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Πεξίιεςε  

Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα απνθηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο. Σπλεπψο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ κε ηξφπνπο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο απηφ 

ζα επηηξέςεη ζηηο εηαηξείεο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ 

νη επηρεηξήζεηο λα βνεζήζνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο θαη λα απμήζνπλ ηελ απφδνζε. Υπφ ην πξίζκα ηνπ παξαπάλσ πιαηζίνπ, ν 

ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηελ θαηάξηηζε, ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επηβξάβεπζε ησλ ππαιιήισλ ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην αλαιχεηαη ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο κέζα ζε κία επηρείξεζε. 

Πξνρσξψληαο ζην θεθάιαην δχν κειεηάκε αλαιπηηθά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, 

ηα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα κνληέια εθπαίδεπζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σην ηξίην 

θεθάιαην εμεηάδνπκε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Δλ ζπλερεία, 

ζην ηέηαξην θεθάιαην κειεηάκε ηελ επηβξάβεπζε θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα επηβξαβεχζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο. Τέινο, 

ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηελ εκπεηξηθή καο αλάιπζε ελψ ζην έθην 

θεθάιαην θαηαιήγνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο καο ζπκβάιινληαο ζηελ 

βηβιηνγξαθία.  
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Abstract 

Organizations must acquire and utilize human resources effectively. Therefore, 

companies should design human resources management in ways that fit the structure of 

the organization, as this will allow companies to achieve their goals. In addition, it is 

important for businesses to help their workforce acquire the necessary skills and increase 

productivity. In the light of the above context, the purpose of the study is to examine the 

training, performance appraisal and rewarding of employees in various enterprises. 

In more detail, the first chapter discusses human resource management as well as 

its importance and functions within a business. In Chapter Two, we analyze in detail 

employee training, the benefits of training, and the training models used. In Chapter 

Three we look at employee evaluation and how a company can evaluate training 

outcomes. Then, in Chapter 4, we look at the rewards and systems that a company can 

use to reward its employees. Finally, in the fifth chapter we present our empirical analysis 

while in the sixth chapter we conclude the conclusions of our study by contributing to the 

literature. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
  

1.1 Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  

Γηα θάζε επηρείξεζε γηα λα ιεηηνπξγεί κε επηηπρία, ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ πιηθά, 

ρξήκαηα, πξνκήζεηεο, εμνπιηζκφο, ηδέεο ή ππεξεζίεο ζηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε κία 

εηαηξία. Η ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αηφκσλ ζηελ εξγαζία είλαη ε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη έρεη αλαπηπρζεί σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζε πνιινχο νξγαληζκνχο θαη 

εηαηξίεο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ.  

Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο εξγαζίαο 

ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη McDowall et al., 

2010 ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο επεξεάζηεθε 

έληνλα απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο αληηπαιφηεηαο θαη ηε ζρεηηθή επίηεπμή ησλ 

νξγαληζκψλ, θαζψο ε επέλδπζε ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνλίδεηαη εθηεηακέλα. 

Υπνζηήξημαλ πεξαηηέξσ φηη νη θαηλνηφκεο βειηηψζεηο θαη ε ηεξαξρηθή αιιαγή νδήγεζαλ 

πξννδεπηηθά ζε ιηγφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ηελ παξαδνρή φηη ηα επηηεχγκαηα εμαξηψληαη 

απφ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη απηφ ζπλεπάγεηαη 

ζεκαληηθέο θαη ζπλερείο επελδχζεηο ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε (Beardwell & 

Holden, 1993). Υπνζηεξίδεηαη φηη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, γηα 

παξάδεηγκα, ε επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε νδήγεζαλ ηνπο αλψηεξνπο 

νκίινπο δηαρείξηζεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ απμεκέλε ζεκαζία ηεο θαηάξηηζεο, ηεο 

αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο καθξφρξνλεο εθπαίδεπζεο.  

Μηα έλλνηα απηνχ ηνπ είδνπο απαηηεί φρη κφλν πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά θαη 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα ηνλ Krietner (1995), 

αλεμάξηεηα απφ ην πφζν πξνζεθηηθά ειέγρνληαη νη εξγαδφκελνη, ηππηθά, ππάξρεη έλα 

ράζκα κεηαμχ ηνπ ηη γλσξίδεη ν εξγαδφκελνο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ην 

γλσξίδεη. Δπνκέλσο, έλαο νξγαληζκφο, πνπ επηζπκεί λα θεξδίζεη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηα ηκήκαηα ηνπ, ζα ρξεηαζηεί εθηεηακέλε εξγαζία θαη απνηειεζκαηηθή 

θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ. 
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1.2 ηειέρσζε 

  Η ζηειέρσζε εμαζθαιίδεη φηη νη ζσζηνί άλζξσπνη είλαη δηαζέζηκνη ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή, ζηε ζσζηή ζέζε. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θχζεο 

ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο θαη επηινγήο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή αληηζηνίρηζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Με άιια ιφγηα, ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ πεξηιακβάλεη ηελ πξφζιεςε ησλ απαηηνχκελσλ αηφκσλ, ηελ 

επηινγή κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ νκάδσλ ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ηα θαηάιιεια γηα ηελ ελ 

ιφγσ δνπιεηά.  

Όηαλ εληνπίδνληαη ηα άηνκα πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιεια κε βάζε ηα απαηηνχκελα 

θξηηήξηα, ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη, φπνπ 

ρξεηάδεηαη, λα δηεμάγεη ηηο ζπλεληεχμεηο. Τφζν ε επηινγή φζν θαη ε ζπλέληεπμε 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζεί ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ. Η 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζίζηαηαη εχθνιε ζηελ εθαξκνγή, εάλ ε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεη είλαη θαηάιιειε κε βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Απηφ ζπκβαίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα 

γλσξίδεη αθξηβψο ηη αλακέλεη απφ ην πξνζσπηθφ θαη λα αμηνινγεί ηελ απφδνζή ηνπ. 

Αθφκε, ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα αμηνινγεζεί αλάινγα κε ην ηη αλακέλεηαη λα επηηχρεη 

θαη έηζη εληνπίδεη εχθνια ηηο δπλαηφηεηέο πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηηο εμειίμεηο πνπ 

απαηηνχληαη λα γίλνπλ. Η ιεηηνπξγία ζηειέρσζεο επεξεάδεη ζρεδφλ φιεο ηηο άιιεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηφηη φιεο νη ιεηηνπξγίεο θηλνχληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ (Hendry 1994). 

1.3 Αμηνιόγεζε απόδνζεο 

Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εθηειείηαη γηα λα επηηξέπεη 

ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζηελ νξγάλσζε λα αλαιχεη, λα εμεηάδεη θαη λα αμηνινγεί ηελ 

απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

πάξεη επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο κνξθέο (McCourt & Eldridge 2003). Οη ζθνπνί ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε δχν νκάδεο πνπ είλαη νη αλαπηπμηαθνί 
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θαη δηνηθεηηθνί ζηφρνη. Οη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο απφδνζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ αηνκηθψλ 

δπλαηνηήησλ / αδπλακηψλ, ηελ αλαγλψξηζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο, ηελ ππνβνήζεζε 

ζηελ αλαγλψξηζε ζηφρσλ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζηφρνπ πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο θαηάξηηζεο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο, ηε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηνηθεηηθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απνθάζεσλ γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ ηεο πξνψζεζεο ππνςεθίσλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαβηβάζεσλ 

θαη ησλ εθρσξήζεσλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ 

απνιχζεσλ, θαη ηελ επηθχξσζε ησλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

  Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο κπνξεί λα δηεμαρζεί κία θνξά, δχν θνξέο ή θαη 

πνιιέο θνξέο ην ρξφλν. Η ζπρλφηεηα ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο αλάινγα κε 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ην ηη πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ νξγαληζκνχ. Υπάξρνπλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πεγέο αμηνιφγεζεο 

θαη απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

1. Γηεπζπληήο θαη / ή επφπηεο. Δθηίκεζε πνπ γίλεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ελφο 

ππαιιήινπ θαη αλαζεσξείηαη απφ έλαλ άιιν δηαρεηξηζηή έλα επίπεδν πςειφηεξν.  

2. Απην-αμηνιφγεζε. Αμηνιφγεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν, ζπκπιεξψλνληαο κηα  

έηνηκε θφξκα. 

3. Υπνθεηκεληθή εθηίκεζε. Δθηίκεζε αλσηάηνπ επηπέδνπ απφ έλαλ εξγαδφκελν, ε 

νπνία είλαη πην θαηάιιειε γηα αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο παξά γηα δηνηθεηηθνχο 

ζθνπνχο. 

4. Αμηνιφγεζε απφ νκφηηκνπο. Αμηνιφγεζε απφ ζπλαδέιθνπο πνπ πηνζέηεζαλ έλα 

εληαίν πξνθίι θαη αμηνινγνχλ φινη βάζε απηνχ.  
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5. Αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο. Αμηνιφγεζε κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο, αλαγλσξίδνληαο ηα επηηεχγκαηα ηεο νκάδαο θαη φρη κεκνλσκέλεο 

επηδφζεηο. 

6. Αμηνιφγεζε πειαηψλ. Αμηνιφγεζε πνπ επηδηψθεη αμηνιφγεζε ηφζν απφ εμσηεξηθνχο 

φζν θαη απφ εζσηεξηθνχο πειάηεο. 

  Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη εάλ δελ ππάξρνπλ ζσζηά ζπζηήκαηα 

θαη ζρέδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ, ηα 

αλακελφκελα νθέιε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα κελ 

πινπνηεζνχλ. Πεξαηηέξσ, παξφιν πνπ ε θαιή εθηίκεζε ησλ επηδφζεσλ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε θαη σθέιηκε γηα έλαλ νξγαληζκφ, κπνξεί λα είλαη θαθφ εάλ δελ ηελ ρεηξίδεηαη 

επαγγεικαηηθά.  

Αλάινγα κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο αμηνιφγεζεο. αξλεηηθή ή ζεηηθή, ν 

αληίθηππφο ηεο ζηνλ ππάιιειν κπνξεί λα βιάςεη ηνλ νξγαληζκφ. Μπνξεί λα 

απνζαξξχλεη ηνλ ππάιιειν θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ησλ 

βαζηθψλ ππαιιήισλ κφλν επεηδή δελ κπφξεζαλ λα πάξνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

αμηνιφγεζεο θαη λα αηζζαλζνχλ φηη ζα είλαη θαιχηεξνη θάπνπ αιινχ. Η δηνίθεζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα ζεκεηψζεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο απνηπγράλνπλ νη αμηνινγήζεηο ησλ επηδφζεσλ.  

1.4 Απνδεκίσζε θαη όθεινο 

Απηφ ζπλεπάγεηαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ακνηβψλ θαη 

παξνρψλ ηδησηψλ θαη νξγαληζκψλ. Οη πξαθηηθέο απνδεκίσζεο θαη σθειεκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ απαζρφιεζεο  ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο θαη 

ζε νξγαληζκνχο. Οη Barry, Harvey & Ray (1994) δειψλνπλ φηη ε απνδεκίσζε θαη ηα 

νθέιε ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δσηηθή ζεκαζία ηφζν γηα ηνπο εξγνδφηεο 

φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν αθνχ είλαη απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο έλλνηεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.  

Δμαθνινπζνχλ λα εμεγνχλ φηη απηφ ζπκβαίλεη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε, ελψ νη 

ππάιιεινη εμαξηψληαη ζπλήζσο απφ ηνπο κηζζνχο θαη ηα άιια νθέιε θαη πάιη παξέρνπλ 
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έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη  απφ ηα νθέιε ηνπο γηα ηελ αζθάιεηαο 

πγείαο. Γηα ηνπο εξγνδφηεο, νη απνθάζεηο απνδεκίσζεο επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη, ζπλεπψο, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πσινχλ ζε 

αληαγσληζηηθή ηηκή ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ, νη απνθάζεηο απνδεκίσζεο 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξγνδφηε λα αληαγσλίδεηαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε), θαζψο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ελψ 

εξγάδνληαη ζε κία επηρείξεζε. 

1.5 πλδηθάηα, ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, πγεία θαη αζθάιεηα 

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο είλαη νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ, πνπ ελεξγνχλ 

ζπιινγηθά, επηδηψθνληαο λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηα ακνηβαία 

ζπκθέξνληά ηνπο κέζσ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ο ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ είλαη 

θπξίσο λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηείλνπλ λα είλαη ν δεζκφο 

κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ππάξρνπλ 

πνιιέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ζπλδηθάησλ γηα ηελ επίιπζε 

δηαθσληψλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο ή πξνζπάζεηα λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξν 

ζπκθέξνλ γηα ηα κέιε ηνπο (εξγαδνκέλσλ).  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, ειιείςεη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, νη πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν 

δηαηεζεηκέλεο λα θαζνξίζνπλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα επηθεληξσζνχλ ζηηο πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ψζηε λα πξνσζνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Λφγσ απηήο ηεο εθπξνζψπεζεο, σζηφζν, νη νξγαληζκνί 

αλαγθάδνληαη λα επηθεληξσζνχλ ζε εθείλεο ηηο πνιηηηθέο πνπ φρη κφλν αληαλαθινχλ ηα 

νξγαλσηηθά νθέιε, αιιά θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

εθπξνζσπνχληαη απφ ην ζπλδηθάην ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Η πγεία θαη ε αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθέο, θαζψο ε επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ 

είλαη ζεκαληηθή. Αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο ηεο ρψξαο, ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ νξηζκέλνη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Απηνί νη θαλφλεο θαη νη έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο 
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εξγαηψλ, φπνπ φινη νη νξγαληζκνί θαινχληαη λα παξέρνπλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί. 

Έλαο άιινο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη ε ηαθηηθή επηζεψξεζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο θαη ππαιιήινπο ησλ ζπλδηθάησλ. Η επηζεψξεζε 

κπνξεί λα έρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη φηη ε εηαηξεία αθνινπζεί ηηο θαζνξηζκέλεο 

πνιηηηθέο θαη δηαζέηεη έλα αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
  

2.1 Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε 

Η θαηάξηηζε θαη ε αλάπηπμε αλαγλσξίδνληαη επξέσο σο έλα ζηνηρείν ηεο 

πξαθηηθήο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ (HR). Η θαηάξηηζε θαη ε αλάπηπμε νξίδνληαη σο κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πξνσζήζεη ηελ ππάξρνπζα θαη 

κειινληηθή ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ελφο νξγαληζκνχ πξνζαξκφδνληαο ηηο 

δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ (Millmore et al., 2007).  

Δπηπιένλ, ε θαηάξηηζε θαη ε αλάπηπμε απνηεινχλ ζεκαληηθή αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα θαη αλαπηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα ζε νξγαληζκνχο (Smith, 1988). Οη 

αλζξψπηλνη πφξνη θαη ε αλάπηπμε ηνπο θαζίζηαληαη έλαο επξχο φξνο πνπ θαιχπηεη φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην HRM θαη ε θαηάξηηζε θαη ε αλάπηπμε 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. Η αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ νξίδεηαη 

σο ε «νινθιεξσκέλε ρξήζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη 

ηεο νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο θαη νξγαλσηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο» (Hamlin and Stewart, 2011). 

  Η «εθπαίδεπζε» θαη ε «αλάπηπμε» ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά θαη 

πνιινί κειεηεηέο ηηο βιέπνπλ σο κηα εληαία κνλάδα. Ωζηφζν, θάζε φξνο έρεη αλεμάξηεηε 

ζεκαζία. Οη δηαθξηηέο έλλνηεο δηαθέξνπλ απφ ηε κηα νξγάλσζε ζηελ άιιε, θαζψο ε 

ζησπεξή έλλνηα ζε έλα ίδξπκα κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ κηα άιιε. Ωζηφζν, ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ησλ νξηζκψλ δείρλνπλ ζπλέπεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε «εθπαίδεπζε» 

ππνγξακκίδεη ηε ζπζηεκαηηθή εμέιημε ηεο γλψζεο, ηεο ζηάζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ απαηηείηαη απφ έλα άηνκν γηα λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά έλα έξγν. Η 



12 

 

εθπαίδεπζε είλαη επίζεο κηα δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

λα βειηηψζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο (Goldstein and 

Ford, 2002).  

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο, νη εξγαδφκελνη καζαίλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε (Banfield and Kay, 2012). Η εθπαίδεπζε 

είλαη επίζεο ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ, ελψ ν Armstrong (2013) ππνζηεξίδεη φηη ε ρξήζε ηεο κεζνδηθήο θαη 

πξνβιεπφκελεο δηδαζθαιίαο επηηξέπεη ηελ άκεζε κάζεζε. Οη παξαπάλσ νξηζκνί 

δείρλνπλ φηη ε εθπαίδεπζε είλαη έλα κέζν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Swanson θαη 

Holton (2001), ε εθπαίδεπζε είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

παξαγσγήο κέζσ ησλ αλζξψπσλ θαη βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο 

κέζσ ηεο ρξήζεο φζσλ έκαζαλ.  

Η αλάπηπμε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη καθξνπξφζεζκεο θαη αλζεθηηθέο 

αιιαγέο. Απηέο νη αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο ή 

αθφκα θαη ηε ζηάζε ησλ ελ ιφγσ εξγαδνκέλσλ. Ο Armstrong (2006) πεξηγξάθεη ηελ 

αλάπηπμε σο κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηα άηνκα καζαίλνπλ λα πξνρσξνχλ απφ κηα 

παξνχζα θαηάζηαζε θαηαλφεζεο θαη ηθαλφηεηαο ζε κηα κειινληηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία απαηηνχληαη πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Η αλάπηπμε 

έρεη επίζεο πεξηγξαθεί σο ε πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο γλψζεο θαη 

ηεο εκπεηξίαο ησλ αλζξψπσλ πέξα απν ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο εξγαζίαο (Swanson and 

Holton, 2009).  

Η αλάπηπμε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηάξηηζεο, ηεο καζεζηαθήο 

εκπεηξίαο, ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ αμηνιφγεζεο (Ketter, 2006). Μπνξεί 

επίζεο λα νξηζηεί σο ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην παξφλ ή ζην κέιινλ, ε πξνεηνηκαζία ησλ αηφκσλ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ νξγαλψζεσλ ζην κέιινλ θαη ε αλάκεημε ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Ketter, 2006). Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο 

ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, κπνξεί λα πξνηαζεί φηη θαη νη δχν φξνη 
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πεξηιακβάλνπλ ηελ θάιπςε ησλ θελψλ γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη νξηζκνί ζπκθσλνχλ φηη ε θαηάξηηζε θαη ε αλάπηπμε ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ εληφο ησλ νξγαλψζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Καη νη δχν 

ζπλδένληαη κε πνιχηηκα νθέιε γηα ηα άηνκα θαη ηνπο νξγαληζκνχο.  

2.2 Δίδε εθπαίδεπζεο 

Η θαηάξηηζε έρεη δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ εθηηκνχληαη θαιχηεξα κε ηελ δηεξεχλεζε 

ησλ δηαθφξσλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σην πιαίζην απηφ, νη Ghuman (2010) θαη 

Armstrong (2013) ηαμηλνκνχλ ηα δηάθνξα είδε θαηάξηηζεο σο εμήο: 

 Η θαηάξηηζε ηερληθώλ δεμηνηήησλ αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο, φπσο ρεηξσλαθηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη πιεξνθνξηθήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηείαο. Η θαηάξηηζε 

εθπαηδεπηψλ ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηέο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

γηα ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Η δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο βνεζά ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα αλαβαζκίζνπλ ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, παξέρνληάο ηνπο 

δεμηφηεηεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Η πξνζσπηθή εθπαίδεπζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα δηαρεηξηζηεί ηε δσή 

θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ, κε βεβαηφηεηα, κε θαζνδήγεζε, κε επηθνηλσλία θαη κε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Η επίιπζε πξνβιεκάησλ / ε ιήςε απνθάζεσλ δηδάζθεη 

ζηα άηνκα λα ιχλνπλ ηηο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνληαο ηεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

Η θαηάξηηζε δηαρείξηζεο βνεζά φζνπο ην επηδηψθνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο κε ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη λα βξνπλ λέεο ιχζεηο. 

 Η ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο απαξαίηεηε απφ έλαλ νξγαληζκφ, ψζηε 

νη εξγαδφκελνη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηεο δηνίθεζεο. Απηέο νη γξακκέο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ εγεζίαο, θαζνδήγεζεο θαη επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη δηαπξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο, φπσο ε νκαδηθή αλάπηπμε, ε νκαδηθή δπλακηθή θαη άιια. 

 Η επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε βειηηψλεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο.  
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 Η θαηάξηηζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο ελεκεξψλεη θαη δηδάζθεη 

εξγαδφκελνπο ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ε πγεία θαη ε αζθάιεηα, ε 

δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ, νη ίζεο επθαηξίεο, ε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ γηα ηελ πνηθηινκνξθία, θιπ. 

2.3 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο  

Η θαηαλφεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο απνζθνπεί ζηε βειηίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη (Homklin et al., 

2013). Ο φξνο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο απνηειείηαη απφ δχν βαζηθέο 

έλλνηεο: ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Borat 

et al., 2014). Η απνηειεζκαηηθφηεηα νξίδεηαη σο ε επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ ζηφρνπ 

(Devi and Shaik, 2012). Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάξηηζεο εληζρχεη απηφ πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηα νπνία ηειηθά εθαξκφδνληαη 

ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Bates and Coyne, 2005).  

Υπάξρνπλ δχν ζηνηρεία πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θαηάξηηζεο: πξψηνλ, ε κέηξεζε ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο σο απνηέιεζκα ηεο 

θαηάξηηζεο θαη δεχηεξνλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο φζνλ 

αθνξά ηε κέηξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε θαηάξηηζε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο (Al Yahya and Mat, 2013). Η κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο έρεη 

δχν βαζηθνχο παξάγνληεο: ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάξηηζεο (Borate et al., 2014).  

Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο. Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο, ν νξγαληζκφο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζεη εάλ ε εθπαίδεπζε 

ήηαλ απνηειεζκαηηθή (Farjad, 2012). Ωο εθ ηνχηνπ, έλαο νξγαληζκφο πξέπεη πξψηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηα απνηειέζκαηα ή ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο (Arthur et al., 2003a). Απηφ 

επηηπγράλεηαη εμεηάδνληαο πξψηα ην κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηνπ Kirkpatrick: 

αληίδξαζε, κάζεζε, ζπκπεξηθνξά θαη απνηειέζκαηα. 
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Παξφηη πνιιά κνληέια πξφηεηλαλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

θαηάξηηζεο (Abdul Aziz, 2013), ην κνληέιν ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηνπ Kirkpatrick είλαη ην 

πην απνδεθηφ θαη αλαγλσξηζκέλν κνληέιν κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο (Xue, 

2015). Σχκθσλα κε ηνλ Noe (1986), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάξηηζεο θαζνξίδεηαη 

ζπλήζσο κε ηελ εθηίκεζε ελφο ζπλδπαζκνχ  θξηηεξίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην κνληέιν 

ηεζζάξσλ επηπέδσλ Kirkpatrick ησλ απνηειεζκάησλ θαηάξηηζεο.  

Έηζη, ηφζν ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε, ε 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ε εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ φζν θαη ε επίδξαζε ηεο θαηάξηηζεο ζηελ επηρείξεζε ππνδειψλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο (Kirkpatrick, 1967). Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο παξέρεη κηα πιήξε εηθφλα ηνπ ηη κπνξεί λα θαιχςεη ε εθπαίδεπζε θαη ηη δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςεη. 

Αλ θαη ην κνληέιν ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηνπ Kirkpatrick έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο, επηθξίλεηαη φηη δελ ιακβάλεη 

ππφςε ην ζρεδηαζκφ ηεο θαηάξηηζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Homklin, 2013). Η αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάξηηζεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο θαηάξηηζεο.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο είλαη ζεκαληηθή δηφηη 

ζπκβάιιεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο θαηάξηηζεο, ηε βειηίσζε 

ηεο θαηάξηηζεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαηάξηηζεο (Devi and Shaik, 2012). Η 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο κπνξεί λα αλαθέξεηαη σο κέηξεζε 

ηεο βειηίσζεο ηεο γλψζεο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ σο απνηέιεζκα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Al Yahya and Ma, 2013). 

Όζν πην θνληά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηάξηηζεο ζηνπο ζηφρνπο θαηάξηηζεο ηφζν 

πην απνηειεζκαηηθή ζα είλαη ε εθπαίδεπζε (Devi and Shaik, 2012). 

  Παξφιν πνπ ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο, άιινη παξάγνληεο επεξεάδνπλ 
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ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάξηηζεο (Vyas, 2004). Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κειέηε ηνπ αηφκνπ, ηεο θαηάξηηζεο θαη ησλ 

νξγαλσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εθπαίδεπζε (Alvarez et al., 2004). 

Φσξίο κεηαβιεηέο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζα είλαη αδχλαηνλ λα πξνζδηνξηζηεί ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο (Mohammad, 2016). Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηάξηηζεο, φπσο ην πεξηβάιινλ θαηάξηηζεο, νη κέζνδνη θαηάξηηζεο, ε απφδνζε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηή, ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη νη ζηφρνη θαηάξηηζεο, 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάξηηζεο (Hafeez θαη Akbar, 2015) 

εθφζνλ είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο. Έηζη, νη παξάκεηξνη δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο (Vasudevan, 2014). 

Η ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο αμηνινγήζεηο ηεο θαηάξηηζεο 

εζηηάζηεθε θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηάξηηζεο (Pineda, 2010). 

Άιιεο κειέηεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηηο κεηα-εθπαηδεπηηθέο αμηνινγήζεηο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ επίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηάξηηζεο εμεηάδνληαο ηα 

ηέζζεξα επίπεδα ηνπ Kirkpatrick είηε κεκνλσκέλα είηε σο πξνο ηε ζρέζε κεηαμχ δχν 

δηαθξηηψλ επηπέδσλ (Ghosh et al., 2011). Παξ 'φια απηά, έρνπλ δψζεη ιηγφηεξε πξνζνρή 

ζηελ επηξξνή αμηνιφγεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηάξηηζεο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο (Homklin et al., 2013). Η εθπαίδεπζε δελ κπνξεί 

λα κεηξεζεί θαηάιιεια ζε απνκφλσζε απφ απηνχο ηνπο πεξηβάιινληεο παξάγνληεο 

(Tannenbaum et al., 1993).  

2.4 Κύξηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο  

Τα βαζηθά ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο βαζίδνληαη ζηα 

αθφινπζα ηέζζεξα θχξηα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο:  

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ. 

 Σηφρεπζε γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ αλαγθψλ.  

 Απαζρφιεζε εηδηθεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάξηηζεο. 
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 Σπλέρηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο (Armstrong, 2013). 

Η απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ζαθή ηήξεζε ησλ ζηφρσλ, ην ζσζηφ πεξηερφκελν θαηάξηηζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην εξγαζηαθφ πιαίζην θαη ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο (Armstrong, 2006). Γηα λα ζρεδηάζεη κία επηρείξεζε έλα 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζεη ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Luong, 2015).  

Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο απνηειείηαη απφ φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ ή κηα εηαηξεία γηα ηελ θαηάξηηζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο 

(Armstrong, 2003). Απφ απηή ηελ άπνςε, νη Torrington and Hall (1991) πξνηείλνπλ φηη 

νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ 

θαηάξηηζεο θαη λα ηειεηψλνπλ κε κηα αμηνιφγεζε.  

Ο Kirkpatrick (2006) απνθαιχπηεη φηη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη αθφινπζνη 

παξάγνληεο γηα απνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε: πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ, επηινγή ζεκάησλ 

πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο θαηάξηηζεο, επηινγή ζπκκεηερφλησλ γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θαηάξηηζε θαηάιιεινπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξφζιεςε 

εηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηψλ, επηινγή θαη πξνεηνηκαζία νπηηθναθνπζηηθψλ βνεζεκάησλ, 

δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

Η θαηάξηηζε αμηνινγεί ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα γηα λα θαζνξίζεη ηα νθέιε ηεο 

γηα ηελ νξγάλσζε ή ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Noe, 2016). Ο Goldstein (1993) νξίδεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο σο ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο πεξηγξαθηθψλ θαη 

ππνθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ 

θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή, πηνζέηεζε, αμία θαη ηξνπνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο ζεσξείηαη ζπλήζσο ην ηειεπηαίν βήκα ηνπ θχθινπ 

θαηάξηηζεο, αιιά νη Devins θαη Smith (2010) ππνδειψλνπλ φηη δελ πξέπεη πνηέ λα 

δηεμάγεηαη ζην ηέινο ελφο πξνγξάκκαηνο, επεηδή κπνξεί λα είλαη πνιχ αξγά γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη κηα ελεξγή, ζπλερήο 

δηαδηθαζία θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ θαηάξηηζεο (Devins and Smith, 2010). Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαζηζηψληαο έηζη κηα ζπλερή δξαζηεξηφηεηα. Πξέπεη λα δίλεη αλαηξνθνδφηεζε. 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο επηβεβαηψλνπλ ζπλήζσο φηη ε αμηνιφγεζε είλαη 

ζεκαληηθή, αιιά είλαη έλα δχζθνιν ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε κηα 

ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία (Goldstein θαη Gillan, 1990). Τέινο, ε εκπεηξία αμηνιφγεζεο 

είλαη πηζαλφλ λα είλαη πην ζεηηθή εάλ εγθξηζεί ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Με ηελ πςειή επέλδπζε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ (Salas et al., 2008), ε 

αμηνιφγεζε γίλεηαη βαζηθφ κέηξν ηεο νξγαλσηηθήο ηεο ζπλεηζθνξάο. Ο Kirkpatrick 

(2006) δειψλεη φηη νη εξγνδφηεο έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ θίλεηξα λα πξαγκαηνπνηνχλ 

αμηνινγήζεηο επεηδή ηνπο βνεζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ ε εθπαίδεπζε ήηαλ επηηπρήο, 

θαζψο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηξφπνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηάξηηζεο. Η ζεκαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο είλαη πνιχηηκε αλ ζεσξείηαη δσηηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί αλ νη 

εθπαηδεπφκελνη εθπιεξψλνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο (Tan et al., 2003). 

Αλ θαη νη φξνη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αμηνιφγεζε θαηάξηηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ελαιιαθηηθά (Ostrof, 1991), εληνπίζζεθαλ αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο (Alvarez et 

al., 2004). Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, παξέρνληαο έηζη κηα καθξνζθνπηθή 

εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηάξηηζεο, ελψ ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο είλαη κηα 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κέηξεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξέρεη 

κηα κηθξν-δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηάξηηζεο (Alvarez et al., 2004).  
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Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο πεξηγξάθεη ην ηη ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαζνξίδεη γηαηί ηα άηνκα 

έκαζαλ ή δελ έκαζαλ θαη πψο πξνέθπςαλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο θαηάξηηζεο 

(Mohamed and Alias, 2012). Ωο εθ ηνχηνπ, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξέρεηαη (Deros et al., 

2012). 

2.5 Οη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ θαηάξηηζε  

Οη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ θαηάξηηζε είλαη θξίζηκεο γηα ηελ 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Clemenz et al., 2004). Οη ζεηηθέο αληηδξάζεηο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε εθκάζεζε, ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη ηα νξγαλσηηθά 

απνηειέζκαηα αλακέλνληαη λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ θαιά ζρεδηαζκέλα θαη θαιά 

δηαρεηξηδφκελα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Noe, 1986). Έηζη, πξηλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, έλαο εθπαηδεπφκελνο ζπρλά έρεη 

πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηελ παξάδνζε ηεο θαηάξηηζεο θαη 

ηε ζπλάθεηα κε ηε δνπιεηά ηνπο. Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα ζπζρεηίδνπλ ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη επηηπρείο (Maria-Madela et al., 2010). 

Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα θαηάξηηζε 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηέο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάξηηζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (Clemenz et al., 2004). Οη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

εληνπίζνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελψ ζα παξακείλνπλ 

φζν ην δπλαηφλ πην επέιηθηεο γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ (Tannenbaum et al., 

1991). Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάξηηζεο κπνξεί λα εληζρπζεί εάλ ν ζπληνληζηήο 

θαηάξηηζεο είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο 

θαηάξηηζεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πξνζδνθίεο απηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ηθαλνπνηνχληαη. 
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Οη πξνζδνθίεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ 

ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ πξφζεζή ηνπο λα κεηαθέξνπλ ηε κάζεζε ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνπο ρψξν, ηα θίλεηξα γηα κάζεζε, ηε δέζκεπζε κεηά ηελ πξνπφλεζε θαη ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ ιακβάλνπλ ζσζηή θαηάξηηζε είλαη 

πηζαλφηεξν λα πηζηεχνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ήηαλ θαηάιιειε γηα απηνχο (Hicks and 

Klimoski, 1987). Απηνί νη ζπκκεηέρνληεο επσθεινχληαη επίζεο πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη δείρλνπλ κεγαιχηεξε δέζκεπζε γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ θαηάξηηζε ζε ζχγθξηζε κε εθπαηδεπφκελνπο πνπ έιαβαλ 

παξαδνζηαθέο αλαθνηλψζεηο θαη είραλ ρακειφ βαζκφ επηινγήο.  

Δλ ησ κεηαμχ, νη Tannenbaum et al. (1991) πηζηεχνπλ φηη νη πξνζδνθίεο θαη νη 

επηζπκίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε θαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ηη 

ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο επεξεάδνπλ ηα αηζζήκαηα εθπιήξσζεο ηνπο 

κεηά ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαθφινπζε δέζκεπζε, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηα θίλεηξα. Η 

εθπιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο νξίδεηαη σο: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε πιεξνί ή 

εθπιεξψλεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο επηζπκίεο ελφο εθπαηδεπνκέλνπ (Tannenbaum et al., 

1991). Οη εθπαηδεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε δηαθνξεηηθέο 

πξνζδνθίεο. Οη Clemenz et al. (2004) πξνηείλνπλ πέληε παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα θαηάξηηζε: (1) επγέλεηα, (2) ςπραγσγία, (3) 

θιίκα, (4) πιηθά θαη (5) ζπλάθεηα. Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ επίζεο πξνζδνθίεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
  

3.1 Οξηζκόο ηεο αμηνιόγεζεο  

Η αμηνιφγεζε νξίδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζχκθσλα κε ην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα. Ο Foxon (1989) δειψλεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπγγξαθέσλ ζεσξεί ηελ 

αμηνιφγεζε σο κηα πξνζπάζεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα λα απεηθνλίζεη ηνλ πινχην ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο θαηάξηηζεο πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο θαηάξηηζεο θνηλσληθά. Η 

αμηνιφγεζε νξίδεηαη σο κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ (Giberson et al., 2006).   

Αληίζεηα, ν Williams (1976) επηζεκαίλεη φηη ε αμία είλαη έλαο θάπσο αφξηζηνο 

φξνο θαη πξνηείλεηαη σο αμηνιφγεζε ηεο αμίαο (Foxon, 1989). Απηή ε άπνςε ζπλέβαιε 

θαη ζε άιινπο νξηζκνχο ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο κία εζηίαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη / ή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Brown, 2007). Απφ ηελ άπνςε 

ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα κεηξά ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αμία ηεο θαηάξηηζεο, ε 

αμηνιφγεζε νξίδεηαη σο ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηεο θαηάξηηζεο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  Πεξαηηέξσ απφ ηελ άπνςε ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα πξνζθέξεη ζπκβνιή γηα ηελ 

ιήςε απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ νξίδεηαη σο: Μηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε (Saks and 

Burke, 2012). Καηά ηελ ίδηα άπνςε, νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ζπιινγήο πεξηγξαθηθψλ 

θαη ππνθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ 

απνθάζεσλ θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή, ηελ πηνζέηεζε, ηελ αμία θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Απφ ηελ άπνςε ηεο επηθέληξσζήο ηεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ βειηίσζεο 

ησλ επηδφζεσλ, νξίδεηαη σο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν έλα πξφγξακκα έρεη 
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εθπιεξψζεη ηνπο δεισκέλνπο ζηφρνπο επηδφζεψλ ηνπ (Topno, 2012). Απφ ηελ άπνςε 

ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα δίλεη πιεξνθνξίεο, νξίδεηαη σο θάπνηα πξνζπάζεηα απφθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ηεο θαηάξηηζεο ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Η 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ 

θαηάξηηζεο (Brown θαη Sitzmann, 2011, Noe, 2016).  

3.2 Οθέιε από ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηάξηηζεο  

Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο θαηάξηηζεο, αιιά ζπρλά δε 

δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, παξφιν πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νθέιε γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ. Οη Kearns θαη 

Miller (1996) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο εμαζθαιίδεη ηελ αγνξά θαη 

ηε δέζκεπζε ζε φια ηα επίπεδα. Ο Brinkerhoff (1988) ππνζηεξίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε είλαη ην κφλν πξάγκα πνπ κπνξεί λα απνδείμεη ηα νθέιε ηεο θαηάξηηζεο ζε 

άηνκα, ζέζεηο εξγαζίαο θαη νξγαληζκνχο, φπσο ε απφιαπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, ε πξφνδνο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ηε κεηαθνξά ηεο εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ θαη νξγαλσηηθψλ νθειψλ. Μεξηθνί απφ ηα πην ζεκαληηθά νθέιε 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 Τπνβνιή ζρνιίσλ  

Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ ιφγνπ θφζηνπο / νθέινπο 

ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλάθεηα ηεο θαηάξηηζεο θαη λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη επσθεινχληαη απφ ηελ θαηάξηηζε (Phillips and Chagalis, 1990). 

Η αλαηξνθνδφηεζε νξίδεηαη σο ε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή ηνπο (Ridder et al., 2008). Η παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο 

ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο είλαη επσθειήο.  
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Σχκθσλα κε ηνπο Dhliwayo θαη Nyanumba (2014), ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη 

απαξαίηεηε ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηή φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: ν εθπαηδεπηήο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη κε ζαθήλεηα ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί θαη ηνλ ηξφπν 

βειηίσζήο ηνπο, ελψ νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ πφζν θαιά ηα πεγαίλνπλ ζε 

φια ηα ζηάδηα ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ε νπνία ηνπο βνεζά λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή 

ηνπο.  

Η αμηνιφγεζε εληνπίδεη ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο, απφ ηελ άπνςε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ηθαλφηεηάο 

ηνπο λα απνθηνχλ δεμηφηεηεο, θάηη πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ νξγαληζκφ λα 

πξνζδηνξίδεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Yamoah θαη Maiyo, 2013). Δπηπιένλ, ε 

παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο (Rothwell θαη Kazanas, 2003). Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηε βειηίσζε ησλ κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Τπνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ  

Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο βνεζά ηνπο εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνθαζίζνπλ 

εάλ ζα ζπλερίζνπλ ή ζα δηαθφςνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή εάλ ζα βειηηψζνπλ 

έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (Kirkpatrick, 2016). Η ιήςε απνθάζεσλ νξίδεηαη σο ε 

επηινγή πνπ βαζίδεηαη ζε νξηζκέλα θξηηήξηα απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο πηζαλέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (Chaturvedi, 2013). Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο ππνζηεξίδεη 

επίζεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλσλ 

πφξσλ (Topno, 2012).  

Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο ζπκβάιιεη ζηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε (Stewart and Brown, 2011) θαη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε 

αμηνπηζηίαο θαη ζε κία ζηαζεξή βάζε γηα απνθάζεηο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο (Kearns 

and Miller, 1996). Δπηπιένλ, ππνδεηθλχεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα 

βειηησζεί κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ψζηε ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο λα δηεμάγεηαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε πξφηαζε πξέπεη λα γίλεη 

πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην κάζεκα εθπαίδεπζεο (Kirkpatrick, 1996).  
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ή ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα αλαζεσξήζνπλ ην ηη έρνπλ κάζεη θαη λα εμεηάζνπλ 

πψο κπνξνχλ λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο (Easterby-Smith, 1994). 

 Πνηνηηθόο έιεγρνο  

Η αμηνιφγεζε είλαη έλαο ηχπνο ειέγρνπ πνηφηεηαο (Dahiya θαη Jha, 2011) πνπ 

θαζνξίδεη ηελ αμία ησλ εθπαηδεπηψλ, ην θφζηνο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο επηρεηξεί λα κεηξήζεη ηνλ αληίθηππν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

επηρείξεζε, λα θάλεη ζπλδέζεηο ηεο θαηάξηηζεο κε ηηο νξγαλσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο (Topno, 2012).  

Ο έιεγρνο πνηφηεηαο νξίδεηαη σο κηα δξαζηεξηφηεηα βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο νξηζκέλνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο ή 

κηαο ππεξεζίαο (Talukder, 2010). Οη Kunche et al., (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη εάλ ε 

εθπαίδεπζε δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, ηφηε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί αλάινγα κε 

βειηηψζεηο. Δπνκέλσο, ν πνηνηηθφο έιεγρνο αζθείηαη κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη αξρηθά πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο θαη λα αμηνινγείηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ θαηάξηηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Μεηαθνξά ηεο κάζεζεο  

Οη Tracey et al. (1995) απνθαιχπηνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Σχκθσλα κε ηνπο Grove θαη Ostroff (1991), ε κεηαθνξά ηεο κάζεζεο 

είλαη έλαο δείθηεο γηα ην πφζν θαιά ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζρεηίδεηαη κε ηε 

δνπιεηά. Καζνξίδεη επίζεο ηελ εκθάληζε αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ έθηαζε ηεο 

κεηαθνξάο ηεο κάζεζεο (Topno, 2012).  

Δπηπιένλ, ν Bartlett (2001) δειψλεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο ζπκβάιιεη ζηε 

κέηξεζε ηεο βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

απνθηψληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
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θαηάξηηζεο. Ο Brinkerhoff (2006) ππνζέηεη φηη αλ έλαο εξγαδφκελνο παξνπζηάζεη ζεηηθή 

αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ρψξν εξγαζίαο, ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθπαίδεπζε 

ήηαλ επηηπρήο. 

 Δπίηεπμε νξγαλσηηθώλ ζηόρσλ  

Σχκθσλα κε ηνπο Grove θαη Ostroff (1991), πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάξηηζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη γηα λα θαζνξηζηεί εάλ νη 

ζπκκεηέρνληεο βξήθαλ σθέιηκν ην πξφγξακκα θαη εάλ ζεψξεζαλ φηη είρε ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο (Goldseting and Ford, 2002). Οη ζρέζεηο κεηαμχ 

θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο θαη νη ζηξαηεγηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη θαζνξίδνληαη 

επίζεο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο (Kearns and Miller, 1996). Η αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε θαηάξηηζε αληαπνθξίζεθε 

ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο κεηάθξαζήο ηνπ ζε πιεπξά επηπηψζεσλ θαη 

θεξδνθνξίαο. 

 Καζνξηζκόο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο  

Οη Arthur et al. (2003a) ηνλίδνπλ φηη ε επηινγή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηάξηηζεο ζπκβάιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Η 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη σο: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη 

νη ζηφρνη ηεο θαηάξηηζεο ή ν ζηφρνο ηεο θαηάξηηζεο (Homklin et al., 2014). Οη 

αμηνινγήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ επαιήζεπζε θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο θαηάξηηζεο.  

Δπηπιένλ, ν Collis (2002) δειψλεη φηη εάλ δελ ππάξρεη πξφζεζε λα αμηνινγεζεί ε 

θαηάξηηζε ή ε κάζεζε, ηφηε ε εθπαίδεπζε ή ε εθκάζεζε παξαλνείηαη, επεηδή ε 

αμηνιφγεζε πξνζθέξεη κηα αλαζθφπεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ησλ πιηθψλ, ησλ κεζφδσλ, ησλ επηδφζεσλ ηνπ εθπαηδεπηή 

θιπ.. Η αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηάξηηζεο απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Πξνζδηνξηζκόο ηεο εμέιημεο ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
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Οη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

αλάπηπμε (Imran θαη Tanveer, 2015), δηφηη ε επηηπρία ή ε απνηπρία ελφο νξγαληζκνχ 

βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Η αμηνιφγεζε είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ε θαηάξηηζε έρεη πξνθαιέζεη αιιαγή ζηελ απφδνζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο Goss et al., (1994) πξνηείλεη πνιιά νθέιε απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ: Πξψηνλ, αλαζθφπεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ 

δπλαηψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ ηφζν απφ πιεπξάο πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

δεμηνηήησλ, είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επηρείξεζε.  

Με άιια ιφγηα, ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηξάηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε 

ηα θαζνξηζκέλα πξφηππα απφδνζεο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ην αλψηαην επίπεδν 

δηνίθεζεο. Οη Yamoah θαη Maiyo (2013) ππνδειψλνπλ φηη νη πξνζδνθίεο γχξσ απφ ηηο 

επηδφζεηο πξέπεη λα ηεζνχλ πξηλ νη εξγαδφκελνη θξηζνχλ φηη δελ έρνπλ απφδνζε. Δίλαη 

ζαθέο φηη ε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν 

θξηηεξίσλ είλαη ε πξνηηκψκελε κέζνδνο. 

Δλ θαηαθιείδη, νη αμηνινγήζεηο ηεο θαηάξηηζεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κέηξεζε 

ησλ αιιαγψλ ζηε γλψζε, ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ νξγαληζκψλ, ηελ παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνφδνπ ησλ επηδφζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο, ηε κεηαθνξά ηεο 

κάζεζεο, ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Απηά ηα 

νθέιε κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν εάλ ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη 

απνηειεζκαηηθά.  

3.3 Πξνθιήζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηάξηηζεο  

Έρνπλ εληνπηζηεί αξθεηά εκπφδηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο (Hung, 2010, 

Santos and Stuart, 2003). Οη Santos θαη Stuart (2003) δειψλνπλ φηη απφ ηελ αλαιπηηθή 

θαη δηαρεηξηζηηθή ζθνπηά, ηα θχξηα εκπφδηα είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θαηάξηηζεο δειαδή ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο κάζεζεο.  Δπηπιένλ, 

είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα εκπφδηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο 
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πξνθεηκέλνπ λα ηα μεπεξάζνπλ θαη λα εμαζθαιηζηνχλ αθξηβή απνηειέζκαηα 

αμηνιφγεζεο.  

Οη Simmonds θαη Gibson (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλ γίλεη ζσζηά. 

Δπνκέλσο, ε γλψζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ή αλαζηέιινπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαηάξηηζεο ζπκβάιιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο θαηάξηηζεο. Ο Griffin (2010) εληνπίδεη ηηο πην ζπρλέο δπζθνιίεο ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηάξηηζεο. 

Οη δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη ε θαηάξηηζε θαζηζηά ηνπο ππαιιήινπο πην ηθαλνχο 

λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, έηζη ψζηε λα βιέπνπλ ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο 

(Hashim, 2001). Δπηπιένλ, νη δηεπζπληέο πηζηεχνπλ γεληθά φηη ε εθπαίδεπζε νδεγεί ζε 

θαιά απνηειέζκαηα. Ο Barron (1996) δειψλεη φηη νη δηαρεηξηζηέο γεληθά πηζηεχνπλ φηη 

έλαο θαιά εθπαηδεπκέλνο εξγαδφκελνο ζα είλαη απηφκαηα παξαγσγηθφο ππάιιεινο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, νη επαγγεικαηίεο είηε δελ πηζηεχνπλ ζηε δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ 

θαηάξηηζεο, είηε δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ην θάλνπλ. 

Οξηζκέλνη επαγγεικαηίεο δελ γλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία ή λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ επηρείξεζε. Η 

πεπνίζεζε είλαη φηη νη αμηνινγήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη δαπαλεξέο θαη ρξνλνβφξεο, 

ελψ ζπρλά παξεκπνδίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Οη Athari θαη Zairi (2002) 

επηβεβαηψλνπλ φηη νη πξνθιήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο 

νξγαληζκνχο λα δηεμάγνπλ αμηνιφγεζε είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία κε πςειφ θφζηνο 

αμηνιφγεζεο. 

Λίγεο εηαηξείεο αμηνινγνχλ ηελ θαηάξηηζε επεηδή είλαη δαπαλεξή θαη ππάξρεη 

ειάρηζηε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε. Οη αμηνινγεηέο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεχζεσλ ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο ή ηελ 

εκπεηξία γηα ηε δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ θαηάξηηζεο. Οη Wang θαη Wang (2005) 

δειψλνπλ φηη ε έιιεηςε πφξσλ θαη εκπεηξίαο κεηψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο δηεμαγσγήο 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο.  
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Ο Bedingham (1997) δηαπηζηψλεη φηη ε έιιεηςε εκπεηξίαο κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάξηηζεο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγεί ζε ιηγφηεξε δέζκεπζε γηα βειηίσζε ηεο 

αλψηαηεο θαηάξηηζεο. Ο Hung (2010) πξνηείλεη φηη ην πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ εκπνδίδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επεηδή νη 

αμηνινγεηέο βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ επηπιένλ 

πφξνπο. Η έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ αηφκσλ γηα ηε δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ απνηειεί 

επίζεο πξφβιεκα.  

Οη πξνζσπηθνί θαη νξγαλσηηθνί πεξηνξηζκνί, φπσο ην θφζηνο, ε πεξηνξηζκέλε 

ηθαλφηεηα, ηα πξνβιήκαηα δπλαηνηήησλ, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε δπζθνιία ιήςεο ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ε έιιεηςε νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο θαη ηα αλεπαξθή ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο, απνηξέπνπλ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεχζεσλ 

(Griffin, 2010). Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο 

αληηκεησπίδεη πξνθιήζεηο, φπσο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, πξνβιήκαηα εθαξκνγήο θαη 

πςειφ θφζηνο, ελψ νη Wang θαη Wang (2005) δείρλνπλ φηη ε έιιεηςε νξγαλσηηθήο 

λννηξνπίαο πεξηνξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεχζεσλ.  

Υπάξρνπλ πνιιά άιια εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάξηηζεο, φπσο ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία δεκηνπξγίαο ειέγρσλ, ηελ 

έιιεηςε εξγαιείσλ κέηξεζεο, ηνπο αλεηδίθεπηνπο αμηνινγεηέο, ηε δπζθίλεηε θαη 

πεξίπινθε αξηζκεηηθή εξγαζία, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ θαηάξηηζεο θαη 

απνηειεζκάησλ, δηαδηθαζίεο θαη είλαη δχζθνιν λα πξνζθέξνληαη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ππεξβνιηθά ζεσξεηηθά 

(Hung, 2010).  

Ωο εθ ηνχηνπ, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ιίγεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ 

αμηνινγήζεηο θαηάξηηζεο. Δθηφο απφ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο, ε έιιεηςε ζχλδεζεο 

κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

νξγάλσζεο κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο. 

Η έιιεηςε ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ αλψηαησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αμηνινγήζεσλ θαηάξηηζεο κεηψλεη ηελ εθαξκνγή. Οη Saks θαη Haccoun 
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(2009) ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαρεηξηζηέο δελ δηεμάγνπλ αμηνινγήζεηο επεηδή δελ ππάξρεη 

δήηεζε γη 'απηφ αιιά ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ απνκφλσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θαηάξηηζεο απφ άιιεο κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνπο ππαιιήινπο θαη ηελ 

επηρείξεζε.  

Ο Griffin (2010) ππνδεηθλχεη φηη νη εηδηθνί ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

αλαθέξνπλ φηη νη αμηνινγήζεηο είλαη δαπαλεξέο, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

ηθαλφηεηαο, παίξλνπλ ππεξβνιηθφ ρξφλν, δπζθνιεχνληαη λα απνθηήζνπλ ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, απαηηνχλ πεξηζζφηεξε νξγαλσηηθή ππνζηήξημε θαη δελ επαξθνχλ γηα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη κηα κείσζε ζηελ απαίηεζε γηα 

αμηνιφγεζε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ππάξρεη ειάρηζηε ή θακία δήηεζε απφ ηνπο 

πειάηεο λα αμηνινγνχλ ζνβαξά ηηο εθπαηδεχζεηο φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ 

ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα λα ην απνιακβάλνπλ, λα μερλνχλ θαη λα ζπλερίδνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο φπσο πξηλ (Hashim, 2001). 

Η πιεηνλφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο βαζίδεηαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

αζθνχκελσλ πνπ είλαη ην πξψην επίπεδν ηνπ κνληέινπ Kirkpatrick. Τν επίπεδν έλα 

αληίδξαζε, κεηξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην επίπεδν δχν-κάζεζε κεηξά 

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ην επίπεδν ηξία-ζπκπεξηθνξά, κεηξά ηε 

κεηαθνξά ηεο κάζεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη, ηέινο, ην επίπεδν ηέζζεξα-ηελ 

θαηάξηηζε ζηνλ νξγαληζκφ (Kirkpatrick θαη Kirkpatrick, 2006).  

Η αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ πξέπεη λα ζπλερηζηεί κεηά ηελ 

έλαξμε θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Σηηο ΗΠΑ, ην 88% ησλ 199 ζπκκεηερφλησλ 

αλέθεξε φηη νη νξγαλψζεηο ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ αμηνινγήζεηο επηπέδνπ έλα, ην 83% 

ρξεζηκνπνίεζε ηηο αμηνινγήζεηο επηπέδνπ δχν, ην 60% ρξεζηκνπνίεζε ηηο αμηνινγήζεηο 

επηπέδνπ ηξία θαη ην 35% ρξεζηκνπνίεζε ηηο αμηνινγήζεηο επηπέδνπ ηέζζεξα. Σηνλ 

Καλαδά, νη Saks θαη Burke (2012) δηαπίζησζαλ φηη νη επηρεηξήζεηο είλαη πην πηζαλφ λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ αληίδξαζε θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αμηνινγήζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα απνηειέζκαηα. 

Οη Al-Athari θαη Zairi (2002) θαη Altarawneh (2009) ζεσξνχλ φηη ε αληίδξαζε 

είλαη ην πην επξέσο κεηξεκέλν επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο εηδηθά 
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ζηηο αξαβηθέο ρψξεο. Ο Attiya (1993) ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αληίδξαζεο, δηαλέκνληαο εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη παίξλνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηνπο 

εθπαηδεπηέο, ηα πιηθά θαη ηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξφγξακκα.  

Οη Abdalla θαη Al-Homoud (1995) δειψλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ επεμεξγαζία 

ησλ αμηνινγήζεσλ, ηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, ηελ εχξεζε 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ ή γισζζψλ, ηελ εχξεζε ρξφλνπ γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε. 

Πνιιέο πνηθηιίεο κνληέισλ αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά 

ηηο πξνεγνχκελεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο (Passmore θαη Velez, 2012) θαη δηάθνξα κνληέια 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νξγαληζκνχο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

θαηάξηηζεο (Topno, 2012). Τα κνληέια αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο έρνπλ ζθνπφ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εχξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο (Tzeng et al., 

2007).  

Γεληθά, ηα κνληέια αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζην ζηφρν, φπσο ην κνληέιν 

ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηνπ Kirkpatrick, ην κνληέιν πξντφληνο, ην κνληέιν εηζφδνπ-

δηεξγαζίαο θαη ην ζχζηεκα επηθχξσζεο θαηάξηηζεο. Τέινο, ηα κνληέια κε βάζε ην ζηφρν 

θαη ην ζχζηεκα έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηε βηβιηνγξαθία θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα (Dahiya θαη Jha, 2011). Οη δχν ηχπνη κνληέισλ αμηνιφγεζεο έρνπλ 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζην ζηφρν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο λα ζθεθηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ θπκαίλνληαη απφ ην 

θαζαξά ηερληθφ έσο ην ζπγθαιπκκέλν πνιηηηθφ (Eseryel, 2002). Απηή ε πξνζέγγηζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζαθψο θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη επηδηψθεη λα 

πξνζδηνξίζεη εάλ νη ζηφρνη απηνί έρνπλ επηηεπρζεί. Η πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζην 
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ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ βεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη παξνπζηάδεη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάξηηζεο (Eseryel, 2002). Δζηηάδεη επίζεο ζην θαηά πφζνλ ε παξέκβαζε ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή. Η πξνζέγγηζε ηεο καθξνεληνιήο επηθεληξψλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ γεγνλφο θαη αλαιχεη θαη εμεγεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ρσξίο λα αλαθέξεη 

ξεηά ηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία πνπ πεξηβάιινπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο. Τν 

κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζε κηθξνζθνπηθά ζπζηήκαηα επηθεληξψλεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο 

θαη εμσηεξηθνχο νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Al-Khayyat θαη Elgamal, 1997). 

Γηαθνξεηηθά πιαίζηα γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο έρνπλ 

πξνηαζεί κε βάζε απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Eseryel, 2002). Πνιιά κνληέια 

πνπ αλαπηχζζνληαη απφ αθαδεκατθνχο βαζίδνληαη ζηελ πξνζέγγηζε κε βάζε ην ζηφρν, 

φπσο ην κνληέιν ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηνπ Kirkpatrick. Δπηπιένλ, ε πξνζέγγηζε πνπ 

βαζίδεηαη ζην ζηφρν είλαη κηα κηθξνδηάζεζε, ελψ ε βαζηζκέλε ζην ζχζηεκα πξνζέγγηζε, 

ε νπνία ζπάληα βξίζθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, παίξλεη κηα καθξνεληνιή (Dahiya θαη Jha, 

2011). Τα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε ζπζηήκαηα κπνξεί λα κελ παξέρνπλ επαξθείο 

ιεπηνκέξεηεο, δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο, κεξηθέο απφ απηέο παξέρνπλ 

ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ελέρνληαη ζε θάζε βήκα θαη θαλέλαο δελ 

παξέρεη εξγαιεία αμηνιφγεζεο (Dahiya θαη Jha, 2011).  

Μηα άιιε δχλακε είλαη φηη παξέρεη έλα βηψζηκν, ζπζηεκαηηθφ, δηακνξθσηηθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο (Reio et al., 2017). Καη ηα ηέζζεξα επίπεδα ηνπ κνληέινπ 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Kirkpatrick κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ηφζν γηα 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ζπιινγηθνχο ζθνπνχο, δηφηη νη αληηδξάζεηο θαη ε κάζεζε 

επηθεληξψλνληαη ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ή ηελ εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη 

θαηαιακβάλνληαη ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ απφ ηνλ 

δηακεζνιαβεηή (Long, 2005).  

Η αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε νξίδεηαη σο ε αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη πξνο φθεινο θάπνηνπ εμσηεξηθνχ θνηλνχ ή 



32 

 

ππεχζπλνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, φπσο έλαο νξγαληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο ή 

κειινληηθνί ρξήζηεο (Madaus and Kellaghan, 2002). Η ηππηθή αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη 

σο θχθινη αμηνιφγεζεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Hayes et al., 2016). Δλ ησ κεηαμχ, ε ζπκπεξηθνξά θαη ηα απνηειέζκαηα 

επηθεληξψλνληαη ζηε κεηαθνξά ηεο θαηάξηηζεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

θαηαγξάθνληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο.  

3.4 Μνληέια αμηνιόγεζεο εθπαίδεπζεο 

Τν κνληέιν ηνπ Kirkpatrick νξίδεη ηη ζεσξνχληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αδπλακίεο θαη λα βειηησζνχλ ηα 

κειινληηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο (Saks and Burke, 2012).  

Οκνίσο, ν Milne (2007) δείρλεη φηη ην κνληέιν ηνπ Kirkpatrick είλαη ην πην 

εδξαησκέλν πιαίζην γηα ηε κέηξεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Οη Holton (1996), 

Bassi and Cheney (1997) θαη Bates (2004) ηνλίδνπλ φηη απηφ ην κνληέιν είλαη κηα επξέσο 

απνδεθηή πξνζέγγηζε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Τν κνληέιν απηφ ζεσξείηαη δεκνθηιέο κνληέιν γηα ηελ 

πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο.  

Η αξρηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ ηνπ Kirkpatrick θαη ηεο ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο ηνπ 

αλαπηχρζεθαλ ην 1959, έθηνηε έρεη θαζηεξσζεί ζην πιαίζην ηνπ επαγγέικαηνο 

θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο (Homklin et al., 2013, Saks and Burke, 2012). Ο Kirkpatrick 

πξφηεηλε (1959, 1976, 1994, 1996, 1998) ηέζζεξα επίπεδα γηα απηφ ην κνληέιν: 

αληίδξαζε, κάζεζε, ζπκπεξηθνξά θαη απνηειέζκαηα. Τν απνηέιεζκα ηεο πξνζέγγηζεο 

ηνπ Kirkpatrick είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο.  

Σην πξψην επίπεδν, ε αληίδξαζε κεηξά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Σην δεχηεξν επίπεδν, ε κάζεζε κεηξάεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο 

απνθηνχλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Σην ηξίην επίπεδν, ε ζπκπεξηθνξά κεηξά πφζε γλψζε 

απνθηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο κεηαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Σην ηέηαξην επίπεδν, 
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ηα απνηειέζκαηα κεηξνχλ ηνλ αληίθηππν απηήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ νξγαληζκφ (Alliger 

θαη Janak, 1989). 

Τα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο Kaufman ζην επίπεδν ηεο αμηνιφγεζεο 

απνηεινχληαη απφ πέληε επίπεδα: (1) δπλαηφηεηα θαη αληίδξαζε, φπσο επίζεο νξίδεηαη 

σο (εηζξνή θαη δηαδηθαζία), (2) απφθηεζε, (3) εθαξκνγή, (4) νξγαλσηηθή παξαγσγή θαη 

(5) απνηειέζκαηα. Σην Δπίπεδν έλα, ν νξηζκφο ηεο αληίδξαζεο επεθηείλεηαη ψζηε λα 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ αληίδξαζε (εηζξνή θαη επεμεξγαζία) θαη ππάξρεη έλαο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ εηζξνψλ πνπ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ νξγαλσηηθψλ 

πφξσλ θαη ηελ απνδνρή θαη απνδνηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα δηαδηθαζία (Kaufman et al., 1996).  

Οη Watkins et al., (1998) ππνζηεξίδνπλ φηη απηφο ν δηαρσξηζκφο ηεο εηζφδνπ θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο ζην Δπίπεδν έλα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκνο γηα ηνπο αμηνινγεηέο 

παξέρνληαο ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Τν Δπίπεδν δχν νξίδεηαη σο κέηξα «απφθηεζεο» 

ηθαλνηήησλ, ην Δπίπεδν ηξία είλαη ε εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην 

ρψξν εξγαζίαο θαη ην Δπίπεδν ηέζζεξα νλνκάδεηαη νξγαλσηηθή παξαγσγή, ε νπνία 

κεηξά ηελ παξαγσγή ή ηηο ζπλεηζθνξέο ηεο νξγάλσζεο. Τέινο, ην Δπίπεδν πέληε κεηξά 

ηα θνηλσληθά δεηήκαηα αμηνινγψληαο ηελ αληαπφθξηζε ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ πειαηψλ, 

ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο απνιαβέο ηνπο (Kaufman et al., 1996). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Stokking (1996) ππνζηεξίδεη φηη νξηζκέλεο απφ ηηο 

πηπρέο ηεο εθηεηακέλεο έθδνζεο ηνπ κνληέινπ ηνπ Kirkpatrick είλαη αζαθείο θαη 

ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε ζαθήλεηαο θαη φηη ην κνληέιν ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

πξνζαξκνγέο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο ρξνλνινγίαο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πηπρψλ ησλ επηπέδσλ θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ή δελ γίλεηαη 

ζαθήο δηάθξηζε φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε εθαξκνγήο ηεο θαηάξηηζεο.  

Σε απηφ ην κνληέιν, νη ζηφρνη εθαξκνγήο θαη κάζεζεο θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο 

ελζσκαηψλνληαη ζην Δπίπεδν δχν (απφθηεζε), επεηδή ζεσξνχληαη δείθηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 



34 

 

(Stokking, 1996). Δπηπιένλ, ην κνληέιν ηνπ Kaufman έρεη κηα ζεσξεηηθή πιεπξά, αιιά 

πξνζθέξεη ιηγφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο (Topno, 2012). Δπνκέλσο, 

απηφ ην κνληέιν παξέρεη ηελ ίδηα πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ κε ην κνληέιν ηεζζάξσλ 

επηπέδσλ ηνπ Kirkpatrick, επεηδή δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπο παξακεηξηθνχο παξάγνληεο. 

3.4.1 Πξνζαλαηνιηζκόο 

Απηή είλαη κηα άιιε κέζνδνο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ 

εμνηθείσζε θαη ηελ θαηάξηηζε λέσλ ππαιιήισλ ζηε λέα ζέζε εξγαζίαο ελφο νξγαληζκνχ. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, εθηίζεληαη ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, γηα 

παξάδεηγκα ηε θχζε ηνπ λένπ έξγνπ ηνπο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ ηα θαζνξηζκέλα θαζήθνληα θαη επζχλεο ηνπο θαη ην ηη αλακέλεηαη γεληθά απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ. Δπίζεο, δίλεηαη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ 

νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, ησλ 

ζπζηεκάησλ εξγαζίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δηάηαμεο ησλ γξαθείσλ, πνπ 

ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ππάξρνπζα νξγαλσηηθή λννηξνπία, ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαδηθαζίεο. 

3.4.2 πλέδξηα 

  Μηα κέζνδνο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη παξνπζηάζεηο απφ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα ζε έλα επξχ θνηλφ. Δίλαη πην απνδνηηθφ απφ πιεπξάο 

θφζηνπο, θαζψο κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ εθπαηδεχεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

ηαπηφρξνλα ζε κεγάια αθξναηήξηα.  

Απηή ε κέζνδνο είλαη σζηφζν κεηνλεθηηθή επεηδή δελ είλαη εχθνιν λα 

δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη αηνκηθνί εθπαηδεπφκελνη θαηαλννχλ ην ζέκα ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Γελ αθνινπζνχλ φινη νη εθπαηδεπφκελνη κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ, κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πνπ κπνξεί λα θαίλεηαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηαρχηεξα απφ άιινπο θαη 

έηζη λα νδεγνχλ ηελ εθπαίδεπζε άιισλ αηφκσλ. 

3.4.3 Αλαπαξαγσγή ξόισλ  
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Πεξηιακβάλεη ηερληθέο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θαηαγξάςνπλ θαη λα θέξνπλ ζε εμέιημε θαηαζηάζεηο ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν εξγαδφκελν. Με άιια ιφγηα, ε κέζνδνο επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

εθηεινχλ ζελάξηα εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ θαη ιχζεσλ, 

γηα παξάδεηγκα, ζε κηα νξγάλσζε γηα ζπδήηεζε. Σηνπο εθπαηδεπφκελνπο παξέρνληαη 

νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ξφισλ, ησλ αλεζπρηψλ, ησλ 

ζηφρσλ, ησλ επζπλψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη πνιιά άιια. Σηε ζπλέρεηα παξέρεηαη κηα 

γεληθή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη εθεί φηαλ απαηηείηαη λα ελεξγήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο. Απηή 

ε κέζνδνο είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηβάιινληα ρσξίο 

άγρνο ή ελαιιαθηηθά ειάρηζηνπ ζηξεο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επθνιφηεξε 

εθκάζεζε. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή κέζνδν θαηάξηηζεο γηα έλα επξχ 

θάζκα εξγαδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα εθείλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

πσιήζεσλ ή εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ζηνπο ππαιιήινπο δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο. 

3.4.4 Σππνπνηεκέλα καζήκαηα θαηάξηηζεο θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Απηά ηα καζήκαηα θαη 

πξνγξάκκαηα είλαη ζπλήζσο έλα ζχλνιν θαζνξηζκέλσλ θαη γλσζηψλ πξνγξακκάησλ, 

φπνπ ην πεξηερφκελν, νη δηάξθεηεο θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 

είλαη ζαθείο ηφζν γηα ηελ νξγάλσζε φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εθπαηδεπηεί. Σε 

αληίζεζε κε ηηο αλεπίζεκεο πξνπνλήζεηο θαη πξνγξάκκαηα, κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί 

λσξίηεξα ε επίζεκε θαηάξηηζε θαη ηα πξνγξάκκαηα θαη λα ζρεδηαζηεί θαη ε αμηνιφγεζή 

ηνπο.  

Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ απηά ηα καζήκαηα θαη πξνγξάκκαηα ελψ 

είλαη εληειψο εθηφο εξγαζίαο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ελαιιαθηηθά λα είλαη 

παξφληεο γηα εξγαζία κε κεξηθή απαζρφιεζε. Απηά ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηεο επηρείξεζεο (εζσηεξηθά) ή εθηφο ηεο εξγαζίαο. Η εξγαζία 

ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθή, θαζψο νη εξγαδφκελνη είλαη καθξηά απφ ην 

ρψξν εξγαζίαο θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλε. Αλάινγα κε ηηο 
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απαηηνχκελεο γλψζεηο, ηε δνκή θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο νξγάλσζεο, νη εθπαηδεπηέο κπνξεί 

λα έξρνληαη κέζα ζηελ εηαηξία ή έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
  

4.1 Απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

Οη επηδφζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ εμεηάδνληαη θαλνληθά φζνλ αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα. Ωζηφζν, κπνξεί επίζεο λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ άπνςε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Armstrong 2000). Υπάξρνπλ νξηζκέλα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε 

κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ, γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο (Ahuja 1992). 

Η θεξδνθνξία είλαη ε δπλαηφηεηα λα θεξδίδεη θέξδε κία επηρείξεζε ζηαζεξά γηα 

κηα ρξνληθή πεξίνδν. Δθθξάδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο πξνο ηηο πσιήζεηο ή 

ηεο απφδνζεο ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο θεθαιαίνπ (Wood & Stangster 2002). Η 

απνδνηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ κε ηε 

ρξήζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ πφξσλ, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ λα επηηχρνπλ ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο ή ζηφρνπο (Stoner 1996). Η 

παξαγσγηθφηεηα εθθξάδεηαη σο αλαινγία εμφδνπ πξνο εθείλε ηεο εηζφδνπ.  

Δίλαη έλα κέηξν γηα ην πψο ην άηνκν, ε νξγάλσζε θαη ε βηνκεραλία κεηαηξέπεη 

ηνπο πφξνπο εηζξνψλ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Τν κέηξν ηεο παξαγσγήο πνπ παξάγεηαη 

αλά κνλάδα πφξσλ. Η πνηφηεηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο δεισκέλεο ή ππνλννχκελεο αλάγθεο (Kotler 

& Armstrong 2002). Πξνζθέξεη φιν θαη πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε 

πξννδεπηηθά πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

Δίλαη επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο εηαηξείαο λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νξγαλψζεηο 

πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ πςειά επίπεδα απφδνζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ζπλεπψο φηη νη 

δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηα επηζπκεηά επίπεδα απφδνζεο γηα νπνηεζδήπνηε 

ζρεηηθέο πεξηφδνπο. Απηφ κπνξνχλ λα θάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, κε ηνλ θαζνξηζκφ 

ζηφρσλ θαη πξνηχπσλ βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα κεηξεζεί ε κεκνλσκέλε απφδνζε.  

Οη εηαηξείεο δηαζθαιίδνπλ φηη νη ππάιιεινί ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ θαη / ή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηή ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ελζαξξχλεη ηνπο 
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ππαιιήινπο λα εκπιαθνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ έρνληαο έλα ξφιν ζε φιε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγψληαο έηζη θίλεηξα γηα 

πςειά επίπεδα απφδνζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη νη νξγαλσηηθνί ζηφρνη ηεξνχληαη κε 

ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Η δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζε έλα ηκήκα, ζε δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο θιπ. Οη πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

έδεημαλ φηη νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δνπιεηά ηνπο ζα έρνπλ 

πςειφηεξεο επηδφζεηο εξγαζίαο, απφ εθείλνπο πνπ δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηε 

δνπιεηά ηνπο (Landy 1985). Αθφκε, νη Kinicki & Kreitner (2007) θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πςειφηεξε ζηνπο επραξηζηεκέλνπο θαη 

ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαδνκέλνπο θαη ε δηνίθεζε ζεσξεί φηη είλαη εχθνιν λα παξαθηλήζεη 

ηνπο πςειφβαζκνπο ζπληειεζηέο λα επηηχρνπλ ζηαζεξνχο ζηφρνπο. 

4.2 Δπίδξαζε ηεο θαηάξηηζεο ζηελ απόδνζε 

Σηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ε νξγαλσηηθή αλάπηπμε επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο. Η θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ δηαδξακαηίδεη δσηηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε 

ησλ επηδφζεσλ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη, 

ζπλεπψο, ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ εθπαηδεχνπλ 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη ησλ νξγαλψζεσλ πνπ δελ ην θάλνπλ. Η ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη ηελ χπαξμε πξνθαλψλ επηπηψζεσλ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Μεξηθέο κειέηεο έρνπλ πξνρσξήζεη εμεηάδνληαο ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Harrison 2000), ελψ άιιεο έρνπλ επεθηαζεί ζε κηα γεληθή εηθφλα ησλ νξγαλσηηθψλ 

επηδφζεσλ (Swart et al., 2005). Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ηα δχν ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έλλνηα φηη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο, 

αθνχ ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεη ηε γεληθή νξγαλσηηθή απφδνζε. Σε ζρέζε 

κε ηα παξαπάλσ, ν Wright & Geroy (2001) ζεκεηψλεη φηη νη ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιάδνπλ κέζσ απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Σπλεπψο, 
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φρη κφλν βειηηψλεη ηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα εθηεινχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ηξέρνπζεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, αιιά θαη εληζρχεη ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κειινληηθή 

εξγαζία, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλψηεξε νξγαλσηηθή απφδνζε. 

Ο θιάδνο πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ έρεη αλαθαιχςεη ελδηαθέξνληα επξήκαηα ζρεηηθά κε απηή ηε ζρέζε. Η 

θαηάξηηζε έρεη απνδεηρζεί φηη παξάγεη νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ηφζν γηα ηνλ εξγαδφκελν φζν θαη γηα ηελ νξγάλσζε, επεξεάδνληαο ζεηηθά ηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, 

ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ (Guest 1997).  

Δπηπιένλ, άιιεο κειέηεο, γηα παξάδεηγκα ε κειέηε απφ ηνπο Swart et al. (2005) 

επεμεξγάδεηαη ηελ θαηάξηηζε σο κέζν αληηκεηψπηζεο ειιεηκκάησλ δεμηνηήησλ θαη θελψλ 

απφδνζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σχκθσλα κε ηνλ 

Swart et al. (2005), ε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο απφδνζεο αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή 

κηαο ζρεηηθήο παξέκβαζεο θαηάξηηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Δμεηάδεη πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα δειψλνληαο φηη ε θαηάξηηζε δηεπθνιχλεη ηελ 

νξγάλσζε λα αλαγλσξίζεη φηη νη εξγαδφκελνη ηεο δελ εθηεινχλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο θαη 

έηζη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηέο ηνπο θαη νη ζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο αλάγθεο. Δίλαη πάληνηε έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα θαηέρνπλ 

κηα νξηζκέλε πνζφηεηα γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο.  

Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απηφ δελ είλαη αξθεηφ θαη νη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο απφδνζεο ηεο 

εξγαζίαο. Με άιια ιφγηα, νη νξγαλψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζπλερείο πνιηηηθέο θαηάξηηζεο 

θαη δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, ζπλεπψο, λα κελ πεξηκέλνπλ πεξηζηαηηθά 

ειιείςεσλ δεμηνηήησλ θαη επηδφζεσλ. 

Σχκθσλα κε ηνλ Wright & Geroy (2001), νη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

αιιάδνπλ κέζσ απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Γελ βειηηψλεη κφλν ηε 
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ζπλνιηθή απφδνζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο ηξέρνπζαο 

εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ζηάζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κειινληηθή δνπιεηά, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

αλψηεξε νξγαλσηηθή απφδνζε. Μέζσ ηεο θαηάξηηζεο νη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

αλαπηχζζνληαη θαη ηνπο επηηξέπνπλ λα πινπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ην έξγν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία θαη λα επηηχρνπλ ζηαζεξνχο ζηφρνπο κε αληαγσληζηηθφ ηξφπν. 

Δπηπιένλ, νη θαηαγγειίεο δπζαξέζθεηαο, ε απνπζία θαη ν θχθινο εξγαζηψλ κπνξνχλ λα 

κεησζνχλ ζεκαληηθά φηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη ηφζν θαιά εθπαηδεπκέλνη πνπ κπνξνχλ 

λα βηψζνπλ ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο επίηεπμεο θαη ηε 

γλψζε φηη αλαπηχζζνπλ ηηο εγγελείο δπλαηφηεηέο ηνπο (Pigors & Myers 1989). 

Τα πεξηζζφηεξα απφ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάξηηζε επηηπγράλνληαη 

εχθνια φηαλ πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηάξηηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νξγάλσζε, νη 

εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ θαηάξηηζε πνιχ 

λσξίηεξα. Σχκθσλα κε ηνπο Kenney & Reid (1986) ε πξνγξακκαηηζκέλε εθπαίδεπζε 

είλαη ε ζθφπηκε παξέκβαζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο απαξαίηεηεο κάζεζεο γηα 

βειηησκέλε απφδνζε ζηελ εξγαζία. Η πξνγξακκαηηζκέλε εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηνπο 

Kenney θαη Reid απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο. Καζνξηζκφο ηεο 

απαηηνχκελεο κάζεζεο φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα 

κάζνπλ θαη πνηεο λννηξνπίεο πξέπεη λα αιιάμνπλ.  

 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηφρσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ζσζηφ ζπλδπαζκφ γηα ηερληθέο θαηάξηηζεο θαη ηνπνζεζίεο. 

 Πξνζδηνξηζκφο γηα ην πνηνο παξέρεη ηελ εθπαίδεπζε  

 Αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο. Τξνπνπνίεζε θαη επέθηαζε ηεο θαηάξηηζεο φπσο 

είλαη απαξαίηεην. 

Καζψο νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηελ επειημία, ηελ ηαρχηεηα θαη ηε ζπλερή 

θαηλνηνκία, ν πξνγξακκαηηζκφο κε ηνπο αλζξψπνπο εμαζθαιίδεη κηα ζεηηθή ζρέζε κε ηε 
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βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. Όηαλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

νξγαλσηηθέο απνθάζεηο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ππάξρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Η ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη 

ε ζπλεξγαζία ζπκβάιινπλ ζηελ άξζε ησλ θξαγκψλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. Οη 

εξγαδφκελνη δελ ζα θαηαθχγνπλ ζε απεξγίεο θαη ζε δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα 

εμαληιήζνπλ φια ηα δηαζέζηκα θαλάιηα επίιπζεο ηεο δηαθνξάο.  

Οη εξγαδφκελνη ζα παξαθηλεζνχλ επεηδή ε δηνίθεζε ηνπο ζεσξεί εηαίξνπο 

ζπκβάιινληαο ζηελ νξγαλσηηθή επηηπρία αληί λα ζεσξνχληαη απιψο πθηζηάκελνη θαη 

ζπλεπψο ζα απνθεχγνπλ λα εκπιαθνχλ ζε αληηπαξαγσγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζα 

επηδηψθνπλ λα βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο κέζα απφ ηελ έγθαηξε επίηεπμε ησλ 

νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ. Δπηπιένλ, ν Ichnniowski 1997 ππνζηεξίδεη φηη νη θαηλνηφκεο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο φπσο ε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

επειημία ζην ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηελ απνθέληξσζε ησλ δηεπζπληηθψλ 

θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ. 

4.3 πλζήθεο εξγαζίαο 

Αλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο δελ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ παξαγσγή έρνπλ 

πξάγκαηη έκκεζεο επηδφζεηο, γηα παξάδεηγκα εάλ ε ρεηξσλαθηηθή ή πλεπκαηηθή εξγαζία 

πνπ εκπιέθεηαη ζε νξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε έλα εξγνζηάζην είλαη θνπξαζηηθή, ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα λα ζέζεη ζε θίλδπλν φρη κφλν ηελ ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο, αιιά λα 

νδεγήζεη ζε αηπρήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ πεξαηηέξσ πεξηζηαηηθά φπσο ε 

απψιεηα δσήο. Απηφ κπνξεί λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην εζηθφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπνκέλσο, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο 

εξγαζίαο πνπ δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην εξγαηηθφ δπλακηθφ παξέρνληαο, κεηαμχ 

άιισλ, πεξηβάιινλ ρσξίο ζφξπβν, επαξθή ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, θαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίεο (Hogber 2005). Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ αηπρήκαηα θαη λα 

δηαηεξήζνπλ αμηφπηζηα αξρεία αζθαιείαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζεηηθήο θνπιηνχξαο, ηεο 

εμαζθάιηζεο θαιήο θαηάζηαζεο εξγαζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

(Newstrom 2002). 
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4.4 ύζηεκα αληακνηβήο 

Ο γεληθφο ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ αληακνηβήο είλαη ε πξνζέιθπζε θαη ε 

δηαηήξεζε πνηνηηθψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

κε ρξεκαηηθέο αληακνηβέο φπσο ακνηβέο κεηαθνξψλ θαη πξνγξάκκαηα παξνρήο 

θηλήηξσλ γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο (Armstrong 2006).  

Δπηπιένλ, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ζπζηήκαηα αληακνηβήο παξφκνηα κε 

εθείλα ηεο βηνκεραλίαο ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ή νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

ζπζηήκαηα ακνηβψλ κε βάζε ηηο επηδφζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληακείςνπλ ηνπο 

ππαιιήινπο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα πξφηππα επηδφζεσλ θαη ηνπο ζηφρνπο 

θεξδνθνξίαο. Δπνκέλσο, γηα λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα αίζζεζε δηθαηνζχλεο θαη ζπλέπεηαο ζηηο δνκέο 

ακνηβψλ ηνπο (Davar 2006). Οη εξγαδφκελνη αλακέλνπλ φηη νη εξγνδφηεο ζα αγνξάζνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο ζε κηα νξηζκέλε ηηκή. 

4.5 Οκαδηθή εξγαζία 

Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα αιιειεπηδξνχλ θαη ζπληνλίδνληαη 

γηα λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη ζηφρν. Όηαλ ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο 

ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο, ν ζπληνληζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ θαζίζηαηαη 

επθνιφηεξνο. Απηφ ζα νδεγήζεη ζηηο νκάδεο λα κνηξάδνληαη ζηφρνπο επηδφζεσλ θαη, 

ζπλεπψο, λα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα νδεγήζεη 

αξγφηεξα ζε βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Τα νκαδηθά έξγα ελζαξξχλνπλ ηελ 

αλνηρηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο ζπκπιήξσζεο 

πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα πεηχρνπλ πεξηζζφηεξα ζε κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζε 

ζχγθξηζε κε ην πφηε ην άηνκν εξγάδεηαη κφλν ηνπ δεκηνπξγψληαο έηζη ζπλέξγηα (Daft 

1997).  

Δπηπξφζζεηα, ν Stoner (1996) ππνζηεξίδεη φηη νη εξγαδφκελνη ζε νκάδεο ζπρλά 

εμαπνιχνπλ ηεξάζηηα ελέξγεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα κεηψλεη ηελ πιήμε επεηδή νη 

νκάδεο δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε φηη αλήθνπλ θαη εμαξηψληαη θαη σο εθ ηνχηνπ 

απμάλνπλ ην αίζζεκα αμηνπξέπεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ωζηφζν, νη 
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νκάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη παξαγσγηθέο, αιιά ν βαζκφο απφδνζεο εμαξηάηαη 

απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο νκάδαο εξγαζίαο. Σπλεπψο, ε ππνζηήξημε 

απφ ηε δηνίθεζε βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ νκάδσλ θαη βειηηψλεηαη γεληθά ε απφδνζε. 

4.6 Οη αληακνηβέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα επεξεάζνπλ ηα θίλεηξα 

Σε θακηά πεξίπησζε ηα νηθνλνκηθά νθέιε δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

παξαθηλήζεη κία επηρείξεζε ηνπο ππαιιήινπο, θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή θηλήηξσλ. Η 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο έρεη δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνδφζεηο, νη νπνίεο είλαη επίζεο 

ζεκαληηθέο γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε δηακφξθσζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Chiang and Birtch, 2007), αιιά ζπλήζσο ζπζηήκαηα αληακνηβήο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ηεο πιεξσκήο. Έλα ζχζηεκα αληακνηβήο απνηειείηαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη 

ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο νη νξγαληζκνί δηαρεηξίδνληαη αληακνηβέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, κε εηήζηεο απμήζεηο κηζζψλ.  

Έλα ζχζηεκα αληακνηβήο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζηξαηεγηθή ελφο νξγαληζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα είλαη ειθπζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

δίθαην. Υπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο, φπσο έλα κείγκα ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζηαζεξέο, κεηαβιεηέο θαη έκκεζεο απνδφζεηο. Σε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, είλαη 

ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ δχν πηπρέο: Πξψηνλ, ν ηχπνο αληακνηβήο, ε θχζε ηεο ίδηαο ηεο 

αληακνηβήο πνπ κπνξεί λα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ή φρη, θαη ζηαζεξή ή εμαξηψκελε 

απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Γεχηεξνλ, ηα θξηηήξηα αληακνηβήο, νη θαλφλεο θαη νη 

αξρέο ζηηο νπνίεο θαηαλέκνληαη αληακνηβέο, γηα παξάδεηγκα, ε αηνκηθή ή νκαδηθή 

απφδνζε.  

Η πιεξσκή ζε αληάιιαγκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ νξγάλσζε 

επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα μνδεχνπλ ρξήκαηα ζε πξάγκαηα πνπ εθηηκνχλ, αιιά 

επηπιένλ παξέρεη θαη άιια νθέιε (Thierry, 1992). Σπγθεθξηκέλα, παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα επηηεχγκαηα, ην θαζεζηψο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ πξαγκάησλ ησλ ρξεζηψλ. 

Τν λφεκα ηεο ρξεκαηηθήο αληηπαξνρήο ηεο αηνκηθήο ακνηβήο, εξκελεχεηαη θαη απφ ηνπο 

νκφηηκνπο εξγαδφκελνπο (Larkin et al., 2012) εληφο θαη εθηφο ηεο νξγάλσζεο. Σην 
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πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ακνηβψλ δηεπθνιχλεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ νξγάλσζε.  

Όηαλ ε ακνηβή εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε, ηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ηεο 

έλλνηαο ηεο κπνξεί λα γίλνπλ πην ζεκαληηθά. Όηαλ νη αληακνηβέο είλαη κηθξέο, κπνξεί λα 

θαηαζηνχλ άλεπ αληηθεηκέλνπ. Δλψ κεγαιψλνπλ, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη επηδήκηεο γηα ηελ νξγάλσζε. Μεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ, νη 

ακνηβέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα αληαγσληζηνχλ κε άιινπο νξγαληζκνχο γηα λα 

πξνζειθχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε απηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζεσξνχληαη 

πνιχηηκεο. Απηφο ν κεραληζκφο αλαθέξεηαη σο απνηέιεζκα δηαινγήο, ν νπνίνο ππνζέηεη 

φηη νη επηρεηξήζεηο πξνζειθχνπλ νξηζκέλνπο αλζξψπνπο, ελψ νη πην εμεηδηθεπκέλνη 

άλζξσπνη έιθνληαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο νξγαλψζεηο πιεξσκψλ.  

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία, ε ζεσξία ηεο ελίζρπζεο δειψλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα εληζρπζεί κε βαζηθνχο δεζκνχο δηέγεξζεο-απφθξηζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, έρνληαο 

αληακεηθζεί γηα ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ή ηελ έμνδν θαζηζηά ηελ εκθάληζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πην πηζαλή ζην κέιινλ. Οη δηαθπκάλζεηο ζην κέγεζνο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο αληακνηβήο αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγεζνο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

θηλεηνπνίεζεο.  

Η ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο αλαθέξεη φηη φρη κφλν νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο αιιά 

θαη νη αλακελφκελεο αληακνηβέο απνηεινχλ ζεκαληηθά θίλεηξα. Οξηζκέλεο αληακνηβέο 

είλαη πεξηζζφηεξν ελζαξξπληηθέο απφ άιιεο. Δηδηθφηεξα, νη αληακνηβέο πνπ είλαη εθηθηέο 

θαη απνηηκψληαη επεηδή ζπκβάιινπλ ζε ειθπζηηθά απνηειέζκαηα απνηεινχλ κεγαιχηεξν 

θίλεηξν γηα ηνπο ππαιιήινπο. Οη αξρέο ηεο ζεσξίαο ησλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ ζα 

βαζίδνληαλ ζε απηφ, αιιά ζα πεξηιάκβαλαλ επίζεο κηα θξίζε θαη αληακνηβέο ζε 

ζχγθξηζε κε άιια. 

Οη αξρέο θνηλσληθήο αληαιιαγήο ζα εμεγνχζαλ φηη ε απμεκέλε πξνζπάζεηα ζα 

δαπαλεζεί ζε ζπζηήκαηα πνπ εθηηκνχληαη. Η θαηαλνκή ησλ ακνηβψλ κπνξεί λα 

εμεηαζηεί ζην πιαίζην απηφ: Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ρακειφηεξεο θαη πςειφηεξεο 

ακνηβήο ζε έλαλ νξγαληζκφ (δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε); Σπρλά, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ην 
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πψο βηψλεη ε δηαδηθαζία ε θαηαλνκή ησλ αληακνηβψλ (δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε), γηα 

παξάδεηγκα, κε βάζε ηελ απφδνζε ή ηελ θαηάηαμε. Υπάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη αξρέο ηεο 

ηζφηεηαο είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαζνιηθέο. (Chiang and Birtch, 2005, 2007, 

Fischer and Smith, 2003).  

Οη άλζξσπνη ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο πξνηηκνχλ ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε 

επηδφζεηο ζε ζπζηήκαηα πνπ δελ βαζίδνληαη ζε απφδνζε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

αληακνηβέο αθνινπζνχλ ηελ απφδνζε, ην αλ νη άλζξσπνη αλακέλνπλ λα απνθηήζνπλ 

πνιχηηκεο αληακνηβέο θαη ην ηη ζεσξνχλ νη εξγαδφκελνη δίθαηεο ακνηβέο ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο παξακέηξνπο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαηίκεζε ησλ αληακνηβψλ. Σε 

αληάιιαγκα γηα απηέο ηηο αληακνηβέο, νη εξγαδφκελνη ζα απμήζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

ζηελ νξγάλσζε.  

Η ακνηβή έρεη λφεκα εθηφο απφ ηελ νξγαληθή αμία ηεο ηθαλφηεηαο λα αγνξάδεη 

αγαζά καδί ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθηφο απφ ηνλ απιφ θαλφλα "πεξηζζφηεξν είλαη 

θαιχηεξν", ε ακνηβή αληηκεησπίδεηαη σο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αληακείβνληαο 

εμαξηψκελε απφ ηελ ςπρνινγηθή εξκελεία ή έλλνηα ηνπ. Γελ ππάξρνπλ απιέο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ακνηβψλ θαη φια ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αμηνιφγεζεο θαη αληακνηβήο θαίλεηαη λα είλαη ηα πην 

ακθηιεγφκελα. Μεγάιν κέξνο ησλ ζπδεηήζεσλ επηθεληξψλεηαη ζηελ ακνηβή γηα 

απφδνζε.  

Σρεηηθά κε απηφ ην ζέκα, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αηνκηθήο ακνηβήο γηα ηηο επηδφζεηο επεξεάδεηαη έληνλα απφ 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη, εάλ δελ ζεσξεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο άζθνπεο ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζε. Καηά ηελ 

επηινγή ηεο εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, νη δηαρεηξηζηέο πξέπεη φρη 

κφλν λα εμεηάζνπλ ην θφζηνο ησλ νηθνλνκηθψλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ακνηβή 

θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ην ςπρνινγηθφ θφζηνο ιφγσ 

θνηλσληθψλ ζπγθξίζεσλ θαη ππεξβνιηθήο απηνπεπνίζεζεο.  

Η κείσζε ησλ επηδφζεσλ νθείιεηαη ζε: (i) θηλεηήξηα δχλακε, επεηδή πνιιέο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη αληακνηβέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ρακειφηεξεο επηδφζεηο 
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απφ φ,ηη δελ αληακείβνληαη ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε απφδνζε 

κεηψλεηαη φηαλ ε πιεξσκή εκθαλίδεηαη σο έιεγρνο θαη σο έλδεημε κεησκέλεο απηνλνκίαο 

ή φηαλ ε εξγαζία έρεη δνθηκαζηεί σο επράξηζηε θαη ελδηαθέξνπζα. (ii) αλεπηζχκεηεο 

επηδξάζεηο ιφγσ παξαβίαζεο ησλ αξρψλ ηεο δηθαηνζχλεο, φπσο ε κείσζε ηνπ θηλήηξνπ ή 

ηνπ ζακπνηάδ σο αληίδξαζε ζην αίζζεκα αζέκηηεο αληηκεηψπηζεο θαη (iii) ηα 

βξαρππξφζεζκα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα σζήζνπλ νξηζκέλα άηνκα λα αλαιάβνπλ 

αλεχζπλνπο θηλδχλνπο ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. 

Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αληακνηβήο θαη 

θξηηήξηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πψο επεξεάδνπλ απηά ηα δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα ηα θίλεηξα. Ωζηφζν, ε πνιππινθφηεηα ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

αληακνηβήο ζε θαζεκεξηλφ πεξηβάιινλ είλαη ηεξάζηηα. Γηα λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθά 

ζπζηήκαηα απνδνηηθήο αληακνηβήο ζε νξγαληζκνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη κπνξεί λα πξνθχςνπλ ηφζν νη ζθφπηκεο φζν θαη νη αθνχζηεο 

ζπλέπεηεο. Σπλνιηθά, ε δηθαηνζχλε θαίλεηαη λα είλαη κηα θαζνιηθή πηπρή ελφο θαινχ 

ζπζηήκαηνο.  

Τέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε φηη νη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλεο έξεπλεο 

επηζεκαίλνπλ φηη νη θνηλσλίεο κπνξεί λα γίλνπλ πην αηνκηθηζηηθέο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ σο ζπλάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο αμίεο, πξνηηκήζεηο ζηα ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο, θίλεηξα, 

θαζψο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο, γηα παξάδεηγκα ζηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα. Τν πψο ηα 

ζπζηήκαηα αληακνηβήο επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ζε έλα δηεζλέο πιαίζην παξακέλεη 

δχζθνιν λα αμηνινγεζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
  

5.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα εμεηάζεη ελδειερψο ηηο δηαδηθαζίεο 

δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ επηβξάβεπζε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο αιιά θαη ηεο 

εκπεηξηθήο κειέηεο: 

 λα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν απηήλ ιεηηνπξγεί 

 λα εμεηάζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

εηαηξείεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 λα κειεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εηαηξείεο επηβξαβεχνπλ θαη 

αμηνινγνχλ ην πξνζσπηθφ 

Σπγθεθξηκέλα, ε εκπεηξηθή κειέηε πνπ ζα δηεμαρζεί ζα πεξηιακβάλεη αξρηθά 

εξσηήκαηα πνπ ζα αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα 

ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ επηβξάβεπζε θαη 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο νπνίεο θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ νη εξσηεζέληεο.  

5.2 Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 

επηιέρζεθε σο εξγαιείν ε ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνινγίνπ 21 εξσηήζεσλ. Έηζη, ε 

επηινγή καο αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο γηα έξεπλα ήηαλ ε πνζνηηθή κέζνδνο. Τν πξψην 

κέξνο έρεη λα θάλεη κε γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ έξεπλα. Απηέο νη πιεξνθνξίεο, αθνξνχλ ην θχιν 

ησλ εξσηεζέλησλ, ηελ ειηθία ηνπο, ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηηο ζπνπδέο. 
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Σηε ζπλέρεηα, πξνρσξψληαο ζην επφκελν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη 

εξσηεζέληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε δεθαέμη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη εξσηήζεηο αθνινχζεζαλ ηελ θιίκαθα Likert, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπ 

κε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε ζεκαηνινγία ηεο έξεπλαο. Η θιίκαθα Likert 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή ησλ αληηιήςεσλ ζηάζεσλ θαη απφςεσλ. Απηή ε θιίκαθα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζκνινγίεο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηα 

επίπεδα ζπκθσλίαο κε ην ζέκα. Οη απαληήζεηο κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα κέηξεζεο. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, είλαη θαιχηεξν λα ππάξρεη κία 

νπδέηεξε απάληεζε γηα εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο πνπ νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. 

Ωο ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρηεθε ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Τν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε απαξηίδεηαη απφ 2κέξε. Τν 

πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 4 εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (θχιν, ειηθία, εξγαζηαθή 

εκπεηξία θαη ζπνπδέο). Τν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 16 

εξσηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα. Οη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαιχζεθαλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. 

5.3 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ “SPSS 23.0 for Windows”, εθαξκφδνληαο ηηο κεζφδνπο ηεο 

Πεξηγξαθηθήο θαη ηεο Δπαγσγηθήο Σηαηηζηηθήο. Η Πεξηγξαθηθή αλάιπζε πεξηειάκβαλε 

ηελ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ (απφιπηε θαη ζρεηηθή % 

ζπρλφηεηα) θαη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ζέζεο θαη δηαζπνξάο ησλ πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ (κέζε ηηκή, δηάκεζνο ηηκή, ζηαζεξή απφθιηζε, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή). 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζπλνιηθά δφζεθαλ θαη απαληήζεθαλ 150 

εξσηεκαηνιφγηα απφ ππαιιήινπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο απαζρφιεζεο.  

5.4 Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα 
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Σηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε ειηθία ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Σπλνιηθά παξαηεξνχκε φηη 68 άηνκα έρνπλ ειηθία κεηαμχ 31-40 εηψλ, 

56 άηνκα θπκαίλνληαη κεηαμχ 41-50 έηε, 19 άηνκα έρνπλ ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 51 εηψλ 

ελψ κφιηο 7 άηνκα κε πνζνζηφ 4.7% έρνπλ ειηθία 20-30. 

Πίλαθαο 1-Ηιηθία εξγαδφκελνπ 

 

 Frequency Percent 

20-30 

31-40 

41-50 

51+ 

Total 

7 4,7 

68 45,3 

56 37,3 

19 12,7 

150 100,0 

 

Σηνλ πίλαθα 2 παξαηεξνχκε φηη ζπλνιηθά απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην 150 άηνκα εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 75 ήηαλ γπλαίθεο θαη ηα 75 άληξεο νπφηε έρνπκε ηζν-κνηξαζκέλεο 

απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο.  

Πίλαθαο 2-Φχιν 

 Frequency Percent 

Άληξαο 

Γπλαίθα 

Total 

75 50,0 

75 50,0 

150 100,0 

 

Πξνρσξψληαο ζηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Σπλνιηθά παξαηεξνχκε φηη 77 άηνκα κε αληίζηνηρν 

πνζνζηφ 51.3% έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία απφ 11-15 έηε, 51 άηνκα εξγάδνληαη 6-10 έηε, 

15 άηνκα έρνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία κφιηο 0-5 έηε ελψ κφλν 7 άηνκα εκθαλίδνληαη 

λα έρνπλ εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 16 εηψλ.  
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Πίλαθαο 3-Δξγαζηαθή εκπεηξία  

 Frequency Percent 

0-5 

6-10 

11-15 

16+ 

Total 

15 10,0 

51 34,0 

77 51,3 

7 4,7 

150 100,0 

 

Σηε ζπλέρεηα, ν πίλαθαο 4 αλαιχεη ηηο ζπνπδέο ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Γηαπηζηψλεηαη φηη 63 άηνκα κε αληίζηνηρν πνζνζηφ 42% είλαη 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 56 άηνκα θαηέρνπλ θάπνην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, 29 

άηνκα είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, ελψ κφλν 2 άηνκα θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα.  

Πίλαθαο 4-Σπνπδέο  

 

 Frequency Percent 

Λύθεην 

ΤΔΙ/ΑΔΙ 

Μεηαπηπρηαθό 

Γηδαθηνξηθό 

Total 

29 19,3 

63 42,0 

56 37,3 

2 1,3 

150 100,0 

 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 5 θαη ζην δηάγξακκα 1, παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 43.3% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε 

εηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδνληαη εθπαηδεχεη ηνπο ππαιιήινπο ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςή 

ηνπο. Δλ ζπλερεία, ην 31.3% ζπκθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ελψ κφιηο ην 3.3% 

δειψλεη φηη ζπκθσλεί πνιχ. Ωζηφζν, αξθεηνί θαίλεηαη λα είλαη εθείλνη πνπ δηαθσλνχλ 

θαζψο 33 άηνκα δειψλνπλ φηη ε εηαηξεία δελ εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ.  

Πίλαθαο 5- Οη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο 

 

 Frequency Percent 

Γηαθσλώ 33 22,0 
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Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ 

Σπκθσλώ απόιπηα 

Total 

65 43,3 

47 31,3 

5 3,3 

150 100,0 

 

Γηάγξακκα 1 

 

 
 

 

Σπλερίδνληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 6 θαη ζην δηάγξακκα 2, παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 47.3% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε 

εηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδνληαη αλαζέηεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζε εηδηθέο 

εηαηξείεο. Δλ ζπλερεία, ην 26.7% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ελψ ην 7.3% 

δειψλεη φηη δηαθσλεί πνιχ. Ωζηφζν, κφιηο 28 άηνκα θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ. Σπλεπψο 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ ζεηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε 

ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ δίλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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Πίλαθαο 6- Η εθπαίδεπζε / θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ αλαηίζεηαη ζε εηαηξίεο 

 Frequency Percent 

Γηαθσλώ απόιπηα 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ 

Total 

11 7,3 

40 26,7 

71 47,3 

28 18,7 

150 100,0 

 

Γηάγξακκα 2 

 

 
 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 7 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην έλα ε εηαηξεία κειεηά ζηνηρεία παξαγσγηθφηεηαο, πνηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο. Γηαπηζηψλνπκε 

ινηπφλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 45.3% ζπκθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε, ελψ 

αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 42.7% ησλ εξσηεζέλησλ θαηά νπδέηεξε ζηάζε. 

Αληηζέησο 11 άηνκα, θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή.  

Πίλαθαο 7- Η κειέηε ζηνηρείσλ παξαγσγηθφηεηαο, πνηφηεηαο θαη απφδνζεο θαζνξίδεη ηηο 

αλάγθεο εθπαίδεπζεο 
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 Frequency Percent 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ 

Σπκθσλώ απόιπηα 

Total 

11 7,3 

64 42,7 

68 45,3 

7 4,7 

150 100,0 

 

Σπλερίδνληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 8 παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

κε 63.3% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε εηαηξεία ζηελ νπνία 

εξγάδνληαη επηβάιιεη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δλ ζπλερεία, ην 26.7% 

ζπκθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ελψ ην 7.3% δειψλεη φηη δηαθσλεί. Ωζηφζν, 

κφιηο 4 άηνκα θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα.  

Πίλαθαο 8- Η ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο επηβάιιεη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

 

 Frequency Percent 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ 

Σπκθσλώ απόιπηα 

Total 

11 7,3 

95 63,3 

40 26,7 

4 2,7 

150 100,0 

 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 9, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

κε 45.3% ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ. Δλ ζπλερεία, ην 32.7% θξαηά νπδέηεξε ζηάζε ελψ κφιηο ην 9.3% δειψλεη 

φηη ζπκθσλεί πνιχ. Ωζηφζν, αξθεηνί θαίλεηαη λα είλαη εθείλνη πνπ δηαθσλνχλ θαζψο 19 

άηνκα δειψλνπλ φηη ε εθπαίδεπζε δελ επηδξά ζηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Πίλαθαο 9- Η εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
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 Frequency Percent 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ 

Σπκθσλώ απόιπηα 

Total 

19 12,7 

49 32,7 

68 45,3 

14 9,3 

150 100,0 

 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 10 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην εάλ ε εθπαίδεπζε επηδξά ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 48% ζπκθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

άπνςε, ελψ κφιηο 21 άηνκα θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

άπνςε. Αληηζέησο 13 άηνκα, θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή ελψ αξθεηνί (44 

άηνκα) είλαη εθείλνη πνπ θξαηνχλ νπδέηεξε ζηάζε.  

Πίλαθαο 10- Η εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ ή 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

 Frequency Percent 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ  

Σπκθσλώ απόιπηα 

Total 

13 8,7 

44 29,3 

72 48,0 

21 14,0 

150 100,0 

 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 11, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε 39.3% ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη νη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο αμηνπνηνχληαη 

ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ επηρείξεζε. Δλ ζπλερεία, ην 36% θξαηά 

νπδέηεξε ζηάζε ελψ κφιηο ην 4.7% δειψλεη φηη δηαθσλεί πιήξσο. Ωζηφζν, αξθεηνί 

θαίλεηαη λα είλαη εθείλνη πνπ δηαθσλνχλ θαζψο 22 άηνκα δειψλνπλ φηη ε εηαηξεία δελ 

αμηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα έπξεπε. 
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Πίλαθαο 11- Αμηνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

 Frequency Percent 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιύ 

Πάξα πνιύ 

Total 

7 4,7 

22 14,7 

54 36,0 

59 39,3 

8 5,3 

150 100,0 

 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 12, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε 38% δειψλεη φηη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο γξαπηέο αλαθνξέο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σηε ζπλέρεηα, ην 26% δειψλεη φηη ε επηρείξεζε 

ελεκεξψλεη πξνθνξηθά ηνλ ππάιιειν γηα ηελ απφδνζή ηνπ ελψ 18 άηνκα ππνζηεξίδνπλ 

φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη 24 άηνκα φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ 

ελεκέξσζε, πνζνζηφ αξθεηά πςειφ. Τέινο, 12 άηνκα ππνζηεξίδνπλ φηη ε εηαηξεία 

ρξεζηκνπνηεί θάπνην άιιν κέζν γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ππαιιήινπ.  

Πίλαθαο 12- Με πνηνλ ηξφπν γίλεηαη ε αλαπιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αμηνιφγεζεο 

 

 Frequency Percent 

Σπδήηεζε 

Γξαπηή αλαθνξά 

Οκαδηθέο ζπδεηήζεηο 

Γελ ελεκεξώλεηαη 

Άιιν 

Total 

39 26,0 

57 38,0 

18 12,0 

24 16,0 

12 8,0 

150 100,0 

 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 13 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην εάλ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί θαηαγεγξακκέλε πνιηηηθή 

ακνηβψλ. Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε 39.3% ζπκθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε, ελψ κφιηο 11 άηνκα θαίλεηαη 

λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Αληηζέησο 23 άηνκα, θαίλεηαη λα 
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δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή ελψ αξθεηνί (55 άηνκα) είλαη εθείλνη πνπ θξαηνχλ 

νπδέηεξε ζηάζε.  

Πίλαθαο 13- Φξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία θαηαγεγξακκέλε  πνιηηηθή ακνηβψλ 

 Frequency Percent 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ 

Σπκθσλώ απόιπηα 

Γηαθσλώ απόιπηα 

Total 

23 15,3 

55 36,7 

59 39,3 

11 7,3 

2 ,013 

150 100,0 

 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 14, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε 35.3% δειψλεη φηη δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Σηε ζπλέρεηα, ην 

32.7% θξαηά νπδέηεξε ζηάζε θαη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη 

αμηνπνηνχληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηίσζε πξνζσπηθψλ αδπλακηψλ. Δπίζεο, 

19 άηνκα ζπκθσλνχλ απφιπηα θαη άιια ηφζα ζπκθσλνχλ ελψ κφιηο 10 άηνκα 

δηαθσλνχλ απφιπηα.  

Πίλαθαο 14- Αμηνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ησλ αηνκηθψλ 

αδπλακηψλ 

 

 Frequency Percent 

Γηαθσλώ απόιπηα 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ  

Σπκθσλώ  

Σπκθσλώ απόιπηα 

Total 

10 6,7 

53 35,3 

49 32,7 

19 12,7 

19 12,7 

150 100,0 

 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 15 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηα 

είδε ησλ αληακνηβψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 40% δειψλεη φηη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί 
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σο αληακνηβή ηελ πξναγσγή, ην 24% δειψλεη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα bonus ελψ 41 

άηνκα ιέλε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νη επθαηξίεο αλάπηπμεο. Τέινο, κφιηο 9 άηνκα 

δειψλνπλ ζαλ είδνο αληακνηβήο ηηο πξνκήζεηεο θαη 4 άηνκα ηα λφκηκα επηδφκαηα. 

Πίλαθαο 15- Πνηα  είλαη ηα είδε  αληακνηβψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξία 

 

 Frequency Percent 

Νόκηκα επηδόκαηα 

Πξνκήζεηεο 

Bonus 

Πξναγσγή 

Δπθαηξίεο αλάπηπμεο 

Total 

4 2,7 

9 6,0 

36 24,0 

60 40,0 

41 27,3 

150 100,0 

 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 16 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην εάλ ε επηρείξεζε ζπλδέεη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο κε ην 

ζχζηεκα ακνηβψλ. Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 45.3% είλαη νπδέηεξνη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε, ελψ κφιηο 8 

άηνκα θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Αληηζέησο 38 

άηνκα, θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε.  

Πίλαθαο 16- Σπλδέεη ε επηρείξεζε ζαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο κε ην ζχζηεκα 

ακνηβψλ 

 Frequency Percent 

Γηαθσλώ  

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ  

Σπκθσλώ απόιπηα 

Total 

36 24,0 

68 45,3 

38 25,3 

8 5,3 

150 100,0 
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Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 17, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε 46.7% δειψλεη φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζχζηεκα κέηξεζεο γηα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα, ην 34.7% ζπκθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Δπίζεο, 

28 άηνκα δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή. 

Πίλαθαο 17- Φξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε ζαο θάπνην Σχζηεκα Μέηξεζεο ηνπ Βαζκνχ 

Ιθαλνπνίεζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζαο 

 

 Frequency Percent 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ 

Total 

28 18,7 

70 46,7 

52 34,7 

150 100,0 

 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 18 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην εάλ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έληππν αμηνιφγεζεο ην νπνίν 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν θαη ηνλ αμηνινγεηή. Με βάζε ηηο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 34% είλαη νπδέηεξνη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε, ελψ 31 άηνκα θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Αληηζέησο 51 άηνκα, θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή 

θαη 12 δηαθσλνχλ απφιπηα. Σπλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

δελ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.  

Πίλαθαο 18- Υπάξρεη ζηελ επηρείξεζή ζαο έληππν αμηνιφγεζεο ην νπνίν λα 

ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηνλ αμηνινγεηή θαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν 

 Frequency Percent 

Γηαθσλώ απόιπηα 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ 

Σπκθσλώ απόιπηα 

12 8,0 

51 34,0 

51 34,0 

31 20,7 

5 3,3 
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Total 150 100,0 

 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 19, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε 83.3% δειψλεη φηη ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

Αληηζέησο, κφιηο 25 άηνκα ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. 

Πίλαθαο 19- Θεσξείηε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ πξέπεη λα γίλεηαη 

 

 Frequency Percent 

Αηνκηθό επίπεδν 

Σπιινγηθό επίπεδν 

Total 

125 83,3 

25 16,7 

150 100,0 

 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 20 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην πφζν ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ αμηνινγεηή επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία/ απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ. Παξαηεξνχκε φηη 80 

άηνκα ή αιιηψο ην 53.3% πηζηεχεη φηη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ αμηνινγεηή επεξεάδεη 

πνιχ ην 45.3% φηη επεξεάδεη απφιπηα ελψ κφιηο 2 άηνκα ζεσξνχλ φηη επεξεάδεη ιίγν ην 

απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

Πίλαθαο 20- Σε πνην βαζµφ, θαηά ηελ άπνςή ζαο, ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ αμηνινγεηή  

επεξεάδεη ηελ επηηπρία / απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο 

 Frequency Percent 

Λίγν 

Πνιύ 

Απόιπηα 

Total 

2 1,3 

80 53,3 

68 45,3 

150 100,0 

 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 21 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην πφζν ε εθπαίδεπζε ηνπ αμηνινγεηή επεξεάδεη ηελ επηηπρία/ 

απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ. Παξαηεξνχκε φηη 80 άηνκα ή 

αιιηψο ην 53.3% πηζηεχεη φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ αμηνινγεηή επεξεάδεη πνιχ ην 39.3% φηη 
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επεξεάδεη απφιπηα ελψ κφιηο 11 άηνκα ζεσξνχλ φηη επεξεάδεη ιίγν ην απνηέιεζκα ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

Πίλαθαο 21- Σε πνην βαζµφ, θαηά ηελ άπνςή ζαο,ε εθπαίδεπζε / ην ππφβαζξν ηνπ 

αμηνινγεηή  επεξεάδεη ηελ επηηπρία / απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο 

 Frequency Percent 

Λίγν 

Πνιύ 

Απόιπηα 

Total 

11 7,3 

80 53,3 

59 39,3 

150 100,0 

 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζε, ν πίλαθαο 22 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

ζρεηηθά κε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην πφζν ε ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηε 

δηεχζπλζε επεξεάδεη ηελ επηηπρία/ απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ. Παξαηεξνχκε φηη 76 άηνκα ή αιιηψο ην 50.7% πηζηεχεη φηη επεξεάδεη ιίγν ε 

ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο επίζεο ην 36.7% φηη επεξεάδεη πνιχ ελψ κφιηο 19 άηνκα 

ζεσξνχλ φηη δελ επεξεάδεη θαζφινπ ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

Πίλαθαο 22- Σε πνην βαζµφ, θαηά ηελ άπνςή ζαο, ε ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηε 

δηεχζπλζε  επεξεάδεη ηελ επηηπρία / απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο 

 Frequency Percent 

Λίγν 

 Πνιύ 

Απόιπηα 

Total 

19 12,7 

76 50,7 

55 36,7 

150 100,0 

 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 23 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην πφζν ε πνηφηεηα ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία/ απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ. Παξαηεξνχκε φηη 74 

άηνκα ή αιιηψο ην 49.3% πηζηεχεη φηη ε πνηφηεηα ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο επεξεάδεη 
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πνιχ ην 26.7% φηη επεξεάδεη απφιπηα ελψ 36 άηνκα ζεσξνχλ φηη δελ επεξεάδεη θαζφινπ 

ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

Πίλαθαο 23- Σε πνην βαζµφ, θαηά ηελ άπνςή ζαο, ε  πνηφηεηα ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο 

επεξεάδεη ηελ επηηπρία / απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο  επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία / απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο 

 Frequency Percent 

θαζόινπ 

ιίγν 

πνιύ 

Total 

36 24,0 

74 49,3 

40 26,7 

150 100,0 

Σηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 24 απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην πφζν ε κεηέπεηηα αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο επεξεάδεη ηελ επηηπρία/ απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ. Παξαηεξνχκε φηη 72 άηνκα ή αιιηψο ην 48% πηζηεχεη φηη ε κεηέπεηηα 

δηαδηθαζία επεξεάδεη πνιχ ην 26.7% φηη επεξεάδεη απφιπηα ελψ 42 άηνκα ζεσξνχλ φηη 

δελ επεξεάδεη θαζφινπ ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

Πίλαθαο 24- Σε πνην βαζµφ, θαηά ηελ άπνςή ζαο,, ε µκεηέπεηηα αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο επεξεάδεη ηελ επηηπρία / απνηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο  επεξεάδεη ηελ επηηπρία 

 Frequency Percent 

ιίγν 

πνιύ 

θαζόινπ 

Total 

42 28,0 

72 48,0 

36 24,0 

150 100,0 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή Pearson ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο απφ -1 έσο 1. Όζν πην 

θνληά ζηε κνλάδα ηφζν πην δπλαηή είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελψ κία 
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αξλεηηθή ηηκή ππνδεηθλχεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Ωζηφζν ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Pearson είλαη αξθεηά κηθξή ζηνηρείν πνπ δειψλεη φηη ε 

ζρέζε δελ είλαη ηζρπξή. 

Σηνλ πίλαθα 25 πνπ αθνινπζεί έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

Pearson πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε ζε 

φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη θακία ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5%, 

ελψ νη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ κηθξή ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Πίλαθαο 25-Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέο Οη 

εξγαδόκελνη 

εθπαηδεύνλη

αη ακέζσο 

κεηά ηελ 

πξόζιεςή 

ηνπο 

Οη εξγαδόκελνη 

εθπαηδεύνληαη ακέζσο 

κεηά ηελ πξόζιεςή ηνπο 

Pearson Correlation -,086 ,083 -,126 ,066 1 

Sig. (2-tailed) ,296 ,311 ,124 ,421 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 26 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ απφ εηδηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θακία ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ελψ νη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ κηθξή 

ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 26- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 
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Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέο Η εθπαίδεπζε / 

θαηάξηηζε ησλ 

ππαιιήισλ 

αλαηίζεηαη ζε 

εηαηξίεο 

Η εθπαίδεπζε / θαηάξηηζε 

ησλ ππαιιήισλ αλαηίζεηαη 

ζε εηαηξίεο 

Pearson Correlation ,049 ,016 ,111 -,052 1 

Sig. (2-tailed) ,551 ,846 ,177 ,525 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 27 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηελ κειέηε ζηνηρείσλ 

παξαγσγηθφηεηαο, πνηφηεηαο θαη απφδνζεο απφ εηδηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη θακία ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ελψ νη ρακειέο ηηκέο ηνπ 

δείθηε δείρλνπλ κηθξή ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε. 

Πίλαθαο 27-Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέο Η κειέηε ζηνηρείσλ 

παξαγσγηθόηεηαο, 

πνηόηεηαο θαη 

απόδνζεο 

θαζνξίδεη ηηο 

αλάγθεο 

εθπαίδεπζεο 

Η κειέηε ζηνηρείσλ 

παξαγσγηθόηεηαο, πνηόηεηαο 

θαη απόδνζεο θαζνξίδεη ηηο 

αλάγθεο εθπαίδεπζεο 

Pearson Correlation -,015 ,067 ,091 ,054 1 

Sig. (2-tailed) ,859 ,417 ,269 ,509 
 

N 150 150 150 150 150 

Σηνλ πίλαθα 28 δηαπηζηψλνπκε πσο ζε φηη αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο λα 

επηβάιιεη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ζε φιν ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

κφλε ηηκή πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη απηή ησλ ζπνπδψλ ζηνηρείν πνπ δειψλεη 

φηη φζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη ζπνπδέο ελψ αηφκνπ ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε.  

Πίλαθαο 28- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 
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Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Η ζηξαηεγηθή 

ηεο 

επηρείξεζεο 

επηβάιιεη 

ζπζηεκαηηθή 

εθπαίδεπζε 

όινπ ηνπ 

πξνζσπηθνύ 

Η ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο επηβάιιεη 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε 

όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ 

Pearson Correlation -,020 ,032 ,135 -,207
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,804 ,696 ,100 ,011 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 29 δηαπηζηψλνπκε πσο ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ θαη 

ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ απφδνζε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θακία ηηκή δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ελψ νη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ κηθξή ζπζρέηηζε ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 29- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Η εθπαίδεπζε 

επεξεάδεη 

ηελ απόδνζε 

ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

Η εθπαίδεπζε επεξεάδεη 

ηελ απόδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

Pearson Correlation -,028 ,024 -,011 ,033 1 

Sig. (2-tailed) ,736 ,770 ,893 ,692 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 30 δηαπηζηψλνπκε πσο ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κφλε ηηκή πνπ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη απηή ησλ ζπνπδψλ ζηνηρείν πνπ δειψλεη φηη φζν 

πεξηζζφηεξεο είλαη νη ζπνπδέο ελψ αηφκνπ ηφζν θαιχηεξε ζα είλαη ε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη.  
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Πίλαθαο 30- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέο Η εθπαίδεπζε 

επεξεάδεη ηελ 

πνηόηεηα ησλ 

παξαγόκελσλ 

αγαζώλ ή 

πξνζθεξόκελ

σλ 

ππεξεζηώλ 

ηεο 

επηρείξεζεο 

Η εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηελ 

πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ 

αγαζώλ ή πξνζθεξόκελσλ 

ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο 

Pearson Correlation ,036 -,073 ,064 ,183
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,660 ,374 ,435 ,025 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 31 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

θακία ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ελψ νη ρακειέο ηηκέο ηνπ 

δείθηε δείρλνπλ κηθξή ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε. 

Πίλαθαο 31- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
 

Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέο Αμηνπνηνύληαη 

πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε 

ηελ απόδνζε 

ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

Αμηνπνηνύληαη πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ απόδνζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

Pearson Correlation -,136 -,079 ,012 -,132 1 

Sig. (2-tailed) ,097 ,340 ,884 ,107 
 

N 150 150 150 150 150 

 



66 

 

Οκνίσο, ζηνλ πίλαθα 32 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν γίλεηαη ε αλαπιεξνθφξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θακία 

ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ελψ νη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε 

δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 32- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Με πνηνλ 

ηξόπν γίλεηαη 

ε 

αλαπιεξνθό

ξεζε 

αλαθνξηθά κε 

ηα 

απνηειέζκαη

α ηεο 

αμηνιόγεζεο 

Με πνηνλ ηξόπν γίλεηαη ε 

αλαπιεξνθόξεζε 

αλαθνξηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιόγεζεο 

Pearson Correlation -,122 -,123 ,008 -,035 1 

Sig. (2-tailed) ,138 ,135 ,924 ,669 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 33 δηαπηζηψλνπκε πσο ζε φηη αθνξά ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

βειηίσζε πξνζσπηθψλ αδπλακηψλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κφλε ηηκή πνπ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη απηή ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ζηνηρείν πνπ δειψλεη φηη 

φζν κεγαιχηεξε ε εξγαζηαθή εκπεηξία ηφζν ιηγφηεξεο είλαη νη πξνζσπηθέο αδπλακίεο.  

Πίλαθαο 33- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 
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Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Αμηνπνηνύλη

αη 

πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά 

κε ηε 

βειηίσζε 

ησλ 

αηνκηθώλ 

αδπλακηώλ 

Αμηνπνηνύληαη 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε 

ηε βειηίσζε ησλ αηνκηθώλ 

αδπλακηώλ 

Pearson Correlation ,002 -,072 -,202
*
 -,029 1 

Sig. (2-tailed) ,979 ,383 ,013 ,724 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 34 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηελ θαηαγεγξακκέλε πνιηηηθή 

ακνηβψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ κηθξή 

ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 34- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Χξεζηκνπνηε

ί ε εηαηξεία 

θαηαγεγξακκ

έλε  πνιηηηθή 

ακνηβώλ 

Φξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία 

θαηαγεγξακκέλε  πνιηηηθή 

ακνηβώλ 

Pearson Correlation ,074 ,093 -,101 -,012 1 

Sig. (2-tailed) ,371 ,257 ,219 ,884 
 

 

Σηνλ πίλαθα 35 δηαπηζηψλνπκε πσο ζε φηη αθνξά ηα είδε αληακνηβήο ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε κφλε ηηκή πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη απηή ηνπ θχινπ, 

ζηνηρείν πνπ δειψλεη φηη ηα είδε αληακνηβήο εμαξηψληαη απφ ην εάλ θάπνηνο είλαη 

άληξαο ή γπλαίθα.  

Πίλαθαο 35- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 
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Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Πνηα  είλαη ηα 

είδε  

αληακνηβώλ 

πνπ 

ρξεζηκνπνην

ύληαη από 

ηελ εηαηξία 

Πνηα  είλαη ηα είδε  

αληακνηβώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ 

εηαηξία 

Pearson Correlation ,102 -,210
**
 ,144 ,046 1 

Sig. (2-tailed) ,216 ,010 ,078 ,575 
 

N 150 150 150 150 150 

Σηνλ πίλαθα 36 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηε ζχλδεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ην ζχζηεκα ακνηβψλ, ζα πξέπεη φηη νη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε 

δείρλνπλ κηθξή ζπζρέηηζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 36- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Σπλδέεη ε 

επηρείξεζε 

ζαο ηα 

απνηειέζκαη

α ηεο 

αμηνιόγεζεο 

κε ην 

ζύζηεκα 

ακνηβώλ 

Σπλδέεη ε επηρείξεζε ζαο 

ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιόγεζεο κε ην 

ζύζηεκα ακνηβώλ 

Pearson Correlation ,037 ,160 ,064 ,130 1 

Sig. (2-tailed) ,652 ,050 ,437 ,114 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 37 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν ε εξγαζηαθή εκπεηξία 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ζηνηρείν πνπ δειψλεη φηη φζν κεγαιχηεξε ε εξγαζηαθή 

εκπεηξία ηφζν κηθξφηεξε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ππαιιήινπ.  
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Πίλαθαο 37- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Χξεζηκνπνηεί 

ε επηρείξεζε 

ζαο θάπνην 

Σύζηεκα 

Μέηξεζεο ηνπ 

Βαζκνύ 

Ιθαλνπνίεζεο 

ησλ 

Εξγαδνκέλσλ 

ζαο 

Φξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε 

ζαο θάπνην Σύζηεκα 

Μέηξεζεο ηνπ Βαζκνύ 

Ιθαλνπνίεζεο ησλ 

Δξγαδνκέλσλ ζαο 

Pearson Correlation -,060 -,056 -,167
*
 -,110 1 

Sig. (2-tailed) ,466 ,495 ,041 ,179 
 

N 150 150 150 150 150 

Σηνλ πίλαθα 38 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε εληχπνπ 

αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν νη ζπνπδέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή, ζηνηρείν πνπ δειψλεη φηη φζν πεξηζζφηεξεο ζπνπδέο έρεη ν ππάιιεινο ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε αλάγθε ηνπ γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή εληχπνπ αμηνιφγεζεο.  

Πίλαθαο 38- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέο Υπάξρεη ζηελ 

επηρείξεζή 

ζαο έληππν 

αμηνιόγεζεο 

ην νπνίν λα 

ζπκπιεξώλεη

αη θαη από ηνλ 

αμηνινγεηή 

θαη από ηνλ 

αμηνινγνύκελ

ν 

Υπάξρεη ζηελ επηρείξεζή 

ζαο έληππν αμηνιόγεζεο ην 

Pearson Correlation ,051 -,041 ,039 ,243
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,536 ,618 ,633 ,003 
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νπνίν λα ζπκπιεξώλεηαη θαη 

από ηνλ αμηνινγεηή θαη από 

ηνλ αμηνινγνύµελν 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 38 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ζε αηνκηθφ ή 

ζπιινγηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν ε εξγαζηαθή εκπεηξία είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή. Οη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ κηθξή 

ζπζρέηηζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 39- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέο Θεσξείηε όηη 

ε αμηνιόγεζε 

ηεο 

απόδνζεο 

ησλ 

ππαιιήισλ 

πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε 

αηνκηθό ή 

ζπιινγηθό 

επίπεδν 

Θεσξείηε όηη ε αμηνιόγεζε 

ηεο απόδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ πξέπεη λα 

γίλεηαη 

Pearson Correlation -,081 ,018 -,259
**
 ,067 1 

Sig. (2-tailed) ,322 ,828 ,001 ,417 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 40 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

αμηνινγεηή, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν νη ζπνπδέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή, ζηνηρείν πνπ δειψλεη φηη άηνκα κε πνιιέο ζπνπδέο πξνηηκνχλ ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο αμηνινγεηέο.  

Πίλαθαο 40- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 
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Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθ

ή εκπεηξία 

Σπνπδέο Σε πνην βαζµό, 

θαηά ηελ άπνςή 

ζαο, ε 

αληηθεηκεληθόηεηα 

ηνπ αμηνινγεηή  

επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία / 

απνηπρία ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο 

Σε πνην βαζµό, θαηά ηελ 

άπνςή ζαο, ε 

αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ 

αμηνινγεηή  επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία / απνηπρία ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο 

Pearson Correlation ,112 ,051 ,096 ,208
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,174 ,535 ,241 ,011 
 

N 150 150 150 150 150 

 

Σηνλ πίλαθα 41 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

αμηνινγεηή, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θακία κεηαβιεηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Οη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ κηθξή ζπζρέηηζε ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 41- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέο Σε πνην βαζµό, θαηά 

ηελ άπνςή ζαο,ε 

εθπαίδεπζε / ην 

ππόβαζξν ηνπ 

αμηνινγεηή  

επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία / απνηπρία 

ηεο αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο 

Σε πνην βαζµό, θαηά ηελ 

άπνςή ζαο ε εθπαίδεπζε / 

ην ππόβαζξν ηνπ 

αμηνινγεηή  επεξεάδεη ηελ 

Pearson Correlation ,031 ,022 -,035 -,101 1 

Sig. (2-tailed) ,706 ,788 ,673 ,221 
 

N 150 150 150 150 150 
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επηηπρία / απνηπρία ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο 

 

Σηνλ πίλαθα 42 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηε ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο 

απφ ηε δηεχζπλζε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην θχιν, νη ζπνπδέο θαη ε ειηθία ησλ 

ππαιιήισλ επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο θαζψο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

Πίλαθαο 42- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Σε πνην βαζµό, 

θαηά ηελ άπνςή 

ζαο, ε ζηήξημε 

ηεο δηαδηθαζίαο 

από ηε δηεύζπλζε  

επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία / 

απνηπρία ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο 

Σε πνην βαζµό, θαηά ηελ 

άπνςή ζαο, ε ζηήξημε ηεο 

δηαδηθαζίαο από ηε 

δηεύζπλζε  επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία / απνηπρία ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο 

Pearson Correlation ,238
**
 ,202

*
 ,079 -,285

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,003 ,013 ,337 ,000 
 

N 150 150 150 150 150 

Σηνλ πίλαθα 43 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ εληχπνπ 

αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν ε ειηθία ησλ ππαιιήισλ επεξεάδεη ηηο 

απαληήζεηο θαζψο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  
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Πίλαθαο 43- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
Ηιηθία 

εξγαδόκελν

π 

Φύιν Εξγαζηα

θή 

εκπεηξί

α 

Σπνπδέ

ο 

Σε πνην βαζµό, θαηά 

ηελ άπνςή ζαο, ε  

πνηόηεηα ηνπ εληύπνπ 

αμηνιόγεζεο επεξεάδεη 

ηελ επηηπρία / 

απνηπρία ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο  επεξεάδεη 

ηελ επηηπρία / 

απνηπρία ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο 

Σε πνην βαζµό, θαηά ηελ άπνςή 

ζαο,, ε  πνηόηεηα ηνπ εληύπνπ 

αμηνιόγεζεο επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία / απνηπρία ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο  

επεξεάδεη ηελ επηηπρία / απνηπρία 

ηεο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο 

Pearson 

Correlation 

,167
*
 -,019 ,114 ,064 1 

Sig. (2-tailed) ,041 ,820 ,164 ,438 
 

 

Σηνλ πίλαθα 44 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ζε φηη αθνξά ηελ κεηέπεηηα αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θακία κεηαβιεηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ελψ νη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ κηθξή ζπζρέηηζε ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 44- Σπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 
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Ηιηθία 

εξγαδόκελνπ 

Φύιν Εξγαζηαθή 

εκπεηξία 

Σπνπδέ

ο 

Σε πνην βαζµό, θαηά ηελ 

άπνςή ζαο,, ε 

µκεηέπεηηα αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο αμηνιόγεζεο 

επεξεάδεη ηελ επηηπρία / 

απνηπρία ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο  επεξεάδεη 

ηελ επηηπρία 

Σε πνην βαζµό, θαηά ηελ 

άπνςή ζαο,, ε µκεηέπεηηα 

αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιόγεζεο επεξεάδεη 

ηελ επηηπρία / απνηπρία 

ηεο αμηνιόγεζεο ηεο 

απόδνζεο  επεξεάδεη ηελ 

επηηπρία 

Pearson Correlation ,042 -,111 ,026 -,021 1 

Sig. (2-tailed) ,610 ,176 ,756 ,794 
 

N 150 150 150 150 150 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν
 

πκπεξάζκαηα 

Η έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (HRM) ηνλίδεη φηη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην πνπ απαζρνιείηαη ζε νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ νξγαληζκνχ αληί γηα θφζηνο. Οη νξγαληζκνί 

γεληθά ρξεζηκνπνηνχλ έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηελ πξφζιεςε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ νξγαλσηηθή δέζκεπζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπγρξνλίζνπλ ηηο πνιηηηθέο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηνπο βαζηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ 

(Huselid, 1995, Meyer & Smith, 2000).  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην παξειζφλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηψληαο απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ κεζφδσλ πξφζιεςεο, 

θαηάξηηζεο, αλάπηπμεο, δηαηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ελψ πνιχ ιίγεο 

κειέηεο επηθεληξψζεθαλ ζηε ζεκαζία ησλ αληηιήςεσλ ελφο κεκνλσκέλνπ ππαιιήινπ 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηε ζπλνιηθή απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ (Boselie & Wiele, 2002).  

Πξνεγνπκέλσο, νη κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν 

επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηηο επηπηψζεηο ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηνπο αξηζκεηηθνχο δείθηεο φπσο ε ζπλνιηθή παξαγσγή, ε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ, ε παξαγσγή εζφδσλ θαη άιινη (Arthur, 1994, Huselid, 1995). Μηα απφ ηηο πην 

θξίζηκεο πξαθηηθέο HRM είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε 

εθηίκεζε ελφο ππαιιήινπ είηε ζα δηακνξθψζεη έλα ηθαλνπνηεκέλν πιαίζην 

ζπκπεξηθνξάο κεηά ηελ εθηίκεζή ηνπ είηε έλα πιαίζην δπζαξέζθεηαο αθνχ δελ 

εθηηκάηαη.  

Δθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ε θαηάξηηζε θαη ε αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ δηακνξθψλνπλ επίζεο ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ νξγαλσηηθή αλάπηπμε 

(Arthur, 1994, Huselid, 1995). Δθπνλνχληαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο γηα 

λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα είλαη ηθαλνί λα εθπιεξψλνπλ απνηειεζκαηηθά ηα 
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θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαη, ζπλεπψο, νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη 

πεξηζζφηεξν εκπιεθφκελνη ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Οη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη νη δχν είλαη αλεθηίκεηνη, κνλαδηθνί θαη 

αλαληηθαηάζηαηνη πφξνη. Οη νξηζκνί γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν κεγάιεο πηπρέο, νη νπνίεο είλαη γεληθέο θαη δηαθξηηηθέο. Με 

βάζε ηε γεληθή πξννπηηθή, νη αλζξψπηλνη πφξνη αλαθέξνληαη ζε κηα νκάδα αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ πνπ ειέγρεηαη κε απιφ ηξφπν κέζσ ηεο απαζρφιεζεο απφ ηελ νξγάλσζε, ε 

νπνία απνηειεί πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Machado, 2015). Δλ ησ κεηαμχ, ε 

δηαθξηηηθή πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο 

ζηάζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηε ζνθία ησλ εξγαδνκέλσλ . 

Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε αμηνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ηδηαίηεξα κέζσ ησλ 

πξαθηηθψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (Dzansi & Dzansi, 2010). Ο Majumder (2012) ζεσξεί φηη 

ε HRM είλαη ε θηινζνθία, νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο κηα πξνηεξαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ 

πνπ ζεσξεί ηνπο εξγαδφκελνπο σο ηελ νπζία ηνπ νξγαληζκνχ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

επίηεπμε νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ.  

Σχκθσλα κε ηνλ Swathi (2014), ε δηνίθεζε ιέγεηαη φηη είλαη ππεχζπλε γηα φιεο 

ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζρέζε εξγαζίαο. Οπζηαζηηθά, 

ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηνρεχεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Οη πξαθηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ νξίδνληαη σο ε 

πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε πξφνδνο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (Babu & Reddy, 2013).  

Σε γεληθέο γξακκέο, νη πξαθηηθέο HRM κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ σο έλα 

εξγαιείν πνπ πινπνηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ην νπνίν βνεζά λα παξαθηλήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηηο πξαθηηθέο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηε θηινζνθία (Schuler & Jackson, 1987, 
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Singh & Jain, 2014). Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα 

νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ, ζα ηνπο παξνηξχλεη 

λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο. Απηφ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηαηήξεζε ζρέζεσλ 

εξγαζίαο κε ηνλ νξγαληζκφ. 

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε ππνδειψλεη φηη νη πξαθηηθέο HRM φρη κφλν εληζρχνπλ 

ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Kuvaas, 2006), αιιά νη θαιά 

ζρεδηαζκέλεο πξαθηηθέο HRM κπνξνχλ επίζεο λα θεξδίζνπλ ηε δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Υπνζηεξίδεηαη επίζεο εκπεηξηθά φηη ππάξρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο νξγαλσηηθήο δέζκεπζεο θαη 

ηεο πξφζεζεο θχθινπ εξγαζηψλ.  

Οη επηπηψζεηο ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθφ αληίθηππν γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Η νξγαλσηηθή δέζκεπζε θαη ε πξφζεζε 

θχθινπ εξγαζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο 

νξγαληζκνχο ιφγσ Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο θαη Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο. Με 

ιίγα ιφγηα, ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ HRM είλαη επηηαθηηθή ηφζν γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη απφδνζε. Με βάζε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Πνζνζηφ ίζν κε 43.3% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε 

εηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδνληαη εθπαηδεχεη ηνπο ππαιιήινπο ακέζσο κεηά ηελ 

πξφζιεςή ηνπο. 

 Πνζνζηφ ίζν κε 47.3% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε 

εηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδνληαη αλαζέηεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζε 

εηδηθέο εηαηξείεο. 

 Πνζνζηφ ίζν κε 63.3% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε 

εηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδνληαη επηβάιιεη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 
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 Πνζνζηφ ίζν κε 48% ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε εθπαίδεπζε επηδξά ζηελ 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 40% δειψλεη φηη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί σο αληακνηβή ηελ πξναγσγή, ην 24% 

δειψλεη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα bonus ελψ 41 άηνκα ιέλε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη επθαηξίεο αλάπηπμεο. Τέινο, κφιηο 9 άηνκα δειψλνπλ ζαλ είδνο αληακνηβήο ηηο 

πξνκήζεηεο θαη 4 άηνκα ηα λφκηκα επηδφκαηα. 

 Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

κε 45.3% είλαη νπδέηεξνη κε ηελ άπνςε φηη ε επηρείξεζε ζπλδέεη ηα 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο κε ην ζχζηεκα ακνηβψλ. 

 46.7% δειψλεη φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζχζηεκα κέηξεζεο γηα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

κε 34% είλαη νπδέηεξνη κε ηελ άπνςε φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έληππν 

αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν θαη ηνλ 

αμηνινγεηή. 

 Σε φηη αθνξά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ αμηνινγεηή, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

κφλν νη ζπνπδέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή, ζηνηρείν πνπ δειψλεη 

φηη άηνκα κε πνιιέο ζπνπδέο πξνηηκνχλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο αμηνινγεηέο. 

 Σε φηη αθνξά ηε ρξήζε εληχπνπ αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν νη 

ζπνπδέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή, ζηνηρείν πνπ δειψλεη φηη φζν 

πεξηζζφηεξεο ζπνπδέο έρεη ν ππάιιεινο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλάγθε ηνπ γηα 

ηελ ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή εληχπνπ αμηνιφγεζεο. 

 83.3% δειψλεη φηη ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

 Παξαηεξνχκε φηη 80 άηνκα ή αιιηψο ην 53.3% πηζηεχεη φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

αμηνινγεηή επεξεάδεη πνιχ ην 39.3% φηη επεξεάδεη απφιπηα. 

 Τα είδε αληακνηβήο εμαξηψληαη απφ ην εάλ θάπνηνο είλαη άληξαο ή γπλαίθα. 
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Παξάξηεκα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

1) Ηλικία εργαηόμενου: 

  

 20-30 

 31-40 

 41-50 

 51+ 

2) Φφλο:  

 Άντρασ 

 Γυναίκα 

 

3) Εργαςιακι εμπειρία:  

 0-5 

 6-10 

 11-15 

 16+ 

 

4) Σπουδζσ  

 Λφκειο 

 ΤΕΙ/ΑΕΙ 

 Μεταπτυχιακό  

 Διδακτορικό 

 

5) Οι εργαηόμενοι εκπαιδεφονται αμζςωσ μετά τθν πρόςλθψι τουσ? 

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

6) Η εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ των υπαλλιλων ανατίκεται ςε εταιρίεσ? 

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

7) Η μελζτθ ςτοιχείων παραγωγικότθτασ, ποιότθτασ και απόδοςθσ κακορίηει τισ ανάγκεσ 

εκπαίδευςθσ.? 

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

8) Η ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ επιβάλλει ςυςτθματικι εκπαίδευςθ όλου του προςωπικοφ? 
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 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

9) Η εκπαίδευςθ επθρεάηει τθν απόδοςθ των εργαηομζνων.? 

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

10) Η εκπαίδευςθ επθρεάηει τθν ποιότθτα των παραγόμενων αγακϊν ι προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ.? 

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

11) Αξιοποιοφνται πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν απόδοςθ των εργαηομζνων? 

 Κακόλου      Λίγο    Αρκετά    Πολφ   Πάρα πολφ 

 

12) Με ποιον τρόπο γίνεται θ αναπλθροφόρθςθ αναφορικά με τα αποτελζςματα τθσ 
αξιολόγθςθσ; 

 Συηιτθςθ  Γραπτι αναφορά    Ομαδικζσ ςυηθτιςεισ  

  Δεν ενθμερϊνεται ο αξιολογοφμενοσ   Άλλο 

 

13) Χρθςιμοποιεί θ εταιρεία καταγεγραμμζνθ  πολιτικι αμοιβϊν?  

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

14) Αξιοποιοφνται πλθροφορίεσ για τθ βελτίωςθ των προςωπικϊν αδυναμιϊν?  

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

15) Χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ ςασ κάποιο Σφςτθμα Μζτρθςθσ του Βακμοφ Ικανοποίθςθσ των 

Εργαηομζνων ςασ;       

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

16) Ποια  είναι τα είδθ  ανταμοιβϊν που χρθςιμοποιοφνται από τθν εταιρία; 
 Νόμιμα επιδόματα  Προμικειεσ  Bonus εξαρτθμζνα από τθν απόδοςθ 

 Προαγωγι (δυνατότθτα εξζλιξθσ)  Ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ (εκπαίδευςθ για τθν απόκτθςθ 

νζων γνϊςεων / δεξιοτιτων) 

 

 



 

84 

 

17) Συνδζει θ επιχείρθςθ ςασ τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ με το ςφςτθμα αμοιβϊν.? 

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

18) Χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ ςασ κάποιο Σφςτθμα Μζτρθςθσ του Βακμοφ Ικανοποίθςθσ των 

Εργαηομζνων ςασ;       

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

19) Υπάρχει ςτθν επιχείρθςι ςασ ζντυπο αξιολόγθςθσ το οποίο να ςυμπλθρϊνεται και από τον 

αξιολογθτι και από τον αξιολογοφμενο;   

 Διαφωνϊ απόλυτα      Διαφωνϊ   Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ  Συμφωνϊ  

 Συμφωνϊ Απόλυτα 

 

20) Θεωρείτε ότι θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των υπαλλιλων πρζπει να γίνεται: 

 Ατομικό επίπεδο      Συλλογικό επίπεδο   Άλλο 

 

21) Σε ποιο βακµό, κατά τθν άποψι ςασ, οι παρακάτω παράγοντεσ επθρεάηουν τθν επιτυχία / 

αποτυχία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ;  

(Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ χρθςιμοποιϊντασ τθν κλίµακα από το ζνα ζωσ το 

τζςςερα ωσ εξισ) 

 1) Κακόλου 

 

2) Λίγο 

 

3) Πολφ 

 

4) Απόλυτα 

 

Η αντικειμενικότθτα του 

αξιολογθτι  

    

Η εκπαίδευςθ / το 

υπόβακρο του αξιολογθτι  

    

Η ςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ 

από τθ διεφκυνςθ  

    

Η ποιότθτα του εντφπου 

αξιολόγθςθσ  

    

Η µετζπειτα αξιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ 

αξιολόγθςθσ 

    

 

 

 

 


