπώνεται 

και στα αποτελέσματα της έρευνας του ESMU. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (72,73%), 

θεωρούν ότι η δυσπιστία προς τη διοίκηση είναι ένα σοβαρό εμπόδιο στην εφαρμογή της 

συγκριτικής αξιολόγησης. Αυτό το εύρημα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το αντίστοιχο 

εύρημα της έρευνας των Placek et al. (2015), όπου το 72,5% των συμμετεχόντων, 

διαφωνεί με τον παραπάνω ισχυρισμό. Η έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών φαίνεται να 

είναι σημαντικό εμπόδιο, αφού το 68,18% των ακαδημαϊκών συμφωνεί με τον παραπάνω 

ισχυρισμό. Η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων (56,82%), η έλλειψη οικονομικών πόρων 

(54,34%) και  η δυσκολία στον προσδιορισμό κατάλληλων συνεργατών θεωρούνται επίσης 

εμπόδια στην εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης στην ελληνική Ανώτατη 

Εκπαίδευση, σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς.  

Πίνακας 4. Εμπόδια στην εφαρμογή Συγκριτική Αξιολόγησης  (benchmarking), από την οπτική των 

ακαδημαϊκών 

 

 

Ισχυρισμός 

Συμφωνώ 

απολύτως 

% 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

% 

Δεν είμαι 

σίγουρη/ος 

% 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

% 

Διαφωνώ 

απολύτως 

% 

Έλλειψη πληροφόρησης 

σχετικά με την Συγκριτική 

Αξιολόγηση 

34,09 45,45 11,36 4,55 4,55 

Δυσπιστία προς τη 

Διοίκηση 

29,55 43,18 15,91 9,09 2,27 

Έλλειψη οικονομικών 

πόρων 

18,18 36,36 22,73 15,91 6,82 

Έλλειψη ανθρωπίνων 

πόρων 

29,55 27,27 13,64 22,73 6,82 

Δυσκολία στην ανάκτηση 

πληροφοριών/δεδομένων 

20,45 27,27 15,91 15,91 20,45 

Δυσκολία στον 

προσδιορισμό των 

κατάλληλων συνεργατών 

18,18 34,09 18,18 18,18 11,36 

Διάρκεια 

 

4,55 34,09 31,82 18,18 11,36 

Έλλειψη τυποποιημένων 

διαδικασιών και 

μεθοδολογιών 

25 43,18 3,82 13,64 11,36 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Κύριος στόχος αυτής της εργασίας ήταν να χαρτογραφηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

του ακαδημαϊκού προσωπικού των ελληνικών Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, 

αναφορικά με την συγκριτική αξιολόγηση. Από την ανάλυση των δεδομένων, προέκυψαν 

πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα.  Αρχικά, φαίνεται ότι οι ακαδημαϊκοί που συμμετείχαν 

στην έρευνα, στη συντριπτική πλειοψηφία τους ενδιαφέρονται για δεδομένα συγκριτικής 

αξιολόγησης και ιεραρχούν πολύ ψηλά τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την 

εφαρμογή της στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της Ελλάδας. Ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι κατέχει διοικητική θέση, όπως 

αυτές του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος ή του Προέδρου 

ΟΜΕΑ. Η θετική στάση ανθρώπων που είναι επικεφαλής της διοίκησης είναι 

ενθαρρυντικός παράγοντας για ενδεχόμενη εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης. 

Επιπρόσθετα, η δέσμευση της διοίκησης είναι ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες της επιτυχίας της συγκριτικής αξιολόγησης (Auluck 2002, Bogan και English 

1994, Grayson 1992). Η υιοθέτηση καλών πρακτικών, η αναγνώριση της θέσης του 

καθενός, η παρακίνηση αλλαγών αλλά και η βελτίωση των διαδικασιών, είναι κάποια από 

τα πολύ σημαντικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα Τμήματα που θα 

συμμετάσχουν σε μια τέτοια άσκηση εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης, σύμφωνα με 

τις απόψεις των ακαδημαϊκών, κάτι που συμφωνεί και με τα αποτελέσματα της μελέτης 

του ESMU(2008b), αλλά και με το θεωρητικό πλαίσιο για τα οφέλη της συγκριτικής 

αξιολόγησης, όπως αυτό παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική 

Ανώτατη Εκπαίδευση είναι επίσης ένα σημαντικό απαιτούμενο υπόβαθρο για μια 

ενδεχόμενη εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης, μιας και όπως είδαμε παραπάνω, 

είναι σημαντικό κάποιος να γνωρίζει  τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του ώστε να μπορεί 

να εντοπίσει τους σωστούς εταίρους με τους οποίους θα συγκριθεί, ώστε να οδηγηθεί 

στην αυτό-βελτίωση.  

Οι κυριότερες αδυναμίες από την οπτική των ακαδημαϊκών στην εφαρμογή της 

συγκριτικής αξιολόγησης είναι  η ανάγκη συγκέντρωσης μεγάλου όγκου δεδομένων που 

προϋποθέτει αμοιβαία συνεννόηση μεταξύ των πανεπιστημίων, τα οποία θα πρέπει να 

μοιραστούν πληροφορίες, κάτι που έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολο σε ένα 
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ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτή η αδυναμία ωστόσο θα μπορούσε να ξεπεραστεί και  

σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει το Υπουργείο Παιδείας και η ΑΔΙΠ, ως 

συντονιστής τέτοιων προσπαθειών και κυρίως προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης 

μιας κουλτούρας συνεργασίας.   

Και ενώ φαίνεται από τις αντιλήψεις των ακαδημαϊκών, ότι η συγκριτική αξιολόγηση 

αποτιμάται θετικά, υπάρχουν αρκετά εμπόδια για την εφαρμογή της. Μεγαλύτερο από 

όλα όπως αποτυπώθηκε από το βαθμό συμφωνίας των ακαδημαϊκών, αποδείχτηκε ότι 

είναι η έλλειψη πληροφόρησης, όπως επισημάνθηκε μεταξύ άλλων και από τους Burquel 

and Van Vught (2010). Αυτό το σημείο χρήζει προσοχής και περεταίρω διερεύνησης, 

αφού στο ερώτημα 4.1 «υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης στο 

Τμήμα σας;», οι μισοί σχεδόν συμμετέχοντες απάντησαν «ναι» και οι υπόλοιποι «όχι». 

Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση, για το τι ακριβώς είναι η συγκριτική αξιολόγηση 

και ήταν μία από τις απορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο, που η διεξάγουσα την 

έρευνα κλήθηκε να διευκρινίσει. Το παραπάνω εύρημα, σχετίζεται και με το πολύ υψηλό 

ποσοστό συμφωνίας των ακαδημαϊκών στην έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών. 

Ένα πολύ σημαντικό  εμπόδιο επίσης  που θα έπρεπε να υπερνικήσουν τα ελληνικά 

πανεπιστήμια προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμόσουν την συγκριτική αξιολόγηση, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες, είναι η δυσπιστία προς την 

Διοίκηση. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία που μελετήθηκε και παρουσιάστηκε στο πρώτο 

μέρος, η δέσμευση και η συμμετοχή της διοίκησης παίζει καθοριστικό ρόλο. 

Η αποδυνάμωση των ελληνικών πανεπιστημίων σε ανθρώπινο δυναμικό και  η έλλειψη 

οικονομικών πόρων, αποτελούν σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς σημαντικά εμπόδια 

στην εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης. Πράγματι, αυτά είναι προβλήματα τα 

οποία εντάθηκαν δραματικά από την  βαθιά οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει 

η χώρα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον Kelessidis (2000), με προσεκτικό 

προγραμματισμό, το κόστος μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο. Στο πνεύμα αυτό, οι 

επιτόπιες επισκέψεις, που είναι και ένα από τα μεγαλύτερα κόστη για την εφαρμογή της 

συγκριτικής αξιολόγησης, θα μπορούσαν να αντικατασταθούν εν μέρει με 

τηλεδιασκέψεις. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, είναι  η έλλειψη σε 

ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την επιτυχία ενός project 

συγκριτικής αξιολόγησης και θα πρέπει τα πανεπιστήμια να αναζητήσουν εναλλακτικούς 

τρόπους χρηματοδότησης για την κάλυψη αυτών των αναγκών.  
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Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η υιοθέτηση του μοντέλου της συγκριτικής αξιολόγησης και η ενσωμάτωσή του ως 

εργαλείου στο πλαίσιο της Διασφάλισης ποιότητας, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά 

οφέλη στα ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ είναι κυρίως οι άνθρωποί τους. Στην παρούσα έρευνα 

καταβλήθηκε μια προσπάθεια διερεύνησης των στάσεων και των αντιλήψεων για την 

συγκριτική αξιολόγηση από την οπτική των ακαδημαϊκών, ομοειδών τμημάτων, όπως τα 

τμήματα Οικονομικών Επιστημών. Θα ήταν χρήσιμο μια επόμενη έρευνα να ασχοληθεί 

με την οπτική των ανθρώπων που καλούνται στην πράξη να διαχειριστούν ένα τέτοιο 

εγχείρημα, δηλαδή με το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων.  

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες ΜΟΔΙΠ των Πανεπιστημίων αλλά και τα στελέχη διοίκησης 

ομοειδών τμημάτων, θα μπορούσαν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να 

ανιχνευτούν οι δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν 

να ληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες από το ΥΠΠΕΘ και την ΑΔΙΠ ώστε να ανοίξει 

ο δρόμος της εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης και στα ελληνικά ΑΕΙ.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να χαρτογραφηθούν οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις για την συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

και ειδικότερα στα ελληνικά τμήματα Οικονομικών Επιστημών, από την οπτική του 

ακαδημαϊκού προσωπικού τους και να  διερευνηθεί κατά πόσο είναι εφικτή η μετάβαση 

από την αυτοαξιολόγηση στην συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και τα ενδεχόμενα 

οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την υιοθέτηση αυτής της πρακτικής.  

Όπως είδαμε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η συγκριτική αξιολόγηση είναι μια 

εσωτερική διαδικασία που στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού μέσω 

της βελτίωσης των διαδικασιών του από την γνώση που αποκτά, συγκρινόμενος με 

άλλους, καλύτερους σε απόδοση οργανισμούς.  

Ένας από τους κύριους άξονες του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του 

ΥΠΠΕΘ για την Ανώτατη Εκπαίδευση για το 2016-2020 (ΥΠΠΕΘ), είναι «η ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας και του ρόλου της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή 

διαδικασία της χώρας». Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία και τις καλές πρακτικές 

που μελετήσαμε στο πρώτο μέρος της εργασίας, η συγκριτική αξιολόγηση είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των πανεπιστημίων για την επίτευξη της βελτίωσης της 

απόδοσής αλλά και της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Η βελτίωση της απόδοσης, ο προσδιορισμός της θέσης και η αναγνώριση καλών 

πρακτικών, αναδείχθηκαν από τους ακαδημαϊκούς των ελληνικών τμημάτων 

Οικονομικών Επιστημών ως πολύ σημαντικά οφέλη της συγκριτικής αξιολόγησης. Αυτό 

βρίσκεται σε απόλυτη ταύτιση με το θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής της συγκριτικής 

αξιολόγησης στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και με την διεθνή εμπειρία από την 

εφαρμογή μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης, σε αντίθεση με τα ευρήματα της μελέτης 

των Placek et al., σύμφωνα με τα οποία, οι ακαδημαϊκοί ενδιαφέρονταν περισσότερο για 

συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές και λιγότερο για την βελτίωση της απόδοσής τους. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι υπάρχει πεδίο εφαρμογής του εργαλείου 

της συγκριτικής αξιολόγησης στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Περεταίρω δε, λαμβάνοντας υπόψη και την γενικότερη θετική στάση των ακαδημαϊκών 
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των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών για τα οφέλη της συγκριτικής αξιολόγησης, -

όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της παρούσας 

έρευνας-, τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών λόγω της ομοιογένειά τους, θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρώτο παράδειγμα εφαρμογής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,862 25 

 

Κριτήριο 1. ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 var1_1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ εν μέρει 1 2,3 2,3 2,3 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 5 11,4 11,4 13,6 

Συμφωνώ εν μέρει 14 31,8 31,8 45,5 

Συμφωνώ απολύτως 24 54,5 54,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

var1_2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 5 11,4 11,4 11,4 

Συμφωνώ εν μέρει 13 29,5 29,5 40,9 

Συμφωνώ απολύτως 26 59,1 59,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var1_3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ εν μέρει 1 2,3 2,3 2,3 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 6 13,6 13,6 15,9 

Συμφωνώ εν μέρει 14 31,8 31,8 47,7 

Συμφωνώ απολύτως 23 52,3 52,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

var1_4 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 5 11,4 11,4 11,4 

Συμφωνώ εν μέρει 13 29,5 29,5 40,9 

Συμφωνώ απολύτως 26 59,1 59,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var1_5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ εν μέρει 2 4,5 4,5 4,5 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 11 25,0 25,0 29,5 

Συμφωνώ εν μέρει 14 31,8 31,8 61,4 

Συμφωνώ απολύτως 17 38,6 38,6 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var1_6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ εν μέρει 3 6,8 6,8 6,8 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 4 9,1 9,1 15,9 

Συμφωνώ εν μέρει 14 31,8 31,8 47,7 

Συμφωνώ απολύτως 23 52,3 52,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var1_7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 1 2,3 2,3 2,3 

Διαφωνώ εν μέρει 3 6,8 6,8 9,1 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 10 22,7 22,7 31,8 

Συμφωνώ εν μέρει 17 38,6 38,6 70,5 

Συμφωνώ απολύτως 13 29,5 29,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

var1_8 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ εν μέρει 2 4,5 4,5 4,5 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 1 2,3 2,3 6,8 

Συμφωνώ εν μέρει 11 25,0 25,0 31,8 

Συμφωνώ απολύτως 30 68,2 68,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var1_9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 1 2,3 2,3 2,3 

Διαφωνώ εν μέρει 1 2,3 2,3 4,5 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 7 15,9 15,9 20,5 

Συμφωνώ εν μέρει 12 27,3 27,3 47,7 

Συμφωνώ απολύτως 23 52,3 52,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var1_10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 1 2,3 2,3 2,3 

Συμφωνώ εν μέρει 9 20,5 20,5 22,7 

Συμφωνώ απολύτως 34 77,3 77,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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Κριτήριο 2. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

var2_1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 4 9,1 9,1 9,1 

Διαφωνώ εν μέρει 8 18,2 18,2 27,3 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 17 38,6 38,6 65,9 

Συμφωνώ εν μέρει 9 20,5 20,5 86,4 

Συμφωνώ απολύτως 6 13,6 13,6 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var2_2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 9 20,5 20,5 20,5 

Διαφωνώ εν μέρει 11 25,0 25,0 45,5 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 11 25,0 25,0 70,5 

Συμφωνώ εν μέρει 11 25,0 25,0 95,5 

Συμφωνώ απολύτως 2 4,5 4,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var2_3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 5 11,4 11,4 11,4 

Διαφωνώ εν μέρει 9 20,5 20,5 31,8 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 13 29,5 29,5 61,4 

Συμφωνώ εν μέρει 12 27,3 27,3 88,6 

Συμφωνώ απολύτως 5 11,4 11,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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var2_4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 9 20,5 20,5 20,5 

Διαφωνώ εν μέρει 19 43,2 43,2 63,6 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 9 20,5 20,5 84,1 

Συμφωνώ εν μέρει 4 9,1 9,1 93,2 

Συμφωνώ απολύτως 3 6,8 6,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

var2_5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 6 13,6 13,6 13,6 

Διαφωνώ εν μέρει 8 18,2 18,2 31,8 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 11 25,0 25,0 56,8 

Συμφωνώ εν μέρει 14 31,8 31,8 88,6 

Συμφωνώ απολύτως 5 11,4 11,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

var2_6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 5 11,4 11,4 11,4 

Διαφωνώ εν μέρει 14 31,8 31,8 43,2 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 8 18,2 18,2 61,4 

Συμφωνώ εν μέρει 13 29,5 29,5 90,9 

Συμφωνώ απολύτως 4 9,1 9,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

var2_7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 9 20,5 20,5 20,5 

Διαφωνώ εν μέρει 13 29,5 29,5 50,0 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 7 15,9 15,9 65,9 

Συμφωνώ εν μέρει 12 27,3 27,3 93,2 

Συμφωνώ απολύτως 3 6,8 6,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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Κριτήριο 3. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

var3_1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 2 4,5 4,5 4,5 

Διαφωνώ εν μέρει 2 4,5 4,5 9,1 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 5 11,4 11,4 20,5 

Συμφωνώ εν μέρει 20 45,5 45,5 65,9 

Συμφωνώ απολύτως 15 34,1 34,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var3_2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 1 2,3 2,3 2,3 

Διαφωνώ εν μέρει 4 9,1 9,1 11,4 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 7 15,9 15,9 27,3 

Συμφωνώ εν μέρει 19 43,2 43,2 70,5 

Συμφωνώ απολύτως 13 29,5 29,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var3_3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 3 6,8 6,8 6,8 

Διαφωνώ εν μέρει 7 15,9 15,9 22,7 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 10 22,7 22,7 45,5 

Συμφωνώ εν μέρει 16 36,4 36,4 81,8 

Συμφωνώ απολύτως 8 18,2 18,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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var3_4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 3 6,8 6,8 6,8 

Διαφωνώ εν μέρει 10 22,7 22,7 29,5 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 6 13,6 13,6 43,2 

Συμφωνώ εν μέρει 12 27,3 27,3 70,5 

Συμφωνώ απολύτως 13 29,5 29,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var3_5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 9 20,5 20,5 20,5 

Διαφωνώ εν μέρει 7 15,9 15,9 36,4 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 7 15,9 15,9 52,3 

Συμφωνώ εν μέρει 12 27,3 27,3 79,5 

Συμφωνώ απολύτως 9 20,5 20,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var3_6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 5 11,4 11,4 11,4 

Διαφωνώ εν μέρει 8 18,2 18,2 29,5 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 8 18,2 18,2 47,7 

Συμφωνώ εν μέρει 15 34,1 34,1 81,8 

Συμφωνώ απολύτως 8 18,2 18,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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var3_7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 5 11,4 11,4 11,4 

Διαφωνώ εν μέρει 8 18,2 18,2 29,5 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 14 31,8 31,8 61,4 

Συμφωνώ εν μέρει 15 34,1 34,1 95,5 

Συμφωνώ απολύτως 2 4,5 4,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

var3_8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 5 11,4 11,4 11,4 

Διαφωνώ εν μέρει 6 13,6 13,6 25,0 

Δεν είμαι σίγουρη/ος 3 6,8 6,8 31,8 

Συμφωνώ εν μέρει 19 43,2 43,2 75,0 

Συμφωνώ απολύτως 11 25,0 25,0 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 


