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Σύνοψη
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αξιοποίηση των συστηµάτων αξιολόγησης,
αποτελεί βασικό µοχλό ανάπτυξης του πνευµατικού κεφαλαίου (intellectual capital)
µιας επιχείρησης. Ειδικότερα όταν µιλάµε για στρατό, εννοούµε ένα ζώντα οργανισµό
µε πυλώνα ανάπτυξης το ανθρώπινο δυναµικό. Εποµένως εξετάζοντας την διάσταση
της αξιολόγησης στη συγκεκριµένη κατηγορία οργανισµού, διαπιστώνουµε τον
κεφαλαιώδη του ρόλο στην ανάπτυξη αυτού.
Στο Μέρος Α΄ αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες που συσχετίζονται µε την
διαδικασία της αξιολόγησης προσωπικού, οι στόχοι, τα κριτήρια, οι προσεγγίσεις, οι
πηγές, τα συνήθη σφάλµατα αξιολόγησης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την
αξιολόγηση 360 µοιρών, δεδοµένου ότι εκφράζει τη σύγχρονη τάση στον τοµέα αυτό
και βρίσκεται ακόµη στη διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης. Επιπλέον αναλύονται
µέσω της βιβλιογραφικών αναφορών η αναπληροφόρηση, τα νοµικά πλαίσια και η
χρήση της τεχνολογίας στην αξιολόγηση της απόδοσης. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι µελέτες
στο συγκεκριµένο αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται η παρούσα µελέτη, είναι πολύ
περιορισµένες. Ελάχιστες αναφορές υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Προξενεί δε
µεγάλη εντύπωση, µε δεδοµένο ότι η παρουσία των στρατών υπήρξε συνεχής και µε
µεγάλο παρελθόν, ενώ τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά τους δεν έχουν αλλάξει σε τόσο
µεγάλο βαθµό.
Στο Μέρος Β΄, έγινε δειγµατοληπτική επιλογή εκθέσεων αξιολόγησης που
«αντανακλούν» τα συστήµατα αξιολόγησης των στρατών, µε δεδοµένο ότι
αναλυτικότερη και πολυπληθέστερη συλλογή στοιχείων θα απαιτούσε πολύ
µεγαλύτερη σε όγκο µελέτη και πιθανόν να αποσπούσε τον αναγνώστη από το κύριο
στόχο αυτής. ∆ιευκρινίζεται ότι αναλύθηκαν µόνο εκθέσεις αξιολόγησης αξιωµατικών.
∆υσχέρεια στην πληρέστερη ανάλυση του θέµατος αποτελεί η δυσκολία εξεύρεσης
στοιχείων, µε δεδοµένο ότι αυτά δεν εκτίθενται εύκολα σε κοινή θέα µέσω διαδικτύου ή
άλλων µέσων πληροφόρησης, πιθανόν επειδή θεωρούνται αναπόσπαστο κοµµάτι της
στρατιωτικής φιλοσοφίας που απαγορεύει την «διαρροή» στοιχείων που αφορούν ένα
τόσο σηµαντικό τµήµα ενός κράτους.
Τα συµπεράσµατα εξάγονται µε ευκολία και αφορούν την διαφορετική φιλοσοφία
που αντιµετωπίζει ο κάθε στρατιωτικός οργανισµός το προσωπικό του. Φυσικά αυτό
είναι άρρηκτα συνδεδεµένο από όλα τα στοιχεία που καθορίζουν ένα κράτος και το
διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα. Σε γενικές γραµµές όµως η ιστορία, ο πληθυσµός,
η θρησκεία, η οικονοµική ανάπτυξη, η θέση του κράτους στην παγκόσµια κοινότητα
αποτελούν βασικά κριτήρια που επηρεάζουν και τα συστήµατα αξιολόγησης του
προσωπικού.
Αναµφισβήτητα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στην διαδικασία
αξιολόγησης των στρατιωτικών οργανισµών που εξετάσθηκαν. Η αξιολόγηση ως
λειτουργία της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, µε τις υπόλοιπες λειτουργίες της. Το
στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που µπορεί να προσφέρει µια
αποτελεσµατική διαδικασία αξιολόγησης, στα πλαίσια µίας σωστά οργανωµένης
∆ιοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων, δεν έχει γίνει ακόµη αντιληπτό σε όλο του το
εύρος από τους στρατιωτικούς οργανισµούς. Είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει την
επόµενη «πρόκληση» του 21ου αιώνα, που οποία θα οδηγήσει στην αλλαγή της
«κουλτούρας» που χαρακτηρίζει το σύστηµα αξιών στους οργανισµούς αυτούς.

Μέρος Α΄

1. Εισαγωγή
Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί όχι µόνο σήµερα αλλά και πάντοτε το
σηµαντικότερο κεφάλαιο ενός οργανισµού. Ειδικότερα στο οργανισµό που
ονοµάζεται στρατός, οι ανθρώπινοι πόροι είναι ο παράγοντας που διαδραµατίζει το
κύριο ρόλο.
Εποµένως η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στα πλαίσια του στρατού βρίσκει
πολλές εφαρµογές και αποτελεί ένα χρήσιµο «εργαλείο» για την επίτευξη των στόχων
που τίθενται κάθε φορά. «…η ∆ΑΠ αποτελεί µία αναπόσπαστη λειτουργία της
επιχείρησης που συγκεντρώνει, ανάλογα µε το µέγεθος και το αντικείµενο της
επιχείρησης, µία σειρά από σηµαντικές δραστηριότητες που έχουν ως επίκεντρο τη
διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα…» (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003). Είναι
λοιπόν αδιανόητο να µιλά κανείς για στρατιωτικό οργανισµό και να µην αναφέρεται
στις λειτουργίες της ∆ΑΠ.
Βέβαια θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η διαφορά µεταξύ επιχείρησης και
στρατιωτικού οργανισµού, καθώς η πρώτη αποσκοπεί στο κέρδος ενώ ο δεύτερος
στην εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους. ∆εν µπορούµε να µιλάµε
λοιπόν για επίτευξη στόχων που αφορούν, άµεσα τουλάχιστον, την επίτευξη
κέρδους. Μπορούµε να µιλάµε όµως για αύξηση εργασιακής ικανοποίησης, αύξηση
αποτελεσµατικότητας, αποτελεσµατική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
παράγοντα.
Επιπλέον δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η έννοια «ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα»
που χρησιµοποιείται ευρέως στις επιχειρήσεις, έχει εφαρµογή και στα στρατιωτικά
πλαίσια, καθώς ο ανταγωνισµός υφίσταται είτε στα στενά γεωγραφικά σύνορα ενός
κράτους µε τα όµορα κράτη είτε σε παγκόσµιο επίπεδο ανάµεσα στις υπερδυνάµεις.
∆ιακρίνονται λοιπόν πολλά κοινά χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης µε ένα
στρατιωτικό οργανισµό. Μάλιστα ο στρατός µε δεδοµένη την ύπαρξη του ως
οντότητα από το µακρινό παρελθόν και µε βάση τον µεγάλο όγκο του ανθρώπινου
δυναµικού, την σηµασία του για την ανάπτυξη του κράτους αλλά και την
σπουδαιότητα της ισχυρής παρουσίας του είναι πεδίο µεγάλου ενδιαφέροντος για την
∆ΑΠ.
Εντύπωση προκαλεί ότι στην ιστορική εξέλιξη της ∆ΑΠ, δεν γίνεται καµία
αναφορά σε στρατιωτικό οργανισµό. Ως αίτια αυτής της «απουσίας»
πιθανολογούνται η επικρατούσα αντίληψη παγκοσµίως για την λειτουργία του
στρατού ως αποτέλεσµα ιεραρχικών δοµών που στηρίζονταν στην απόλυτη
πειθαρχία και έδιναν ιδιαίτερο βάρος στο αποτέλεσµα, στην τακτική, στη εκπαίδευση
και όχι σε τέτοιο µέγεθος στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της
σωστής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Φυσικά αναφέρονται πολλά
ιστορικά παραδείγµατα στρατηγών που είχαν εµποτιστεί µε τους όρους και τις
λειτουργίες της ∆ΑΠ είτε λόγω αυξηµένης νοηµοσύνης είτε εµπειρικά. Ουσιαστικά
χρησιµοποιούσαν λειτουργίες ∆ΑΠ στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού,
στην επιλογή του προσωπικού στο σύστηµα αµοιβών, στην αξιολόγηση του
προσωπικού χωρίς όµως να συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για µια ενιαία ενότητα
που απαιτούσε µεγαλύτερη εξειδίκευση και σύστηµα.
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2. Γενικά περί Αξιολόγησης Προσωπικού
«…Αξιολόγηση Εργαζόµενου (Employee Appraisal) είναι η διαδικασία
αξιολόγησης-εκτίµησης του εργαζόµενου, µε σκοπό να οριστεί ο βαθµός στον οποίο
αυτός
φέρνει
εις
πέρας
τη
δουλειά
του
αποδοτικά….»
(Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003).
«…Η αξιολόγηση (της απόδοσης) αποτελεί ένα µέτρο ελέγχου του βαθµού στον
οποίο το στέλεχος έχει συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από
την τυπική οργάνωση και τους οποίους οφείλει να επιδιώξει…..» (Κουφίδου,2001).
«…Αξιολόγηση της απόδοσης είναι η διαδικασία, διαµέσου της οποίας ένας
οργανισµός λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε το πόσο καλά ένας εργαζόµενος κάνει
την δουλειά του…» (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004).
Ο Lee (Lee,1996) περιγράφει µερικές από τις συνήθεις δυσλειτουργίες, οι
οποίες συντελούν στην αντιµετώπιση της ετήσιας αξιολόγησης τόσο ευχάριστα όσο
«µία επίσκεψη στον οδοντίατρο» όπως λέει χαρακτηριστικά. Έλλειψη συνεχιζόµενης
αναπληροφόρησης, µειωµένη συµµετοχή του εργαζόµενου, µη χρησιµοποίηση
αποτελεσµατικής υποκίνησης είναι µερικές από τις αιτίες που δηµιουργούν σοβαρά
προβλήµατα στην διαδικασία αξιολόγησης.
Σε µια έρευνα που έγινε για λογαριασµό του περιοδικού Fortune (Fortune,2000)
από την Hay Group σχετικά µε την επίδραση της µέτρησης της απόδοσης στην
απόδοση της εταιρείας διαπιστώθηκε ότι, οι διευθυντές στις πιο αναπτυγµένες
εταιρείες (Most Admired Companies) πιστεύουν ότι η µέτρηση της απόδοσης
ενθαρρύνει την συνεργασία. Επιπλέον πολλοί αναφέρθηκαν στην συµβολή της
µέτρησης της απόδοσης στην επικέντρωση της εταιρείας στην ανάπτυξη, στην
επιχειρησιακή τελειότητα, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και στην
εµπιστοσύνη του πελάτη. Οι εταιρείες αυτές έχουν διευθυντές που κατανοούν
ακριβώς τι σηµαίνει µέτρηση της απόδοσης.
Από την άλλη πλευρά ο Ηolcomb (Holcomb,2006) υποστηρίζει ότι ο θάνατος, οι
φόροι και η ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης εµφανίζονται στις πρώτες θέσεις στην
λίστα µε τις πιο δυσάρεστες αλλά αναπόφευκτες εµπειρίες. Αναρωτιέται αν η
διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης µεταφέρει τόσο αρνητικό «φορτίο» , γιατί οι
εταιρείες αφιερώνουν τόσο πού κόπο και χρόνο κάθε χρόνο.
Ο McIntosh (McIntosh,2001) σχολιάζοντας το βιβλίο των Tom Coens και Mary
Jenkins «Abolishing Performance Appraisals» διαπιστώνει ότι η έρευνα των
συγγραφέων αποδεικνύει ότι οι αξιολογήσεις της απόδοσης πραγµατοποιούνται για
έξι κυρίως λόγους: βελτίωση, καθοδήγηση, επικοινωνία, αµοιβή, στρατολόγησηανάπτυξη του προσωπικού και έγγραφη τεκµηρίωση. Το βασικό πρόβληµα είναι ότι
χρησιµοποιώντας µία διαδικασία για τόσο πολλές και πολύπλοκες δραστηριότητες,
είναι ανέφικτο και δυσλειτουργικό. Επιπλέον απορρίπτουν ως µάταιες όλες τις
απόπειρες αξιολόγησης είτε µε αξιολόγηση 360 µοιρών είτε µε αξιολόγηση µε
επίτευξη στόχων κτλπ, διατείνονται δε ότι η µόνη λύση είναι η πλήρης εγκατάλειψη
της αξιολόγησης της απόδοσης.
O Light (Light,1999) σε ένα άρθρο του µε θέµα τους Οµοσπονδιακούς
διευθυντές στις Η.Π.Α. θίγει το θέµα του «πληθωρισµού» στην αξιολόγηση της
απόδοσης. Αν το παρελθόν αποτελεί οδηγό για το µέλλον, όλοι οι υφιστάµενοι όχι
µόνο δεν είναι πάνω από τον αποδεκτό µέσο όρο αλλά ανήκουν στην κατηγορία της
«διακεκριµένης απόδοσης». Σε κλίµακα των πέντε µονάδων, ο µέσος όρος των
δηµοσίων υπαλλήλων µετακινήθηκε από το 4,05 το 1991 στο 4,2 το 1996. Αυτό το
«φαινόµενο» γίνεται ακόµα πιο κατανοητό στα ποσοστά των εργαζόµενων στις
διάφορες κατηγορίες – απαράδεκτος, ελάχιστα πετυχηµένος, πλήρως πετυχηµένος,
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παραπάνω από πετυχηµένος και διακεκριµένος. Το 1996 µόνο το 0,3 στους 100
αξιολογήθηκαν ως ελάχιστα πετυχηµένοι και 0,07 στους 100 απαράδεκτοι. Προς το
παρόν αυτά τα ποσοστά δεν είναι παρά συµπτώµατα αποτυχίας παρά επιτυχίας.
∆ηµιουργούν µια «φανταστική» εικόνα για την οµοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αποτελεσµατικό Σύστηµα Αξιολόγησης (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004)

3.Στόχοι Αξιολόγησης της Απόδοσης
Οι επιδιώξεις ενός συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης είναι 3 ειδών:
στρατηγικοί, διοικητικοί και αναπτυξιακοί (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright, 2004). Στη
συνέχεια θα αναλυθούν εκτενέστερα και τα 3 είδη.
3.1 Στρατηγικός Στόχος
Ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης θα πρέπει να συνδέει την ατοµική
εργασία µε τους στόχους της επιχείρησης (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright, 2004). Οι
στρατηγικές υλοποιούνται καθορίζοντας τα αποτελέσµατα, τις συµπεριφορές και σε
κάποιο ποσοστό και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των εργαζοµένων, προκειµένου
να επιτευχθούν οι επιθυµητοί στόχοι. Η αξιολόγηση της απόδοσης έχει στόχο να
µεγιστοποιήσει τον βαθµό µε τον οποίο οι εργαζόµενοι εµφανίζουν αυτά τα
χαρακτηριστικά, επιδεικνύουν τις συγκεκριµένες συµπεριφορές και παράγουν τα
καθορισθέντα αποτελέσµατα. Σηµαντικό στοιχείο του συστήµατος είναι η
«ευκαµψία», για να προσαρµόζεται γρήγορα στις συνεχώς µεταβαλλόµενες
απαιτήσεις της στρατηγικής της εταιρείας.
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Παρόλα αυτά, συνήθως επικεντρώνονται τους διοικητικούς και αναπτυξιακούς
στόχους του συστήµατος αξιολόγησης, δίνοντας µικρότερη σηµασία στους
στρατηγικούς σκοπούς. Στο παρακάτω συµπέρασµα καταλήγει και η έρευνα των
Murphy, Williams (Murphy, Williams,1989). Σε δείγµα 106 εργαζοµένων -µελών της
Αµερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας- στην βιοµηχανία σε τµήµατα µε άµεση επαφή
µε το προσωπικό, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι πληροφορίες από την αξιολόγηση
της απόδοσης σχετίζονται σε µεγάλο ποσοστό µε την πολιτική των µισθών και τον
εντοπισµό αδυναµιών- δυνατών σηµείων του αξιολογούµενου. Εντύπωση προκαλεί
ότι δεν γίνεται καµία αναφορά για στρατηγικούς στόχους, αν κα αυτό αποτελεί τον
κανόνα και όχι την εξαίρεση.
3.2 ∆ιοικητικός Στόχος
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η αξιολόγηση της απόδοσης χρησιµοποιείται από
τις επιχειρήσεις ως σηµαντικό «εργαλείο» πριν την λήψη αποφάσεων διοικητικής
φύσεως,
όπως
αύξηση
µισθών,
προαγωγές
και
απολύσεις
(Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright, 2004). Για τον λόγο αυτό οι προϊστάµενοι συχνά,
αναλογιζόµενοι τις συνέπειες µια αξιολόγησης για κάποιον εργαζόµενο, τις
αντιµετωπίζουν σαν αναγκαίο κακό. Αποτέλεσµα αυτής της λανθασµένης νοοτροπίας
είναι να παρατηρούνται πολλά σφάλµατα επιείκειας και γενίκευσης της κρίσης, όπως
θα δούµε αργότερα στην ανάλυση των σφαλµάτων της αξιολόγησης.
3.3 Αναπτυξιακός Στόχος
Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική πτυχή της αξιολόγησης, καθώς
προσανατολίζεται στον εντοπισµό αδυναµιών στην απόδοση του εργαζοµένου και
συχνά στις αιτίες που προκαλούν αυτές τις αδυναµίες. Έτσι είναι ευκολότερο να
προσδιοριστούν µε ακρίβεια οι τοµείς στους οποίους ο κάθε αξιολογούµενος υστερεί
και σε επίπεδο ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων της επιχείρησης, να καθοριστούν τα
αντικείµενα για την ανάπτυξη του προσωπικού. Βέβαια και εδώ η συµβολή της
σωστής αξιολόγησης από τους προϊσταµένους είναι θεµελιώδης και τις περισσότερες
φορές αποτελεί την αιτία σοβαρών δυσλειτουργιών στην διαδικασία αξιολόγησης και
συνακόλουθα στην εξαγωγή συµπερασµάτων για την ανάπτυξη του προσωπικού.
4.Κριτήρια για την Αξιολόγηση της Απόδοσης
Για µια αποτελεσµατική διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης,
θεµελιώδης η ύπαρξη κοινώς αποδεκτών κριτηρίων. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

είναι

4.1 Συνταύτιση µε την Στρατηγική της Επιχείρησης (Strategic Congruence)
Το σύστηµα αξιολόγησης της κάθε επιχείρησης για να είναι αποτελεσµατικό θα
πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένο-ταιριαστό µε τα στρατηγικά δεδοµένα όπως όραµα
στρατηγικές, επιχειρησιακοί στόχοι, περιβάλλον, µέγεθος, φύση δραστηριοτήτων,
τεχνολογία, δοµές, κουλτούρα και υπόλοιπο σύστηµα (Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς,
2003) .
Ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης θα πρέπει να ταυτίζεται µε την
στρατηγική, τους στόχους και την κουλτούρα της επιχείρησης (Noe, Hollenbeck,
Gerhart, Wright,2004). Αυτό σηµαίνει ότι ένα τέτοιο σύστηµα «καθοδηγεί» τους

- 11 -

εργαζόµενους να συµµετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Κατά τον ίδιο
τρόπο καθορίζει τι είναι πραγµατικά σηµαντικό ορίζοντας κατάλληλους τρόπου
µέτρησης, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ατοµική ευθύνη για
αποτελεσµατικές συµπεριφορές (Schneier,Shaw,Beatty,1991).
Σοβαρός παράγοντας που επηρεάζει τα συστήµατα αξιολόγησης της απόδοσης
είναι η κουλτούρα τη επιχείρησης. Κοινώς τα συστήµατα αξιολόγησης αντανακλούν
τις αξίες σχετικά µε την απόδοση που αποδέχεται η επιχείρηση. Σε µια επιχείρηση
π.χ. µε φιλοσοφία έντονα ανταγωνιστική, υπάρχουν µικρά περιθώρια λάθους και οι
αξιολογήσεις απόδοσης είναι ιδιαιτέρως αυστηρές.
Εδώ είναι αναγκαίο να εισαχθεί και η έννοια του Κρίσιµου Παράγοντα Επιτυχίας
(Critical Success Factor). Πρόκειται για πτυχές της στρατηγικής της επιχείρησης που
της δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Από την στιγµή που θα καθοριστούν οι
Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας, τα επόµενο βήµα είναι η υλοποίησή τους µέσα από
την διαδικασία της αξιολόγησης. Έτσι ο κρίσιµος παράγοντας καθοδηγεί στο τι
πρέπει να γίνει, ενώ το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης προσδιορίζει πόσο καλά
πρέπει να αποδώσουµε και πως θα γνωρίζουµε αν το πετύχαµε. Αυτοί θα πρέπει να
ορίζονται µε σαφήνεια και να είναι πλήρως επιχειρησιακοί σε επίπεδο ατόµου και
οµάδας.
Ωστόσο η ικανοποίηση του εργαζόµενου συσχετίζεται άµεσα µε τα
αποτελέσµατα της επιχείρησης στην ικανοποίηση του πελάτη, την παραγωγικότητα,
το κέρδος, την µετακίνηση των εργαζοµένων και τα ατυχήµατα (Harter,
Schmidt,Hayes,2002). Εποµένως βελτίωση των συστηµάτων συνεπάγεται αύξηση
της ικανοποίησης του εργαζόµενου και άρα αύξηση των κερδών της επιχείρησης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει περίπτωση της επιχείρησης Sears, η οποία
µε πυλώνα το µοντέλο της αλυσίδας εργαζόµενος-πελάτης-κέρδος, ανέστρεψαν την
φθίνουσα πορεία της επιχείρησης κατά 180 µοίρες (Rucci,Kirii,Quinn, 1998). Η
επιχείρηση ανέπτυξε ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης µε βάση τους ∆είκτες Απόλυτης
Απόδοσης (Total Performance Indicators), ένα σύνολο µετρήσεων που δείχνει την
αντιµετώπιση προς τους πελάτες, τους εργαζοµένους και τους επενδυτές. Με τον
τρόπο αυτό εκπαίδευσαν τα στελέχη µε διευθυντικές θέσεις, έτσι ώστε να τους
βοηθήσουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους από την µία να καταστήσουν τους
εργαζόµενους υπεύθυνους για την εργασία τους και από την άλλη να τους δώσουν
την δυνατότητα να κινηθούν αυτόνοµα στο εργασιακό τους πεδίο.
Σε ποιο βαθµό µπορούν οι εταιρείες να προσδιορίσουν, αναλύσουν και
βελτιώσουν µη οικονοµικά κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης, όπως π.χ. η
εµπιστοσύνη του πελάτη και η ικανοποίηση του εργαζόµενου (Ittner,Larcker,2003) ;
Η έρευνα που έγινε σε δείγµα 60 εταιρειών κατασκευών και υπηρεσιών εντόπισε µια
σειρά από κοινότυπα λάθη, που οδηγούν τις εταιρείες σε εντελώς λανθασµένα
συµπεράσµατα στην διαδικασία της αξιολόγησης. Οι συγγραφείς προτείνουν µία
διαδικασία που θα επιτρέψει στις εταιρείες να θέσουν την µέτρηση των µη
οικονοµικών στοιχείων στην σωστή τους βάση. Καταρχήν θα πρέπει να αναπτυχθεί
ένα µοντέλο που να προσδιορίζει το πώς τα µη οικονοµικά κριτήρια συνδέονται µε
την στρατηγική της επιχείρησης. Κατόπιν εφόσον δεν υπάρχουν αξιοποιήσιµα
στοιχεία για αυτά τα κριτήρια, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εκείνη η διάσταση
της απόδοσης που επηρεάζει περισσότερο την συνολική απόδοση της εταιρείας.
Επόµενο βήµα είναι η µετατροπή των στοιχείων σε πληροφόρηση,
χρησιµοποιώντας στατιστικές µεθόδους και αναλύοντας τα αποτελέσµατα. Απαιτείται
η συνεχής βελτίωση του µοντέλου, µε δεδοµένο ότι οι εξελίξεις «τρέχουν» και το
περιβάλλον αλλάζει ταχύτατα. Η εξαγωγή συµπερασµάτων θα καταδείξει αν και σε
ποιο βαθµό τα µη οικονοµικά κριτήρια απόδοσης επηρεάζουν την οικονοµική
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απόδοση της επιχείρησης. Από την αναπληροφόρηση αυτή θα προκύψουν χρήσιµα
συµπεράσµατα για την αναθεώρηση ή την συνέχιση εφαρµογής του αρχικού
µοντέλου.
4.2 Εγκυρότητα (Validity)
Η αξιολόγηση της απόδοσης θα πρέπει να κρίνει µε βάση µόνο τις σχετικές
πτυχές της απόδοσης τόσο ως προς το περιεχόµενο (εγκυρότητα περιεχοµένουcontent validity) όσο και ως προς την δοµή (εγκυρότητα δοµής-construct valid)
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Ένα µέτρο είναι έγκυρο ως προς το
περιεχόµενο όταν µετρά σηµαντικές παραµέτρους µιας δουλειάς µε
αντιπροσωπευτικό τρόπο (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003). Όταν είναι έγκυρο ως
προς τη δοµή µετρά αυτό που ισχυρίζεται ότι µπορεί να µετρήσει.
Η Εγκυρότητα αναφέρεται στην µεγιστοποίηση της κοινής ζώνης µεταξύ
πραγµατικής απόδοσης στην εργασία και αξιολόγησης της εργασίας. Το ιδανικό θα
ήταν να ταυτίζονται οι δύο παραπάνω παράµετροι, κάτι που είναι πολύ δύσκολο αν
όχι αδύνατο και αντανακλά αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό της εγκυρότητας.
4.3 Αξιοπιστία (Reliability)
Υπάρχουν 3 είδη αξιοπιστίας (Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2003): η
Ενδοβαθµολογική Αξιοπιστία (Interrater reliability) που αναφέρεται στην συµφωνία ή
όχι σχετικά µε την απόδοση του αξιολογούµενου µεταξύ δύο η περισσότερων
αξιολογητών, η Εσωτερική Αξιοπιστία που αφορά την συνέπεια µε την οποία ένα
σύστηµα αξιολογεί όλα τα χαρακτηριστικά της απόδοσης και η ∆ιαχρονική Αξιοπιστία
(test-retest reliability) που συσχετίζει την απόδοση όχι µε ένα καθορισµένο χρονικό
διάστηµα που πιθανόν λόγω ειδικών συνθηκών η απόδοση παραµένει χαµηλή αλλά
µε το σύνολο της περιόδου αξιολογήσεως.
4.4 Αποδοχή (Acceptability)
Η Αποδοχή είναι το µέτρο που τα κριτήρια µιας έκθεσης αξιολόγησης της
απόδοσης είναι αποδεκτά τόσο από τον αξιολογούµενο όσο και από τον αξιολογητή.
Αξιοσηµείωτη είναι η έρευνα των Werner και Bolino (Werner,Bolino,1997) σχετικά µε
την ακρίβεια, αµεροληψία και την αξιοπιστία της αξιολόγησης της απόδοσης και τις
αποφάσεις των δικαστηρίων των Η.Π.Α. σε σχετικές περιπτώσεις. Χρησιµοποίησαν
ως ανεξάρτητη µεταβλητή τις δικαστικές αποφάσεις και µια σειρά από εξαρτηµένες
µεταβλητές οι σηµαντικότερες των οποίων είναι : το έτος της απόφασης, η ηλικία-το
φύλο και η φυλή του αξιολογητή, η εκπαίδευση του αξιολογητή, η γραπτή ανάλυση
της εργασίας, ο τύπος της αξιολόγησης, η ενηµέρωση του αξιολογούµενου για τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και η συχνότητα της αξιολόγησης. Οι ερευνητές
καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι συστήµατα αξιολόγησης τα οποία δεν είναι
αποδεκτά είτε από τον αξιολογητή είτε από τον αξιολογούµενο, είναι υποκείµενα σε
µεγάλη πιθανότητα δικαστικής διαµάχης, χρησιµοποιούνται λανθασµένα και
µειώνουν την υποκίνηση του αξιολογούµενου για βελτίωση.
Σε µια ακόµα έρευνα (Taylor,Tracy,Renard,Harrison,Carrol,1995) εξετάζεται η
επίδραση µιας σωστής νοµικά τεκµηριωµένης διαδικασίας αξιολόγησης της
απόδοσης τόσο στους αξιολογούντες όσο και στους αξιολογούµενους. Παρόλο που
οι τελευταίοι έλαβαν χαµηλή σχετικά βαθµολογία, οι αντιδράσεις τους ήταν θετικές:
αντιλήφθηκαν το σύστηµα ως δίκαιο, η αξιολόγηση ήταν ακριβής, θετική
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αντιµετώπιση των αξιολογούντων και πρόθεση να παραµείνουν στην εταιρεία. Οι
προϊστάµενοι οµοίως αντέδρασαν θετικά, ανέφεραν µεγαλύτερη ικανότητα να λύσουν
λειτουργικά προβλήµατα, ικανοποίηση µε το σύστηµα αξιολόγησης και λιγότερη
διαστροφή των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης σε σχέση µε τα δικά τους
συµφέροντα.
4.5 Αντικειµενικότητα (Objectivity)
Η Αντικειµενικότητα των κρίσεων ενός ατόµου για την απόδοση των άλλων είναι
θεµελιώδης προϋπόθεση για µια σωστή αξιολόγηση (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,
2003). Οι ικανότητες που εκτιµώνται πρέπει να αντικατοπτρίζουν τι έχουν κάνει και τι
έχουν πετύχει τα άτοµα στη δουλειά τους, και όχι να αναφέρονται στα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητάς τους που δεν έχουν σχέση µε την εργασία.
Η επίδραση των διαπροσωπικών σχέσεων στην αξιολόγηση της απόδοσης
είναι πολύ σηµαντική (Nathan,Mohrman,Milliman,1991). ∆ιαπιστώνεται ότι ο
απολογισµός της αξιολόγησης της απόδοσης ενός εργαζόµενου, λαµβάνει χώρα στα
πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων προϊσταµένου-υφισταµένου. Η έρευνα
αποδεικνύει ότι το περιεχόµενο µιας αξιολόγησης- η δυνατότητα του υφισταµένου να
συµµετάσχει στη συζήτηση, τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση της
απόδοσης και τα ζητήµατα που αφορούν την καριέρα του υφισταµένου- είναι µερικώς
µια λειτουργία την συνεχιζόµενης διαπροσωπικής σχέσης υφισταµένουπροϊσταµένου. Εποµένως η επίδραση των διαπροσωπικών σχέσεων στην
αξιολόγηση της απόδοσης είναι δεδοµένη.
4.6 Καθορισµός των προδιαγραφών (Specificity)
Μια µέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης θα πρέπει να καθοδηγεί λεπτοµερώς
τον αξιολογούµενο σχετικά µε το προσδοκώµενο έργο και τον τρόπο που αυτό
µπορεί να υλοποιηθεί. Το χαρακτηριστικό αυτό συσχετίζεται άµεσα τόσο µε την
συνταύτιση της αξιολόγησης µε την εταιρική στρατηγική, όσο και µε τον εντοπισµό
αδυναµιών-δυνατών σηµείων που αφορούν την ανάπτυξη του προσωπικού.

5.Προσεγγίσεις για την Αξιολόγηση της Απόδοσης
5.1 Μέθοδοι της Σύγκρισης
Οι µέθοδοι αυτές χαρακτηρίζονται βασικά από το ότι η αξιολόγηση ενός
προσώπου γίνεται καθώς το συγκρίνουµε µε άλλα πρόσωπα, οπότε και η
αξιολόγηση αυτή είναι γενική, στην προσπάθειά της να προσδιορίσει τη συνολική
αποτελεσµατικότητα της αποδοτικής συµπεριφοράς του ατόµου (Κουφίδου,2001).
Υπάρχουν τα ακόλουθα είδη µεθόδων αξιολόγησης των εργαζοµένων µε την
σύγκριση:
5.1.1 Κατάταξη
Η µέθοδος αυτή είναι εύκολη στην επεξήγηση στην κατανόηση και στη χρήση.
∆εν είναι χρονοβόρα και δεν απαιτεί ιδιαίτερα υψηλούς πόρους. Ο αξιολογών
κατατάσσει τους υφισταµένους του µε απόλυτη σειρά από τον καλύτερο στον
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χειρότερο, όσον αφορά την συνολική τους απόδοση. Είναι µια κατάταξη που έστω
και άτυπα την κάνει συνήθως κάθε προϊστάµενος (Κουφίδου,2001).
5.1.2 Εναλλακτική Κατάταξη
Ο αξιολογών από το σύνολο των εργαζοµένων που αξιολογεί, δηµιουργεί δύο
µικρότερες κατηγορίες: στην πρώτη τοποθετούνται οι καλύτεροι µε σειρά
βαθµολογίας και στην δεύτερη οι χειρότεροι µε την ίδια σειρά (Κουφίδου,2001).
5.1.3 Μέθοδος της Επιβεβληµένης Επιλογής (Forced Distribution)
Ο αξιολογητής είναι υποχρεωµένος να κατατάξει ένα συγκεκριµένο ποσοστό
των εργαζόµενων σε κάθε µία από τις κατηγορίες απόδοσης (Κουφίδου,2001). Για
παράδειγµα µπορεί το 5% των εργαζοµένων να κατατάσσονται ως µη ικανοποιητικοί,
το 10% ως απλώς ικανοποιητικοί κτλπ. Εναλλακτικά µπορεί να κατατάσσονται βάση
της κανονικής κατανοµής, δηλαδή να έχουν προκαθοριστεί κάποια επίπεδα
απόδοσης, στα οποία αξιολογείται ο κάθε εργαζόµενος. Μια έρευνα των King και
Hunter (King,Hunter,1980) σε δείγµα 2000 αστυνοµικών σε µια πολιτεία των Η.Π.Α.,
έδειξε ότι χρησιµοποιώντας την µέθοδο αυτή, το σφάλµα γενίκευσης της κρίσης και
ιδιαίτερα το σφάλµα του «φωτοστέφανου» δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην
αξιολόγηση της απόδοσης.
5.1.4 Κατάταξη σε Ζευγάρια
Σε αυτή την µέθοδο (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003) δηµιουργούνται όλα τα
πιθανά ζευγάρια υπαλλήλων. Κάθε φορά ο προϊστάµενος αξιολογεί τον καλύτερο ανά
ζευγάρι. Με αυτόν τρόπο, ο εργαζόµενος που επιλέχθηκε τις περισσότερες φορές
κατατάσσεται πρώτος. Με τον ίδιο τρόπο προκύπτει η κατάταξη των εργαζοµένων .Ο
αριθµητικός τύπος που προσδιορίζει ον αριθµό των πιθανών ζευγαριών είναι: Ν (Ν1)/2 (όπου Ν είναι ο αριθµός των εργαζοµένων). Η µέθοδος αυτή είναι πιο
πολύπλοκη από τις προηγούµενες µεθόδους, αλλά επιτυγχάνει καλύτερη και πιο
αξιόπιστη κατάταξη.
5.1.5 Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα
Οι µέθοδοι της σύγκρισης (Κουφίδου,2001) δεν υπόκεινται σε σταθερά
σφάλµατα επιείκειας, αυστηρότητας ή κεντρικής τάσης. Παρουσιάζουν όµως το
µειονέκτηµα ότι η αξιολόγηση βασίζεται στην γενική εικόνα του αξιολογούµενου,
χωρίς να αναλύονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά του καθενός, γεγονός που µπορεί
να οδηγήσει σε εσφαλµένες εκτιµήσεις. Οδηγεί πολλές φορές σε διαφωνίες τόσο τους
αξιολογητές όσο κα τους εργαζόµενους, χωρίς να υποβοηθά την υποκίνηση και την
ανάπτυξη των στελεχών.
Επιπλέον οι παραπάνω µέθοδοι είναι δύσκολο (Noe, Hollenbeck, Gerhart,
Wright, 2004) να συνδεθούν µε τους στρατηγικούς στόχους µιας επιχείρησης. Λόγω
της υποκειµενικότητας των µεθόδων αυτών η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της
αξιολόγησης βασίζεται στους αξιολογητές και µόνο. Μερικές επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν περισσότερους από ένα αξιολογητές, ώστε να µειώσουν την
επίδραση της υποκειµενικότητας. Παρόλα αυτά η αξιοπιστία και η εγκυρότητα αυτών
των µεθόδων είναι µέτρια.
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Τέλος οι παραπάνω µέθοδοι δυσκολεύουν την διαδικασία αναπληροφόρησης.
Οι εργαζόµενοι δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν διαφορετικά προκειµένου να
βελτιώσουν την θέση τους. Κατά τον ίδιο τρόπο ο προϊστάµενος είναι πολύ δύσκολο
να εξηγήσει στον καθένα από τους εργαζοµένους τι πρέπει να βελτιώσει και που
υστέρησε.
5.2 Μέθοδοι της Αξιολόγησης µε βάση Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα
Κάθε εργαζόµενος κρίνεται (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004) µε βάση
απόλυτα πρότυπα απόδοσης, που καθορίζονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα των εργαζοµένων. Η απόδοση µετριέται σε συγκεκριµένες διαστάσεις,
έτσι ώστε να είναι εύκολη η παροχή επαναπληροφόρησης στον αξιολογούµενο.
Υπάρχουν τα ακόλουθα είδη µεθόδων αξιολόγησης των εργαζοµένων µε βάση
χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα:
5.2.1 Γραφικές Κλίµακες Κατάταξης
Είναι ίσως (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003) η πιο ευρέως διαδεδοµένη
τεχνική αξιολόγησης. Ο αξιολογητής βαθµολογεί τον αξιολογούµενο για διάφορες
πτυχές της απόδοσής του χρησιµοποιώντας γραφικές κλίµακες. Οι διάφορες πτυχές
της απόδοσης που θα αξιολογηθούν θα πρέπει να προσδιοριστούν ύστερα από µια
προσεκτική διαδικασία. Η αξιολόγηση µπορεί να γίνει είτε λεκτικά π.χ άριστος,
ικανοποιητικός είτε αριθµητικά έτσι ώστε ο εργαζόµενος να βαθµολογείται µε το
άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών του. Σε περίπτωση που κάποια
χαρακτηριστικά είναι πιο σηµαντικά από άλλα, µπορεί να χρησιµοποιηθούν και
συντελεστές στάθµισης.

Γραφική Κλίµακα Κατάταξης (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003)
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Ένα από τα προβλήµατα της τεχνικής αυτής είναι ο καθορισµός των βαθµών
της κλίµακας. Οι λίγοι βαθµοί µας δίνουν λίγες πληροφορίες για τις διαφορές µεταξύ
των διαφόρων εργαζοµένων που αξιολογούνται ενώ οι πολλοί απαιτούν τόσο
λεπτοµερή καθορισµό ενός χαρακτηριστικού που τελικά είναι αµφίβολο αν θα
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Ένα ακόµη πρόβληµα που αναφέρεται στην
τεχνική αυτή είναι οα αριθµός των χαρακτηριστικών που µπορούµε να µετρήσουµε.
Ο αριθµός αυτός ποικίλει από 2 έως 20 ή 30, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για το
ποιος αριθµός µπορεί να θεωρηθεί σαν ο καταλληλότερος. Συνήθως απαριθµούνται
πέντε ως οκτώ χαρακτηριστικά, χωρίς βέβαια να παραβλέπουµε ότι κάτι τέτοιο
εξαρτάται από το είδος της εργασίας που εκτελεί ο εργαζόµενος που αξιολογείται
(Κουφίδου,2001).
5.2.2 Σταθµισµένος Κατάλογος
Ο αξιολογητής συµπληρώνει ένα κατάλογο µε διάφορα χαρακτηριστικά
συµπεριφοράς που σχετίζονται µε την εργασία, τσεκάροντας µε είτε µε ναι ή όχι είτε
µε υψηλή, µέτρια και χαµηλή απόδοση αυτά που χαρακτηρίζουν τον αξιολογούµενο.
Κατά αυτόν τον τρόπο ο αξιολογητής κρίνει ποια καλά ή κακά χαρακτηριστικά
αντιπροσωπεύουν τον εργαζόµενο. Το τµήµα προσωπικού βγάζει ένα συγκεντρωτικό
αποτέλεσµα για την συνολική απόδοση του εργαζόµενου χρησιµοποιώντας
συντελεστές στάθµισης, χωρίς να τους γνωρίζει ο αξιολογητής (Κουφίδου,2001). Τα
τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µια παραλλαγή αυτής της µεθόδου. Σύµφωνα µε
αυτή δίνονται στον αξιολογητή ένα ζευγάρι µε παρόµοιες ερωτήσεις, αλλά µόνο µία
πρέπει να επιλεγεί που να χαρακτηρίζει την απόδοση του αξιολογούµενου. Έτσι
αποφεύγονται τα λάθη επιείκειας ή αυστηρότητας και η αξιολόγηση γίνεται πιο
έγκυρη (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003).
Η παραπάνω µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία όχι µόνο για την
αξιολόγηση των εργαζοµένων σε χαµηλή κλίµακα ιεραρχίας αλλά και σε επίπεδο
διευθυντικών στελεχών (Blanz,Ghizeli,1972). Η µέθοδος βοηθά τον αξιολογητή να
σχηµατίσει µια ξεκάθαρη εικόνα για κάθε χαρακτηριστικό του αξιολογούµενου. Τα
λάθη επιείκειας και «φωτοστέφανου» µειώνονται σηµαντικά. Επιπλέον δίνεται η
δυνατότητα στον αξιολογητή να εξετάσει την αξιοπιστία της βαθµολογίας, δεδοµένου
ότι επιτρέπει την εξέταση των αξιολογήσεων διαµέσου της επιλογής της σωστότερης
απάντησης για το ίδιο χαρακτηριστικό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιπλέον
αποδεικνύουν ότι η εφαρµογή της µεθόδου είναι ανεξάρτητη από τα πολιτισµικά και
κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά, αφού ενώ ξεκίνησε από την Φινλανδία, εφαρµόστηκε
µε επιτυχία και στις Η.Π.Α.
5.2.3 Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα
Οι παραπάνω µέθοδοι είναι πολύ δηµοφιλείς στις επιχειρήσεις, επειδή είναι
εύκολο να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν σε ένα ευρύ φάσµα εργασιών
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Επιπλέον εφόσον δοθεί ιδιαίτερη σηµασία
στην επιλογή εκείνων των γνωρισµάτων που µεγιστοποιούν την απόδοση και
αποδοθούν µε ακρίβεια στο έντυπο αξιολόγησης, είναι δυνατό τα αποτελέσµατα να
είναι αξιόπιστα και ακριβή.
Το πρώτο βασικό µειονέκτηµα αυτών των µεθόδων εντοπίζεται στην
συνταύτιση στρατηγικών στόχων και ατοµικών στόχων. Πάντα υπάρχει επίσης η
πιθανότητα σύγχυσης στην πραγµατοποίηση των αξιολογήσεων, ως αποτέλεσµα της
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διαφορετικής κριτικής ικανότητας των αξιολογητών, κάτι που ενισχύεται εφόσον δεν
περιγράφονται µε ακρίβεια και σαφήνεια τα επιθυµητά γνωρίσµατα.
Τέλος ένα σηµαντικό µειονέκτηµα εντοπίζεται στην µικρή συµµετοχή αυτών των
µεθόδων στην διαδικασία αναπληροφόρησης.
5.3 Μέθοδοι της Αξιολόγησης µε βάση ∆είκτες Συµπεριφοράς
Οι µέθοδοι αυτοί προσπαθούν να προσεγγίσουν την αξιολόγηση της απόδοσης
ενός εργαζοµένου διαµέσου των συµπεριφορών που επιδεικνύει στην διάρκεια της
εργασίας του (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Καθορίζουν ποιες είναι αυτές οι
επιθυµητές συµπεριφορές και οι προϊστάµενοι είναι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν τον
βαθµό επίτευξης αυτών των συµπεριφορών από τον καθένα χωριστά. Οι µέθοδοι
αυτές είναι:
5.3.1 Κρίσιµα Περιστατικά
Ο αξιολογητής κρατά ένα ηµερολόγιο για κάθε εργαζόµενο ξεχωριστά, στο
οποίο καταγράφονται «κρίσιµα γεγονότα», οι φάσεις δηλαδή ή τα χαρακτηριστικά
που είναι θεµελιώδη για την επιτυχηµένη εκτέλεση της εργασίας. Τα περιστατικά αυτά
οµαδοποιούνται σε κατηγορίες και ο εκτιµητής περιγράφει κάθε θετικό ή αρνητικό
γεγονός το οποίο συµβαίνει στον εργαζόµενο και αφορά τις κατηγορίες αυτές
(Κουφίδου,2001). Όταν έρθει η ώρα της αξιολόγησης χρησιµοποιείται το ηµερολόγιο
για να αξιολογηθεί ο εργαζόµενος. Η συγκεκριµένη µέθοδος καταναλώνει πολύ χρόνο
του προϊσταµένου και παρουσιάζει σχετική δυσκολία στην εξαγωγή της τελικής
εικόνας του εργαζοµένου από επιµέρους ενέργειες και περιστατικά. Ωστόσο ένα
ηµερολόγιο κρίσιµων περιστατικών µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµο µέσο
στήριξης για τις υπόλοιπες µεθόδους αξιολόγησης. Μπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας επαναπληροφόρησης και να
παρουσιάσει συγκεκριµένα στοιχεία για την απόδοση ενός εργαζοµένου
(Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003).
5.3.2 Behaviorally Anchored Rating Scales (B.A.R.S)
Η συγκεκριµένη µέθοδος (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004) βασίζεται στην
προσέγγιση των κρίσιµων περιστατικών. Συγκεκριµένα για να αναπτυχθεί ένα τέτοιο
µοντέλο συγκεντρώνονται ένας µεγάλος αριθµός κρίσιµων περιστατικών που
αντιπροσωπεύουν αποτελεσµατική και αναποτελεσµατική απόδοση. Τα περιστατικά
αυτά οµαδοποιούνται στις διαστάσεις της απόδοσης. Καθήκον του αξιολογητή είναι
να αποφασίσει σε ποιο από τα κρίσιµα περιστατικά της κάθε διάστασης ανήκει ο
κάθε εργαζόµενος. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης αποτελεί το άθροισµα της
βαθµολογίας του κάθε αξιολογούµενου για κάθε διάσταση της απόδοσης.
Στα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου συµπεριλαµβάνονται η δέσµευση ότι
πρέπει να χρησιµοποιηθεί η αντίληψη του αξιολογητή για συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά που αφορούν συγκεκριµένες συµπεριφορές (Smith,Kendall,1963). Το
πρόβληµα βρίσκεται στο γεγονός ότι η συµπεριφορά είναι ένα πολύ περίπλοκο
ζήτηµα, που δεν εξαρτάται µόνο από τις αποφάσεις του αξιολογούµενου αλλά και την
αλληλεπίδραση των αναγκών του, όπως επίσης και της κατάστασης που
διαµορφώνεται κάθε φορά. Η χρησιµοποίηση γνωρισµάτων του αξιολογούµενου σαν
γενικοί δείκτες απόδοσης, πιθανόν να δηµιουργήσει σύγχυση, µε δεδοµένο ότι η
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κριτική ικανότητα του κάθε αξιολογητή είναι διαφορετική και πιθανόν οι αξιολογήσεις
να είναι εντελώς διαφορετικές.
Σε µια άλλη έρευνα (Murphy,Constans,1987) παρουσιάζεται ότι η παραπάνω
µέθοδος πιθανόν να δηµιουργήσει αποκλίσεις σε σχέση µε την απόδοση του
αξιολογούµενου. Εποµένως η συγκεκριµένη µέθοδος δεν είναι πιο αντικειµενική από
άλλες που δεν χρησιµοποιούν δείκτες συµπεριφοράς. Αναγκαστικά η προσοχή του
αξιολογητή αποσπάται σε συµπεριφορές που συµπεριλαµβάνονται στο έντυπο
αξιολόγησης, µε αποτέλεσµα να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε αυτές και να µειώνεται η
σηµασία άλλων συµπεριφορών που δεν συµπεριλαµβάνονται στα κριτήρια
αξιολόγησης. Επιπλέον µε τον τρόπο αυτό, η µνήµη του αξιολογητή συγκρατεί µόνο
τις σχετικές µε την αξιολόγηση συµπεριφορές, εξαλείφοντας άλλες ίσως εξίσου η
περισσότερο σηµαντικές που όµως δεν έχουν συµπεριληφθεί στο έντυπο
αξιολόγησης. Τέλος είναι πολύ πιθανόν η απόκλιση να προέρχεται από λάθος
επιλογή δεικτών συµπεριφοράς, οι οποίοι δεν είναι αντιπροσωπευτικοί της συνολικής
απόδοσης ενός εργαζοµένου, µε αποτέλεσµα να εξάγονται λανθασµένα
συµπεράσµατα κατά την αξιολόγηση.
Ακόµη ένας παράγοντας που πιθανόν δηµιουργεί τέτοιου είδους αποκλίσεις
είναι η µνήµη (Piotrowski,Barnes,Farrell,Esrig,1989). Τα συµπεράσµατα είναι
ταυτόσηµα µε την προηγούµενη έρευνα, ενώ το ζήτηµα της σχέσης µνήµηςαπόκλισης στην αξιολόγηση της απόδοσης παραµένει µετέωρο.

B.A.R.S. και B.O.S. ((Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003)
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5.3.3 Behavioral Observation Scales (B.O.S)
Αποτελεί
µια
παραλλαγή
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004)
της
προηγούµενης µεθόδου. Η διαφοροποίηση έγκειται στον µεγαλύτερο αριθµό
συµπεριφορών/κρίσιµων περιστατικών που απαιτούνται για την διαµόρφωση της
διάστασης της απόδοσης καθώς και στην υποχρέωση του προϊσταµένου να
βαθµολογήσει την συχνότητα συµπεριφοράς την οποία εµφάνισε ο κάθε
αξιολογούµενος κατά την διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης. Το κύριο µειονέκτηµα
αυτής της µεθόδου είναι η «απαίτηση» για περισσότερες πληροφορίες από αυτές
που ένας προϊστάµενος µπορεί να θυµάται.
5.3.4 Organizational Behavior Modification
Η µέθοδος αυτή βασίζεται ουσιαστικά σε τέσσερεις βασικές διαδικασίες
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Πρώτα ορίζονται οµάδες συµπεριφορώνκλειδιά για την επίτευξη της απόδοσης στην εργασία. Έπειτα χρησιµοποιείται ένα
σύστηµα µετρήσεως για να αξιολογηθεί αν αυτές οι συµπεριφορές λαµβάνουν χώρα.
Στη συνέχεια ο προϊστάµενος ενηµερώνει του εργαζόµενους για τις παραπάνω
συµπεριφορές, πιθανόν θέτοντας τους στόχους για το πόσο συχνά ο καθένας από
αυτούς πρέπει να επιδείξει τις συγκεκριµένες συµπεριφορές. Τέλος παρέχονται
επαναπληροφόρηση και ενίσχυση στους εργαζόµενους.
5.3.5 Αξιολόγηση µε την βοήθεια Ψυχολόγων
Ορισµένες επιχειρήσεις (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003) προσλαµβάνουν
εργασιακούς ψυχολόγους, οι οποίοι συµµετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης. Οι
πληροφορίες συλλέγονται µέσω προσωπικών συνεντεύξεων, ψυχολογικών τεστ και
συζητήσεων µε τους προϊσταµένους. Ο ψυχολόγος καταγράφει την υποκίνηση του
ατόµου, τις δυνατότητές του, τους προβληµατισµούς του, τις ανησυχίες του, τις
επιθυµίες του και τα συναισθήµατά του. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να βοηθήσουν
τους ψυχολόγους στην διεξαγωγή συµπερασµάτων για την µελλοντική απόδοση του
εργαζόµενου. Μάλιστα στις εκτιµήσεις αυτές βασίζονται οι αποφάσεις για µελλοντικές
προαγωγές και η εκπαίδευση των ατόµων. Η µέθοδος αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα
και απαιτεί την ανάλωση πολλών χρηµατικών πόρων και για αυτό δεν
χρησιµοποιείται συχνά. Εφαρµόζεται κυρίως στα ανώτερα στελέχη ή στα δυναµικά
νέα στελέχη, στα οποία η επιχείρηση στοχεύει να βασιστεί και να επενδύσει. Από την
πλευρά των εργαζοµένων η µέθοδος αυτή αντιµετωπίζει αρκετές επικρίσεις γιατί
βασίζεται κυρίως στις προσωπικές ικανότητες του ψυχολόγου.
5.3.6 Κέντρα Αξιολόγησης
Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003) και για την
επιλογή του προσωπικού. Εφαρµόζεται συνήθως σε ανώτερα στελέχη, τα οποία
αξιολογούνται από περισσότερους από ένα ειδικούς. Τα άτοµα αυτά
συγκεντρώνονται σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο και σε
πρώτη φάση αξιολογούνται µεµονωµένα. Πέρα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, τα
ψυχοµετρικά τεστ και τις συνεντεύξεις σε βάθος, ακολουθούν και συζητήσεις µεταξύ
των στελεχών υπό τον συντονισµό των ψυχολόγων. Επίσης χρησιµοποιούνται
τεχνικές όπως επιχειρηµατικά παίγνια, πρακτική εξάσκηση, ασκήσεις λήψης
αποφάσεων και επιχειρηµατικά παίγνια µε χρήση υπολογιστών. Η διαδικασία αυτή
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διαρκεί δύο µε τρεις ηµέρες. Με τα στοιχεία που προκύπτουν είναι δυνατόν να
εξαχθούν πολύτιµα συµπεράσµατα για την µελλοντική απόδοση, τις αδυναµίες, τις
ανάγκες και τις δυνατότητες των στελεχών αυτών.
Το µειονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι η κατανάλωση πολύ χρόνου
και χρηµατικών και ανθρώπινων πόρων. Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πόροι,
αναπτύχθηκε µια παραλλαγή της µεθόδου σύµφωνα µε την οποία τα τεστ και οι
ασκήσεις αφού συµπληρωθούν από τους αξιολογούµενους αποστέλλονται στους
ψυχολόγους για περαιτέρω επεξεργασία. Τα αποτελέσµατα γνωστοποιούνται στα
στελέχη και ακολουθεί συνέντευξη για τον καθορισµό της εξέλιξής τους στο µέλλον.
5.3.7 Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα
Οι παραπάνω µέθοδοι µπορεί να είναι πολύ αποτελεσµατικοί
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Μπορούν να συνδέσουν την στρατηγική της
εταιρείας µε την απόδοση του κάθε εργαζοµένου. Παρέχουν υψηλό επίπεδο
καθοδήγησης και αναπληροφόρησης, ενώ µε δεδοµένο ότι βασίζονται στην µελέτη σε
βάθος την ανάλυσης της εργασίας, παρέχουν εγκυρότητα στις αξιολογήσεις. Με την
απαραίτητη εκπαίδευση των αξιολογητών, προκειµένου να αποκτήσουν ένα κοινό
υπόβαθρο που θα αποτρέψει τα συνήθη σφάλµατα, οι µέθοδοι αυτοί µπορεί να είναι
πολύ αξιόπιστες.
Το κύριο µειονέκτηµά τους εντοπίζεται στο γεγονός ότι ειδικότερα σε
πολύπλοκες εργασίες, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει µία συγκεκριµένη οµάδα
συµπεριφορών που θα έχει το καλύτερο αποτέλεσµα. Τέλος θα πρέπει συνεχώς να
παρακολουθούνται και να αναθεωρούνται προκειµένου να είναι σύµφωνες µε την
στρατηγική της εταιρείας. Αυτό υποστηρίζει και η έρευνα των Snell και Scott
(Snell,Scott,1992), που πραγµατεύεται το θέµα αυτό.
5.4 Μέθοδοι Αξιολόγησης µε βάση τα Αποτελέσµατα
Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στην διαχείριση της επίτευξης των στόχων, µέσω
µετρήσιµων αποτελεσµάτων µίας οµάδας εργασίας ή ενός εργαζόµενου
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Προτείνεται ότι η υποκειµενικότητα µπορεί να
ελαχιστοποιηθεί, από µια διαδικασία µετρήσεων τα αποτελέσµατα της οποίας θα
είναι ο πιο ακριβής δείκτης για την απόδοση του εργαζόµενου. Ακολούθως θα
αναπτυχθούν δύο τέτοιες µέθοδοι που ακολουθούν αυτήν την προσέγγιση.
5.4.1 Αξιολόγηση µε βάση την Επίτευξη Αντικειµενικών Στόχων (MBO)
Αποτελεί µία δηµοφιλή µέθοδο αξιολόγησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον
δηµόσιο τοµέα. Βασίζεται στις εξής δύο βασικές αρχές (Κουφίδου,2001):
• Όσο πιο ξεκάθαρα αντιλαµβάνεται κανείς το τι ακριβώς πρέπει να κάνει, τόσο
περισσότερες πιθανότητες έχει να το εκτελέσει σωστά.
• Η πρόοδος µπορεί να µετρηθεί µόνο όταν συγκρίνεται το αποτέλεσµα που έχει
επιτευχθεί µε αυτό που έπρεπε να επιτευχθεί.
Η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα (Κουφίδου,2001):
1. Καθορισµό των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν σε µια ορισµένη χρονική
περίοδο.
2. Επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
3. Αξιολόγηση των όσων έχουν επιτευχθεί.
4. Καθορισµός νέων στόχων για την επόµενη χρονική περίοδο.
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Η µέθοδος αυτή παρουσίασε την µεγαλύτερη ανάπτυξη στον τοµέα της
∆ηµοτικής ∆ιοίκησης που εξετάζεται στην συγκεκριµένη έρευνα. Σε δείγµα 451
πόλεων στις Η.Π.Α., η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σε 268, µε µεγάλα ποσοστά
επιτυχίας (Poister,Streib,1989). Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα µιας έρευνας
που αφορούσε αποστολή ερωτηµατολογίου σε 150 εταιρείες στην Καλιφόρνια,
σχετικά µε την εφαρµογή ή όχι αυτού του είδους αξιολόγησης
(O'Donnell,O'Donnell,1983).79% των εταιρειών που ερωτήθηκαν χρησιµοποιούσαν
την µέθοδο αυτή.
O Mc Gregor από το 1957 (Mc Gregor,1957) αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για
ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης και σχολιάζει ευνοϊκά την αναδυόµενη τότε ιδέα της
∆ιοίκησης µε βάση αντικειµενικούς στόχους του Peter Drucker.
Σε ένα σύστηµα µε βάση την επίτευξη αντικειµενικών στόχων, η Ανώτατη
∆ιοίκηση
θέτει
τους
στόχους
της
επιχείρησης
για
το
επόµενο
έτος(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Οι στόχοι αυτοί µετατρέπονται σε
στόχους για το αµέσως χαµηλότερο επίπεδο διοίκησης και µε την ίδια φιλοσοφία,
φτάνουν στο επίπεδο το ατόµου. Αυτοί οι στόχοι χρησιµοποιούνται σαν πρότυπα για
την αξιολόγηση της απόδοσης ενός εργαζοµένου.
Η µέθοδος αυτή απαιτεί ακριβείς, δύσκολους και αντικειµενικούς στόχους, οι
οποίοι διαµορφώνονται µε την συµµετοχή των εργαζοµένων. Ο προϊστάµενος
παρέχει αντικειµενική αναπληροφόρηση για την περίοδο αξιολόγησης, ώστε να
παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη των αρχικών στόχων. Η επιτυχία της
µεθόδου συσχετίζεται θετικά µε την αφοσίωση µε την οποία αντιµετωπίζει η Ανώτατη
∆ιοίκηση την όλη διαδικασία (Rodgers,Hunter,1991). Μάλιστα στην συγκεκριµένη
έρευνα υποστηρίζεται ότι όταν η αφοσίωση της Ανώτατης ∆ιοίκησης είναι υψηλή, ο
µέσος όρος αύξησης της παραγωγικότητας είναι 56%, ενώ αν η αφοσίωση είναι
χαµηλή το ποσοστό πέφτει µόλις στο 6%. Από τις 70 έρευνας που έγιναν στις 68
παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγικότητας µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης
µεθόδου και µόλις σε 2 µείωση.
Επιπλέον η αξιολόγηση µε βάση την επίτευξη αντικειµενικών στόχων, δίνει την
δυνατότητα στους εργαζόµενους να γνωρίζουν τους στρατηγικούς στόχους της
επιχείρησης, κάτι που συντελεί πολύ στην συνταύτιση της εταιρικής στρατηγικής µε
την απόδοση του κάθε εργαζόµενου.
5.4.2 Αξιολόγηση µε βάση την Μέτρηση της Παραγωγικότητας
Ο κύριος στόχος του συστήµατος είναι να κινητοποιήσει του εργαζόµενους ώστε
να πετύχουν καλύτερα επίπεδα παραγωγικότητας (Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright,
2004). Αποτελείται από τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο το προσωπικό
αναγνωρίζει τις δραστηριότητες και τους στόχους που η επιχείρηση θέλει να πετύχει.
Ακολούθως τίθενται δείκτες, οι οποίοι καταγράφουν την ποιότητα των
παραχθέντων προϊόντων. Στο επόµενο στάδιο η ∆ιοίκηση καθορίζει τις σχέσεις
µεταξύ των δεικτών και της αξιολόγησης που σχετίζεται µε τους παραπάνω δείκτες.
Τέλος ένα σύστηµα αναπληροφόρησης παρέχει στους εργαζόµενους τις
απαιτούµενες πληροφορίες για το επίπεδο της απόδοσής τους σε κάθε ένα από τους
προαναφερθέντες δείκτες. Το σύνολο των επιµέρους βαθµολογιών τους ουσιαστικά
αποτελεί την αξιολόγηση της απόδοσής τους (Pritchard,Jones,Roth,Stuebing,
Ekeberg,1989). Αποτελεί ένα αναπτυσσόµενο σύστηµα, µε λίγες συγκριτικά
εφαρµογές, ωστόσο η έρευνα θεωρεί ότι µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό
«εργαλείο» για την διαδικασία της αναπληροφόρησης.
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5.4.3 Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα
Η προσέγγιση της αξιολόγησης µε βάση τα αποτελέσµατα, ελαχιστοποιεί την
υποκειµενικότητα, αφού βασίζεται σε αντικειµενικούς, µετρήσιµους δείκτες απόδοσης
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι δίνει πολλά
περιθώρια σύνδεσης της ατοµικής απόδοσης µε τους στόχους και τις στρατηγικές της
επιχείρησης.
Στα µειονεκτήµατα αυτών των µεθόδων καταγράφονται ότι οι αντικειµενικοί
µετρήσιµοι δείκτες, δεν είναι στην πραγµατικότητα και τόσο αντικειµενικοί. Συχνά
αυτοί επηρεάζονται από οικονοµικά στοιχεία που δεν ελέγχονται από τον
εργαζόµενο, ενώ δεν είναι δυνατόν όλες οι πτυχές της απόδοσης να µετρηθούν
αντικειµενικά. Σηµαντικό µειονέκτηµα είναι η τάση των εργαζόµενων να
επικεντρωθούν µόνο σε εκείνες τις διαστάσεις της απόδοσης που είναι µετρήσιµες
αδιαφορώντας για εκείνες που δεν είναι (Wright,George,Farnsworth,McMahan,1993).
Έτσι ενώ οι µετρήσιµοι αντικειµενικοί στόχοι οδήγησαν σε υψηλότερη απόδοση,
παρατηρήθηκε το παράδοξο ότι ταυτόχρονα οδήγησαν σε µείωση της συνεργασίας
µεταξύ των συναδέλφων.
Τέλος στο θέµα της αναπληροφόρησης οι πληροφορίες που παρέχονται στον
αξιολογούµενο ενώ πιθανόν να είναι αντικειµενικές, δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθούν
δηµιουργικά, καθώς εστιάζονται σε δείκτες και όχι σε συγκεκριµένες συµπεριφορές.
5.5 Η Μέθοδος της Ποιότητας
Τα δύο θεµελιώδη χαρακτηριστικά της προσέγγισης της ποιότητας είναι ο
προσανατολισµός
προς
τον
πελάτη
και
η
µείωση
των
λαθών
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Ένα σύστηµα απόδοσης µε έµφαση στην
ποιότητα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Εντάσσει τόσο το άτοµο όσο και το σύστηµα στην αξιολόγηση της απόδοσης
• Τονίζει την συνεργασία προϊσταµένων-υφισταµένων για την επίλυση
προβληµάτων απόδοσης
• Εµπλέκει τόσο τον εξωτερικό όσο και τον εσωτερικό πελάτη στον καθορισµό
προτύπων και στην µέτρηση της απόδοσης
• Χρησιµοποιεί πολλαπλές πηγές για να αξιολογήσει το άτοµο και το σύστηµα
Η προσέγγιση αυτή δίνει το κύριο βάρος στην διαδικασία αναπληροφόρησης,
προκειµένου οι εργαζόµενοι να βελτιώσουν τις συγκεκριµένες αδυναµίες τους. ∆ύο
τύποι αναπληροφόρησης διακρίνονται: η υποκειµενική αναπληροφόρηση από τον
προϊστάµενο, τους συναδέλφους, τους πελάτες σχετικά µε τα προσωπικά
χαρακτηριστικά του αξιολογούµενου και η αντικειµενική αναπληροφόρηση που
βασίζεται σε στατιστικές µεθόδους ελέγχου ποιότητας σχετικά µε την εργασία αυτή
καθαυτή.
Η υποκειµενική αναπληροφόρηση εστιάζει σε διαστάσεις της απόδοσης όπως η
συνεργασία, η νοοτροπία, η πρωτοβουλία και η ικανότητα επικοινωνίας. Επιπλέον
αποφεύγεται η χρησιµοποίηση γενικών χαρακτηρισµών όπως π.χ. άριστος , πολύ
καλός κτλπ, διότι επηρεάζεται κατ΄αυτόν τον τρόπο αρνητικά η συµπεριφορά των
αξιολογούµενων. Τέλος µε δεδοµένο ότι οι εργαζόµενοι δεν έχουν πρόσβαση στην
ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο δουλεύουν, δεν υπάρχει καµία σύνδεση
µεταξύ αξιολόγησης της απόδοσης και αµοιβής.
Οι στατιστικές µέθοδοι ελέγχου ποιότητας είναι ένα πολύ σηµαντικό «εργαλείο»
στην προσέγγιση αυτή, διότι παρέχουν στους εργαζοµένους σηµαντική βοήθεια στον
εντοπισµό αιτιών και πιθανών λύσεων σε δυσλειτουργίες . Τέτοιες µέθοδοι είναι η
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ανάλυση ροής διαδικασιών (process-flow), διαγράµµατα αιτιών-αποτελεσµάτων
(cause- and-effect), run chart, χάρτες Pareto, χάρτες ελέγχου, ιστογράµµατα και
καρτεσιανά διαγράµµατα (scattergrams) (Carter,1992).
Στην εταιρεία Owens-Corning διαπιστώθηκε σε µια επιχειρηµατική µονάδα ότι
µόνο 25% των παραγγελιών των πελατών δεν είχαν ούτε ένα λάθος (Denton,1995).
Η εταιρεία προκειµένου να διορθώσει αυτό το απαράδεκτο ποσοστό, προχώρησε
στην χαρτογράφηση της όλης διαδικασίας, έτσι ώστε να εντοπίσει δυσλειτουργίες και
τα προβλήµατα. Πραγµατικά, σαν αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης αυξήθηκε
εντυπωσιακά η ακρίβεια των παραγγελιών των πελατών και εποµένως η ταχύτητα
των συναλλαγών.
5.5.1 Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα
Η µέθοδος αυτή συσχετίζεται πρωτίστως µε τον συνδυασµό της προσέγγισης
της χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και των αποτελεσµάτων για την αξιολόγηση της
απόδοσης (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Ενώ τα παραδοσιακά συστήµατα
αξιολόγησης εστιάζουν περισσότερο στην ατοµική απόδοση, η µέθοδος αυτή
προσανατολίζεται στην αξιολόγηση του συστήµατος. Είναι δύσκολο για τις
επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά συστήµατα αξιολόγησης, διότι
συσχετίζονται άµεσα και µε άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος ∆ιοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων. Τέλος η αξιολόγηση µερικών χαρακτηριστικών των
εργαζοµένων, που αποτελεί βασικό στοιχείο της µεθόδου αυτής, προϋποθέτει
οργάνωση κατά οµάδες σε επίπεδο επιχείρησης, κάτι που είναι δύσκολο να
πραγµατοποιηθεί για τις περισσότερες επιχειρήσεις (Bowen, Lawler,1992) .

Προσεγγίσεις
και
Κριτήρια
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004)

- 24 -

Αξιολόγησης

της

Απόδοσης

6. Επιλογή Αξιολογητών για Αξιολόγηση
Ένα σηµαντικό τµήµα της διαδικασίας της αξιολόγησης, καθορίζεται από το
ποιος αξιολογητής θα επιλεγεί για την υλοποίηση της αξιολόγησης: ο προϊστάµενος,
οι συνάδελφοι, οι υφιστάµενοι, ο εαυτός µας και οι πελάτες. Παρακάτω θα
αναλυθούν οι προαναφερόµενοι πιθανοί αξιολογητές προκειµένου να εντοπιστούν τα
αδύνατα και δυνατά τους σηµεία.
6.1 Προϊστάµενοι
Η αρχή της ιεραρχίας και του καθορισµού των εξουσιών δίνει το δικαίωµα σε
κάθε προϊστάµενο να παίρνει αποφάσεις οι οποίες αφορούν την αξιολόγηση και την
περαιτέρω ανάπτυξη των υφισταµένων του (Κουφίδου,2001). Ο άµεσος
προϊστάµενος παίζει αποφασιστικό ρόλο στον καθορισµό και τον τρόπο που θα
δοθούν οι ανταµοιβές ή θα επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις. Είναι λοιπόν λογικό,
εφόσον η υψηλή επίδοση συνδέεται µε ανταµοιβές, η δύναµη της αξιολογήσεως και
της παροχής ανταµοιβών ή πειθαρχικών κυρώσεων να δίνεται στο ίδιο πρόσωπο.
∆ιαφορετικά υπονοµεύεται και η ορθότητα της διαδικασίας αξιολογήσεως και η
δύναµη του προϊσταµένου.
Ένα σύνηθες πρόβληµα που παρατηρείται σε αυτή την περίπτωση είναι η
µεροληψία
που
έχει
ο
αξιολογητής
εις
βάρος
ενός
εργαζοµένου
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Σε περίπτωση που ο προϊστάµενος είναι η
µόνη πηγή αξιολόγησης, το πρόβληµα είναι σοβαρό για τον εργαζόµενο. Μια πιθανή
λύση στο πρόβληµα είναι η αξιολόγηση του εργαζοµένου από περισσότερους από
ένα προϊσταµένους, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να υλοποιηθεί.
Ένα ακόµα σοβαρό πρόβληµα που δηµιουργείται πολλές φορές είναι η συνεχής
φοβία των υφισταµένων, οι οποίοι θεωρούν σκόπιµο να εξηγούν και να δικαιολογούν
κάθε πράξη τους στον προϊστάµενο-κριτή τους (Κουφίδου,2001). Αντιστρόφως ο
ίδιος ο προϊστάµενος δεν αισθάνεται πολλές φορές καθόλου άνετα στον ρόλο του
εκτιµητή, γιατί ο ρόλος απαιτεί ικανότητες που πιθανόν αυτός δεν έχει.
O Grote (Grote,2000) αναφέρεται σε µια σειρά από περιπτώσεις που
δυσχεραίνουν το έργο του προϊσταµένου-αξιολογητή: ελλιπής έλεγχος του
υφισταµένου λόγω απόστασης, ελλιπείς γνώσεις για την αξιολόγηση υφισταµένου,
αξιολόγηση υφισταµένου µε µεγαλύτερη εµπειρία, αξιολόγηση υφισταµένου καλύτερα
αµειβόµενου από τον αξιολογητή, εξωπραγµατικές απόψεις του αξιολογούµενου για
την απόδοσή του. Η λύση που προτείνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η άµεση
επικοινωνία µε τον υφιστάµενο και η µετάδοση ενός µηνύµατος που θα ξεκαθαρίσει
τις όποιες αµφιβολίες και θα διευκολύνει το έργο του αξιολογητή.
Ένα κοινώς αποδεκτό πρόβληµα στην αξιολόγηση της απόδοσης είναι η
απροθυµία των διευθυντών σε όλες τις σκάλες της ιεραρχίας (Grensing,2001) να
αντιµετωπίσουν την όλη διαδικασία µε θετική διάθεση. Αν θέλεις να κινητοποιήσεις
τους εργαζόµενους ξεκίνα από την κινητοποίηση των διευθυντών, ώστε να
αντιµετωπίσουν την αξιολόγηση της απόδοσης µε µεγαλύτερη επιµέλεια. Τείνει η
αξιολόγηση της απόδοσης να αντιµετωπίζεται όχι ως µέρος της διαδικασίας αλλά ως
καθήκον.
Πότε η αξιολόγηση του προϊσταµένου επιτυγχάνει τον σκοπό της; Όταν οι
αξιολογητές έχουν αυξηµένη ικανότητα µνήµης, είναι εξοικειωµένοι µε την εργασία
του αξιολογούµενου, πιστεύουν στη µεταβλητότητα της ανθρώπινης φύσης,
χαρακτηρίζονται ως έξυπνοι και αποφασιστικοί, ενδιαφέρονται για την έρευνα και
δίνουν έµφαση στην λεπτοµέρεια (Heneman,Moore,Wexley,1987).
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Ακόµα και πτυχή του παραπάνω ερωτήµατος φωτίζεται µε την
εµπεριστατωµένη γνώµη που σχηµατίζει ο προϊστάµενος, προσπαθώντας
ουσιαστικά να µάθει σχετικά µε τις δραστηριότητες του αξιολογούµενου συνολικά σε
όλες τις φάσεις της εργασίας και όχι κρίνοντας είτε από πληροφορίες που
προκύπτουν από απρόσωπα γραφειοκρατικά στοιχεία είτε προσπαθώντας να κρίνει
τις τυπικές απαιτήσεις µιας εργασίας (Findley,Mossholder,Giles,2000).
Σχετικά µε το ζήτηµα της αναπληροφόρησης του αξιολογούµενου-ουσιαστικό
τµήµα της διαδικασίας αξιολόγησης- η αξιολόγηση από τον προϊστάµενο είναι
δυνατόν να λειτουργήσει ευεργετικά (Becker,Klimoski,1989). Η έρευνα παρουσιάζει
την θετική αναπληροφόρηση που γίνεται από τον προϊστάµενο, ως αποτέλεσµα της
θετικής επίδοσης του εργαζοµένου και την αρνητική αναπληροφόρηση άµεσα
εξαρτώµενη µε την αρνητική επίδοση.
Ο Axline (Axline,1992) αναρωτιέται αν τα καλοπροαίρετα µε βάση την απόδοση
συστήµατα έχουν µετατραπεί σε συστήµατα µε βάση την απόκλιση της απόδοσης.
Χωρίς ειλικρίνεια και ευθύτητα σηµαντικά ζητήµατα, θα «θάβονται» µε αποτέλεσµα
την µείωση της παραγωγικότητας. Η διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ειλικρίνεια και ρεαλιστικότητα. Είναι συχνά
αντιπαραγωγικό να υπεραναλύεις και να προσπαθείς να βρεις λογικό περιεχόµενο
σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτό που χρειάζεται να υπάρχει είναι διαφάνεια και
συντονισµός των προσωπικών δεσµεύσεων µε τα συµφέροντα της εταιρείας.
Γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µία στροφή προς τις
υπόλοιπες πηγές αξιολόγησης, που θα αναλυθούν στη συνέχεια.
6.2 Συνάδελφοι
Η αξιολόγηση από τους συναδέλφους προσφέρει ορισµένες δυνατότητες που
δεν προσφέρει η αξιολόγηση από τον προϊστάµενο. Μπορεί να συµπεριλάβει
περισσότερες πτυχές της απόδοσης του εργαζοµένου, µπορεί να διαχωρίσει την
προσπάθεια από την τελική απόδοση και τέλος προσανατολίζεται εύκολα στις
ικανότητες
που
αφορούν
την
εργασία
του
αξιολογούµενου
(Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003). Το ισχυρό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου
είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις που οι ίδιοι οι προϊστάµενοι δεν
έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την επίδοση ενός εργαζοµένου, κάτι το
οποίο είναι εφικτό από τους συναδέλφους του. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο
σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της απόδοσης, ο εντοπισµός των
εκπαιδευτικών αναγκών και η ανάπτυξη του εργαζοµένου.
Τα βασικά µειονεκτήµατα της µεθόδου προκύπτουν από τις διαπροσωπικές
σχέσεις που χαρακτηρίζουν τα µέλη µιας οµάδας. Με αυτή τη λογική ο συνάδελφος
αρνείται να αξιολογήσει τον φίλο του φοβούµενος µήπως παρεξηγηθεί ή εφόσον το
προσπαθήσει θα αδικήσει τους άλλους συναδέλφους. Επίσης συχνά υπάρχουν
επιφυλάξεις µήπως ο αξιολογών φανεί κατώτερος από τον αξιολογούµενο. Είναι
ανέφικτο να εφαρµοστεί σε επιχειρήσεις µε έντονο συναγωνισµό και έλλειψη
εµπιστοσύνης µεταξύ των συναδέλφων, καθώς σε ένα τέτοιο περιβάλλον η
αξιολόγηση θα εξελιχτεί σε µια προσπάθεια του καθενός να αναδείξει τον εαυτό του
υποτιµώντας τους συναδέλφους του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έρευνα των Mcvoy και Buller (Mcvoy,Buller,1987),
σχετικά µε την αξιολόγηση των συναδέλφων. Το δείγµα ήταν 218 εργαζόµενοι , οι
οποίοι είχαν χρησιµοποιήσει τον συγκεκριµένο τύπο αξιολόγησης ένα χρόνο πριν. Οι
εργαζόµενοι έδειξαν πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις αξιολογήσεις που γίνονταν µε
σκοπό την ανάπτυξη του προσωπικού σε σύγκριση µε τις αυτές που είχαν στόχο την
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αξιολόγηση των συναδέλφων τους. Επιπλέον η ύπαρξη φιλικών σχέσεων
αποδείχτηκε σοβαρό στοιχείο απόκλισης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης,
όπως ήταν αναµενόµενο. Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο της έρευνας αφορά την
ανωνυµία του αξιολογητή-συναδέλφου, κάτι που τον απελευθερώνει σε µεγάλο
βαθµό και βελτιώνει την αξιοπιστία της διαδικασίας. Οι συγγραφείς προτείνουν την
συνύπαρξη διαφόρων τύπων αξιολογήσεων, θεωρώντας αυτόν τον συνδυασµό πολύ
περισσότερο αποτελεσµατικό σε σχέση µε την χρησιµοποίηση κάθε φορά µιας
µεθόδου αξιολόγησης.
6.3 Υφιστάµενοι
Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, ο υφιστάµενος καλείται είτε ανώνυµα είτε
ονοµαστικά να αξιολογήσει τον προϊστάµενο του. Η συγκεκριµένη µέθοδος µπορεί να
προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003). Ο κάθε
υφιστάµενος γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες του προϊσταµένου του όσον αφορά
την καθοδήγηση, την πληροφόρηση, την οργάνωση, τον προγραµµατισµό καθώς και
την επικοινωνία. Έρευνες αποδεικνύουν ότι όταν η αξιολόγηση γίνεται ονοµαστικά, τα
αποτελέσµατα των αξιολογήσεων έχουν ανοδική τάση. Βέβαια οι υφιστάµενοι
επιλέγουν
µε
µεγαλύτερη
ευκολία
την
ανώνυµη
αξιολόγηση
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Γενικότερα η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται
για την βελτίωση της απόδοσης και την ανάπτυξη των στελεχών και προϋποθέτει την
ύπαρξη τουλάχιστον τριών υφισταµένων οι οποίοι αξιολογούν κάθε προϊστάµενο
πάντα κρατώντας το στοιχείο της ανωνυµίας. Τα παραπάνω συµπεράσµατα
επικυρώνει η µελέτη του Antonioni (Antonioni,1994). Πράγµατι σε ένα δείγµα 38
προϊσταµένων και των υφισταµένων τους σε µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία
αποδεικνύεται ότι οι υφιστάµενοι νιώθουν καλύτερα στην προοπτική µιας ανώνυµης
αξιολόγησης. Σε περίπτωση πάλι που καλούνται να αξιολογήσουν τους
προϊσταµένους τους επώνυµα, τότε τα αποτελέσµατα είναι πολύ περισσότερο
ευνοϊκά για τους προϊσταµένους σε σύγκριση µε την περίπτωση της ανωνυµίας.
Ακόµα και σε επίπεδο Γενικού ∆ιευθυντή είναι απαραίτητο να γίνεται
αξιολόγηση, από τους υφισταµένους του (Schellhardt,1998). Και είναι απολύτως
λογικό µε δεδοµένο ότι οι επιδόσεις του επηρεάζουν το σύνολο της εταιρείας. Έτσι η
αναπληροφόρηση ενός Γενικού ∆ιευθυντή από το συµβούλιο των διευθυντών,
πιθανόν να συνεισφέρει θετικά στην στρατηγική, τις πολιτικές και την γενικότερη
απόδοση της εταιρείας. Αναµφισβήτητα αυτό θα µεταφραστεί σε κέρδη για τους
µετόχους και το προσωπικό της εταιρείας.
6.4 Ο Εαυτός µας
Παρόλο που αυτή η µέθοδος αξιολόγησης σπάνια χρησιµοποιείται µεµονωµένα,
µπορεί να είναι πολύ εποικοδοµητική για την αξιολόγηση της απόδοσης
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Ο κάθε εργαζόµενος έχει αυξηµένες
δυνατότητες να παρατηρήσει τις συµπεριφορές του και να διαπιστώσει την
αποτελεσµατικότητά του στην εργασία, κάτι που πιθανόν δεν ισχύει µε τους
προϊσταµένους, οι οποίοι δεν έχουν τον απαιτούµενο χρόνο να ασχοληθούν ατοµικά
µε τον κάθε υφιστάµενό τους.
Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου συσχετίζονται κυρίως µε την εµφάνιση των
σφαλµάτων επιείκειας, ειδικότερα όταν η αξιολόγηση γίνεται αντιληπτή ως µέσο για
αύξηση του µισθού. Παρατηρείται επίσης η τάση των εργαζοµένων να αποφεύγουν
να αναλάβουν την ευθύνη για πιθανές περιπτώσεις χαµηλής αποδοτικότητας,
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µετακυλίοντας αυτή συνήθως σε εξωτερικά αίτια, όπως π.χ. η λάθος συµπεριφορά
ενός συναδέλφου τους.
Προτείνεται η µέθοδος αυτή να επιλέγεται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους
αξιολόγησης και σίγουρα όχι για διοικητικούς λόγους. Αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για
τον προϊστάµενο, διότι τον βοηθά να ανακαλύψει στοιχεία για τον αξιολογούµενο, τα
οποία πιθανόν πριν να µην είχε σκεφτεί. Τέλος είναι δυνατόν να συνδυαστεί
αρµονικά όταν επιλεγεί η µέθοδος της ∆ιοίκησης ∆ια Στόχων, δεδοµένου ότι αποτελεί
βασικό
στάδιο
της
αξιολόγησης
στην
περίπτωση
αυτή
(Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003).
Το παράδειγµα της εταιρείας General Motors είναι χαρακτηριστικό (Shuit,2004).
Η εταιρεία κατανοώντας την αρνητική εξέλιξη της συνολικής της απόδοσης
αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήµα µπροστά: έδωσε την δυνατότητα στους
εργαζόµενους να συµµετέχουν άµεσα στα αποτελέσµατα της εταιρείας, αναθέτοντάς
τους µεµονωµένους επιχειρηµατικούς στόχους, οι οποίοι ταυτίζονταν µε την
στρατηγική της εταιρείας. Το αποτέλεσµα ήταν ότι ενώ µερικά χρόνια νωρίτερα µόνο
50% των διευθυντικών στελεχών θεωρούσε τον εαυτό του υπεύθυνο για την πορεία
της εταιρείας, µε την καινοτοµία που εφαρµόστηκε το ποσοστό ανέβηκε στο 80%.
Μία άλλη πτυχή της αυτοαξιολόγησης προτείνουν οι Steel και Ovalle (Steel,
Ovalle,1984). Χρησιµοποιώντας τα συµπεράσµατα από δύο µελέτες, η µία σε δείγµα
401 διευθυντές τµηµάτων µιας εταιρείας λιανικών πωλήσεων και η δεύτερη σε ένα
πρώτο δείγµα 117 (71 στρατιωτικών) εργαζοµένων από υπηρεσία µεταφορών για
τον Αµερικάνικο Στρατό και σε ένα δεύτερο δείγµα 196 (133 στρατιωτικών)
εργαζόµενων σε υπηρεσία συντήρησης της ίδιας στρατιωτικής βάσης µε την
προηγούµενη υπηρεσία, εισήγαγαν την χρησιµότητα της αυτοαξιολόγησης
βασιζόµενη στην αναπληροφόρηση του προϊσταµένου (Feedback-Based Self
Appraisals). Ο νέος τύπος αυτοαξιολόγησης παρουσίασε σηµαντικά µικρότερο
σφάλµα επιείκειας και περισσότερη συµφωνία µε την αξιολόγηση του προϊσταµένου,
συγκρινόµενος µε τον παραδοσιακό τύπο της αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον ο νέος
τύπος αυτοαξιολόγησης παρουσίασε σοβαρή πρόοδο στην επιλογή αντικειµενικών
κριτηρίων για την απόδοση της απόδοσης διευθυντικών στελεχών. Οι συγγραφείς
προτείνουν την χρησιµοποίηση της αυτοαξιολόγησης µε βάση την αναπληροφόρηση
του προϊσταµένου, ως «εργαλείο» αυτοανάπτυξης. Οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται να
ανακαλύψουν τις ατοµικές τους αδυναµίες και προτερήµατα, επικεντρώνοντας
περισσότερο στα σηµεία που θεωρούνται προτεραιότητες από τους ανωτέρους τους.
6.5 Οι Πελάτες
Η συγκεκριµένη πηγή αξιολόγησης εφαρµόζεται ιδιαίτερα όταν το αντικείµενο
απασχόλησης της επιχείρησης έχει να κάνει µε την εξυπηρέτηση πελατών και την
παροχή υπηρεσιών (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003). Η έννοια του πελάτη
περιλαµβάνει τους εξωτερικούς πελάτες αλλά και τους εσωτερικούς πελάτες, δηλαδή
τους εργαζόµενους στην ίδια επιχείρηση αλλά σε διαφορετικό τµήµα, στο οποίο ο
συγκεκριµένος υπάλληλος καλείται να παράσχει κάποια υπηρεσία. Η χρησιµοποίηση
της αξιολόγησης από τους πελάτες είναι χρήσιµο να υλοποιηθεί σε δύο περιπτώσεις
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004): στην πρώτη όταν η εργασία του εργαζόµενου
απαιτεί άµεση επαφή µε τον πελάτη ή συνδέει τον πελάτη µε άλλες υπηρεσίες στα
πλαίσια της επιχείρησης. Στην δεύτερη περίπτωση, όταν η επιχείρηση ενδιαφέρεται
για τις προτιµήσεις του πελάτη τόσο στα προϊόντα όσο και στις υπηρεσίες. Με αυτόν
τον τρόπο επιτυγχάνεται συνταύτιση των στρατηγικών marketing µε τις διαδικασίες
στην ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
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Σαν σηµαντικό µειονέκτηµα αυτής της πηγής αξιολόγησης αναφέρεται το υψηλό
κόστος. Προκειµένου να επιτευχθεί η επαναπληροφόρηση από τον πελάτη
απαιτούνται πολλοί χρηµατικοί πόροι: τηλεφωνική επικοινωνία, ταχυδροµική
αποστολή ερωτηµατολογίων, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκτυπώσεις
ερωτηµατολογίων, ανάλυση των ερωτηµατολογίων είναι µερικές από τις πολλές
δραστηριότητες που συνδέονται µε αυτή την πηγή αξιολόγησης.
Οπωσδήποτε η αξιολόγηση από τους πελάτες αποκτά ιδιαίτερη σηµασία µε
δεδοµένο ότι το µεγαλύτερο τµήµα αύξησης των θέσεων εργασίας µεταξύ 2002 και
2012 αφορά τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (Horrigan,2004). Αναµφισβήτητα
θα αποτελέσει σοβαρό αντικείµενο έρευνας, δεδοµένου ότι ολοένα και περισσότερες
επιχειρήσεις θα εµπλέξουν τους πελάτες στα συστήµατα αξιολόγησής τους.
6.6 Αξιολόγηση 360ο Μοιρών
Αποτελεί τον συνδυασµό όλων των παραπάνω πηγών αξιολόγησης, οι οποίες
συνδυάζονται σε κάποιο βαθµό προκειµένου να δοθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα για
τον αξιολογούµενο (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003). Τα τελευταία χρόνια
χρησιµοποιείται ολοένα και περισσότερο. Ο αξιολογούµενος µε τον τρόπο αυτό
ανακαλύπτει πολλά στοιχεία για την απόδοσή του, τα οποία ποτέ δεν περίµενε ότι θα
τον χαρακτήριζαν. Κατά την µέθοδο των 360 µοιρών ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στην
αναζήτηση και αξιολόγηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων του αξιολογούµενου, που
έχουν σχέση µε την επίδοσή του στην εργασία. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν
µελετώνται από κάποιον υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενώ παράλληλα λαµβάνεται
υπόψη η αυτοαξιολόγηση του εργαζόµενου. Κάθε πηγή έχει πρόσβαση σε ιδιαίτερες
πληροφορίες για την απόδοση του αξιολογούµενου, καθώς επίσης και διαφορετικά
κριτήρια αξιολόγησης.
Ωστόσο το βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι υπάρχει θετική
συσχέτιση του πλήθους των πηγών που χρησιµοποιούνται µε το κόστος σε χρόνο
και σε χρήµα, οπότε τίθεται αναγκαστικά κάποιο όριο στον αριθµό των πηγών
πληροφόρησης που µπορούν να αξιοποιηθούν.
Ορισµός της εταιρικής επάρκειας, επικέντρωση στον πελάτη, υποστήριξη των
οµαδικών πρωτοβουλιών, ενίσχυση του εκσυγχρονισµού, εντοπισµός σηµείων που
επιβραδύνουν την ανάπτυξη, εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών των
εργαζοµένων και αποφυγή διακρίσεων και προκαταλήψεων: µερικοί λόγοι που
επιβάλλουν την εφαρµογή της αξιολόγησης 360 µοιρών (Hoffman,1995).
Προσφέρει ένα µέσο για συστηµατική, υποκειµενική και χωρίς προκαταλήψεις
κριτική για τους εργαζόµενους (Stratford,1995). Συµβάλλει στην ατοµική ανάπτυξη
του εργαζόµενου, γιατί τον αναγκάζει να κατανοήσει µε αντικειµενικό τρόπο τις
αδυναµίες και τα ισχυρά του σηµεία, δίνοντάς του την δυνατότητα να αναλάβει ο ίδιος
την ευθύνη για την περαιτέρω εξέλιξή του. Εξαναγκάσει τους προϊσταµένους να
συζητήσουν πρόσωπο µε πρόσωπο και χωρίς προκαταλήψεις µε τους υφισταµένους
τους, κάτι που οι πρώτοι θα προτιµούσαν να αποφύγουν.
Το «Visual 360» είναι ένα λογισµικό που διευκολύνει την αξιολόγηση 360
µοιρών, µειώνοντας το κόστος και τον χρόνο που δαπανάται για την εφαρµογή της,
εκπαιδεύοντας το προσωπικό για την σωστή υλοποίησή της και διευκολύνοντας τόσο
τους προϊσταµένους όσο και τους εργαζόµενους στην επιτυχή εφαρµογή της (Meade,
1999).
Παρόµοιες εφαρµογές µε δικτυακό λογισµικό έχουν αναπτυχθεί και από άλλες
εταιρείες, προκειµένου να καταστήσουν την διαδικασία αυτού του τύπου αξιολόγησης
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περισσότερο προσαρµοσµένη στις ανάγκες και τα δεδοµένα της κάθε επιχείρησης
(Cox,Nielsen,Sundstrom,1992).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείµενο της παρούσας εργασίας παρουσιάζει µία
µελέτη στον στρατό των Η.Π.Α., ένα από τα αντικείµενα της οποίας ήταν η εφαρµογή
της αξιολόγησης 360 µοιρών στον στρατό (Marvin,1996). Σε δείγµα 12 αξιωµατικών
βαθµού Αντισυνταγµατάρχη και πάνω, οι απαντήσεις που δόθηκαν για το
συγκεκριµένο θέµα είναι αξιοσηµείωτες. 83% των αξιωµατικών θεωρούν ότι θα είναι
αποδοτική µέθοδος για την ανάπτυξη του ηγέτη, παρόλο που 45% πιστεύουν ότι η
παρούσα «κουλτούρα» του στρατού δεν «αντέχει» την επαναπληροφόρηση 360
µοιρών. Ο συγγραφέας καταλήγει λέγοντας ότι καθώς µειώνεται η παρουσία
ένστολων και αυξάνεται η παρουσία εταιρειών που συνεργάζονται για τον στρατό,
απαιτείται µια ριζική αλλαγή στο σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης και τότε ίσως
θα πρέπει να επανεξεταστεί η προοπτική εφαρµογής της αξιολόγησης 360 µοιρών.
Σε κάθε περίπτωση όµως αυτή θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις αναφορές
αποδοτικότητας και δεν θα χρησιµοποιείται από τα συµβούλια που είναι αρµόδια για
τις προαγωγές των αξιωµατικών.
Στην αλλαγή της «κουλτούρας» του στρατού των Η.Π.Α., προκειµένου να
εφαρµοστεί η αξιολόγηση 360 µοιρών εστιάζει ο Vandergriff (Vandergriff,2003).
Μάλιστα προχωράει ένα βήµα µπροστά, προτείνοντας τον τρόπο που θα µπορούσε
να εφαρµοστεί σταδιακά: ξεκινώντας από τους υποψήφιους αξιωµατικούς,
προκειµένου να αποκτήσουν την « φιλοσοφία» αυτού του τύπου αξιολόγησης, ώστε
αργότερα ως έµπειροι αξιωµατικοί εξοικειωµένοι µε την αξιολόγηση αυτή να την
εφαρµόσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον στρατό του 21ου αιώνα. Θεωρεί ότι
τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος:
απλός σχεδιασµός του συστήµατος, ελαχιστοποίηση του φόρτου εργασίας που θα
προκύψει σε όλα τα επίπεδα διαµέσου του αυτοµατισµού και γενική αποδοχή και
στήριξη του συστήµατος αυτού από την Ανώτατη ∆ιοίκηση που έχει βιώσει τα παλιά
συµβατικά συστήµατα αξιολόγησης της απόδοσης. Καταλήγει λέγοντας ότι ο στρατός
έχει ανάγκη για ένα νέο σώµα αξιωµατικών ικανό να διαχειριστεί τους
µετασχηµατισµούς του 21ου αιώνα και αυτό απαιτεί την ανάπτυξη νέων αξιωµατικών
µέσα από διαδικασίες καινοτόµες, όπως αυτή της αξιολόγησης 360 µοιρών.
Μήπως όµως η αξιολόγηση αυτού του τύπου υπονοµεύει την κλίµακα της
ιεραρχίας αντί να προάγει τους καλύτερους αξιωµατικούς (Mahler,2002); Ο
Συνταγµατάρχης Mahler αποκλείει την χρησιµοποίηση της αξιολόγησης 360 µοιρών
στο στρατό (Η.Π.Α.), ενώ διατηρεί πολλές αµφιβολίες για την χρησιµότητά της και
στις επιχειρήσεις. Είναι Ιδιαίτερα αρνητικός στην ιδέα ότι θα χρησιµοποιηθεί αυτή η
αξιολόγηση ως «εργαλείο» στην λήψη αποφάσεων για προαγωγές αξιωµατικών.
Μάλιστα χρησιµοποιεί και το παράδειγµα -ακραίο βέβαια- ενός στρατιώτη-αξιολογητή
ο οποίος έχασε ένα όπλο της Μονάδας και αναρωτιέται τι συνέπειες θα υπήρχαν σε
µια τέτοια περίπτωση σε όλη την ιεραρχία.
Η αντίθετη ακριβώς άποψη εκφράζεται από τον Αντισυνταγµατάρχη Galloucis,
(Galloucis,2001). Το συµφέρον του στρατού (Η.Π.Α.) επιτάσσει µια µεταστροφή από
τα παραδοσιακά συστήµατα αξιολόγησης σε µία παραλλαγή του συστήµατος
αξιολόγησης 360 µοιρών. Παραθέτει το παράδειγµα ενός ∆ιοικητή Τάγµατος, ο
οποίος µε το νέο σύστηµα αξιολόγησης δεν θα κρίνονταν µόνο από τον ανώτερό του
Συνταγµατάρχη και τον Στρατηγό, αλλά και από άλλους ∆ιοικητές Μονάδων της ίδιας
περιοχής και από υφισταµένους του όπως ο Αξιωµατικός Επιχειρήσεων ή ο
Αρχιλοχίας του Τάγµατος. Θεωρεί ότι χρησιµοποιώντας ένα τέτοιο σύστηµα
αξιολόγησης, θα υπάρξει σαφής διαχωρισµός των αξιωµατικών που σκέφτονται την
καριέρα τους και τίποτα άλλο, από τους αξιωµατικούς-ηγέτες που έχουν κερδίσει τον
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σεβασµό και τον θαυµασµό των ανωτέρων, οµοιοβάθµων και κατωτέρων
στρατιωτικών.
Την εφαρµογή της παραπάνω αξιολόγησης στον στρατό του Καναδά, προτείνει
και ο Hausberg (Hausberg,2005). Η µελέτη του είναι πολύ διαφωτιστική τόσο για την
αξιολόγηση 30 µοιρών, όσο και για τα πλεονεκτήµατα που θα προκύψουν σε
περίπτωση εφαρµογής της. Ανώτερη ηγεσία, βελτίωση της ατοµικής απόδοσης,
αποδοτικότητα στη ∆ιοίκηση και οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι µερικά από αυτά. Η
ηγεσία του Καναδικού Στρατού θα πρέπει να δει µε αντικειµενικότητα και σοβαρότητα
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτής της λύσης που εκτός των υπολοίπων
δίνει λύση στο πρόβληµα της ανάπτυξης και επιλογής του προσωπικού.

7. Σφάλµατα Αξιολόγησης
Όταν ένα σύστηµα αξιολόγησης απαιτεί από τα άτοµα να κάνουν αντικειµενικές
κρίσεις για την απόδοση των άλλων, η αµεροληψία του κριτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα
σηµαντική
(Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003).
Οι
µετρήσεις
µπορεί
να
παρουσιάσουν σκόπιµη ή µη προκατάληψη. Λάθη αξιολόγησης µπορεί να
προκύψουν τόσο κατά την συµπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης όσο και κατά την
συνέντευξη αξιολόγησης.
Έρευνες αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος έχει πολλούς περιορισµούς στην
διαδικασία ανάκλησης πληροφοριών από το παρελθόν (Tversky,Kahneman,1973).
Λόγω των περιορισµών αυτών πολύ συχνά οι κρίσεις µας βασίζονται σε
απλοποιηµένους µηχανισµούς. Με τον τρόπο αυτό είναι φυσιολογικό στην διαδικασία
της αξιολόγησης, στην οποία τα υποκειµενικά κριτήρια της απόδοσης παίζουν
σηµαντικό ρόλο, είναι αναµενόµενο να εµφανίζονται σφάλµατα αξιολόγησης. Τα
βασικά σφάλµατα αξιολόγησης αναλύονται παρακάτω:
7.1 Προσωπικές Προκαταλήψεις
Συχνά ο αξιολογητής κρίνει τους εργαζόµενους ως εικόνα και επέκταση του
εαυτού του. Έτσι αξιολογεί π.χ. µε µεγαλύτερη βαθµολογία έναν εργαζόµενο που έχει
το ίδιο φύλλο, εθνικότητα, απόψεις σχετικά µε κάποιο ζήτηµα µε τον ίδιο, σε
σύγκριση µε κάποιον άλλο εργαζόµενο που διαφοροποιείται σε κάποιο από τα
παραπάνω χαρακτηριστικά (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Με την ίδια
λογική πιθανόν ο αξιολογητής να ευνοήσει έναν εργαζόµενο επειδή τον συµπαθεί
περισσότερο ή για λόγους εσωτερικής πολιτικής και εξασφάλισης εξουσίας µέσα στην
επιχείρηση (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003).
Τις αποκλίσεις στην αξιολόγηση εξαιτίας του φύλλου, εξετάζει ο Chung (Chung,
2001). Σε ένα δείγµα 33 ανδρών και 24 γυναικών που αξιολογούν την απόδοση ενός
άνδρα και µιας γυναίκας διευθυντών, τα αποτελέσµατα είναι σηµαντικά. Παρατηρείται
απόκλιση στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της γυναίκας διευθυντού, λόγω του
διαφορετικού φύλου της. Η διάκριση µε βάση τα φύλλο είναι δυνατό να προκαλέσει
σοβαρά προβλήµατα στον χώρο εργασίας, που συνεπάγονται πολλά χρήµατα τόσο
για δικαστικές διαµάχες όσο και για επιβολή ποινών. Πολλές επιχειρήσεις
προκειµένου να λύσουν το θέµα της διάκρισης µε βάση το φύλλο, τοποθετούν
ολοένα και περισσότερο γυναίκες σε θέσεις που λαµβάνουν αποφάσεις για
διορισµούς, προαγωγές και αµοιβές.
Την διάκριση µε βάση την φυλή εξετάζει µια άλλη έρευνα των Kraiger και Ford
(Kraiger,Ford,1985). Εξετάζοντας λοιπόν 74 έρευνες από την µέχρι τότε υπάρχουσα
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βιβλιογραφία, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι πραγµατικά η φυλετική καταγωγή του
αξιολογούµενου παίζει σηµαντικό ρόλο στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης,
ειδικότερα σε δείγµατα που οι εργαζόµενοι διαφορετικής φυλής ήταν µειοψηφίες.
Επιπλέον τα αποτελέσµατα αυτά δεν συσχετίζονταν µε τον τύπο αξιολόγησης, µε τον
σκοπό της αξιολόγησης και µε την εκπαίδευση του αξιολογητή.
Η επίδραση του φύλλου στις αποκλίσεις της αξιολόγησης είναι πιο έντονη σε
σχέση µε την επίδραση της φυλής (Sackett,DuBois,Noe,1991). Όταν οι γυναίκες
αποτελούν λιγότερο του 20% του εργατικού δυναµικού, η απόκλιση είναι ιδιαίτερα
έντονη. Αντίθετα όταν υπερισχύουν στο συνολικό ποσοστό έναντι τον ανδρών,
βαθµολογούνται ευνοϊκότερα από τους άνδρες. Η διάκριση της φυλής επιδρά στην
αξιολόγηση της απόδοσης, οπωσδήποτε σε µικρότερο βαθµό από την διάκριση του
φύλλου.
7.2 Σύγκριση
Το σφάλµα στην συγκεκριµένη περίπτωση προκύπτει σε µια περίπτωση που
ενώ ο αξιολογούµενος είναι πολύ ικανός και εκτελεί τα καθήκοντά του σε πολύ καλό
βαθµό, βαθµολογείται µε χαµηλούς σε σχέση µε την απόδοσή του βαθµούς, διότι
κάποιοι συνάδερφοί του έχουν πολύ υψηλή απόδοση, µε αποτέλεσµα σε σύγκριση
µε αυτούς η απόδοσή του να φαίνεται χαµηλή (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,
2004).
7.3 Πρότυπα Αξιολόγησης
Συχνά λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης του αξιολογητή ή διαφορετικής αντίληψης
της έννοιας των όρων, προκύπτουν προβλήµατα στην διαδικασία της αξιολόγησης
(Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003). Τα πρότυπα αξιολόγησης θα πρέπει να είναι
διατυπωµένα µε σαφήνεια και ακρίβεια, έτσι ώστε µετά από µια κοινή εκπαίδευση
των αξιολογητών, να γίνονται αντιληπτά µε τον ίδιο τρόπο από όλους.
7.4 Γενίκευση της Κρίσης
Ο αξιολογητής βαθµολογεί τον αξιολογούµενο µε τον ίδιο βαθµό στον οποίο έχει
αξιολογήσει ένα από τα χαρακτηριστικά του (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003). Ο
προϊστάµενος καθορίζει παρόµοιες βαθµολογίες για διαφορετικές διαστάσεις της
απόδοσης, βασιζόµενος στην γενική εντύπωση που έχει σχηµατίσει για τον
αξιολογούµενο, οπότε η γενική εικόνα διαστρεβλώνει την βαθµολόγηση διαστάσεων,
οι οποίες µπορεί να αξίζουν πολύ διαφορετική βαθµολόγηση από την γενική εικόνα
που έχει αποκοµίσει ο βαθµολογητής. Με αυτόν τον τρόπο ο αξιολογητής ανάλογα µε
τα γενικά αισθήµατα που έχει αναπτύξει για τον αξιολογούµενο, παρουσιάζει και την
αντίστοιχη βαθµολογία σε όλες όµως τις περιοχές απόδοσης. Έτσι αν τα γενικά
αισθήµατα είναι θετικά, εµφανίζεται το φαινόµενου του «φωτοστέφανου» (Halo) , ενώ
στην αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται το φαινόµενο
του «κεράτου» (Horn)
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Μία λύση που προτείνεται είναι η
προσήλωση του αξιολογητή σε µία διάσταση της απόδοσης κάθε φορά, έτσι ώστε να
εστιάζει σε συγκεκριµένα παρά σε γενικά χαρακτηριστικά κατά την αξιολόγηση
(Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003).
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7.5 Οµοιόµορφη Αξιολόγηση
Η τακτική αυτή χρησιµοποιείται ευρύτατα. Ο αξιολογητής είτε αξιολογεί όλους µε
ψηλούς βαθµούς (σφάλµα ανεκτικότητας ή επιείκειας) είτε σε χαµηλά επίπεδα
(σφάλµα απόλυτης αυστηρότητας) είτε ακολουθεί µια µέση οδό (σφάλµα κεντρικής
τάσεως)(Κουφίδου,2001). Είναι αποτέλεσµα της τάσης του αξιολογητή να
χρησιµοποιεί
µόνο
ένα
τµήµα
της
κλίµακας
αξιολόγησης
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Τα σφάλµατα επιείκειας προκύπτουν όταν
ένας αξιολογητής δίνει στους υπαλλήλους της επιχείρησης καλύτερες µετρήσεις
απόδοσης από ότι πραγµατικά αξίζουν (Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003).
Συµβαίνει πολύ συχνά στον δηµόσιο τοµέα, στον οποίο συνήθως ο µέσος όρος στις
αξιολογήσεις είναι το άριστα, γεγονός αρκετά περίεργο αν το συγκρίνει κάποιος µε
την αντίστοιχη απόδοση του δηµοσίου. Μάλιστα σε ορισµένες επιχειρήσεις το
φαινόµενο αυτό αποτελεί στοιχείο της οργανωτικής τους κουλτούρας π.χ. στον
αµερικάνικο στρατό.
Το αντίθετο του σφάλµατος επιείκειας είναι το σφάλµα αυστηρότητας, όταν
δηλαδή ο προϊστάµενος αξιολογεί όλους τους εργαζόµενους µε αδικαιολόγητη για την
απόδοσή τους χαµηλή βαθµολογία.
Το σφάλµα κεντρικής τάσεως προκύπτει από την τάση του αξιολογητή να
αποφεύγει να χρησιµοποιήσει υψηλές ή χαµηλές βαθµολογίες, αφού πιστεύει ότι όλοι
οι υφιστάµενοι βρίσκονται κάπου στην µέση της κλίµακας απόδοσης
(Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003). Τέτοια σφάλµατα προκύπτουν από την
αποτυχία του αξιολογητή να παρατηρήσει και να εκτιµήσει σωστά ή από την ασάφεια
που προκαλούν οι ελλιπείς περιγραφές των κριτηρίων απόδοσης. Συχνά επίσης
οφείλεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος και προσοχής του προϊσταµένου κατά την
αξιολόγηση και την διενέργεια αυτής µε τρόπο µηχανιστικό, δεδοµένου ότι δεν έχει
πειστεί ο ίδιος για την σηµασία της εφαρµογής της αξιολόγησης.
Χαρακτηριστικό και των τριών ειδών σφαλµάτων είναι ότι προκαλούν σοβαρές
δυσλειτουργίες στην επιχείρηση, γιατί παρέχουν λανθασµένες πληροφορίες στη
διοίκηση µε αποτέλεσµα την λήψη αποφάσεων που αντίκεινται στο συµφέρον αυτής.
Επιπλέον συµβάλλουν στην δηµιουργία αρνητικού κλίµατος, στο οποίο απουσιάζει η
εµπιστοσύνη και η ειλικρίνεια, καθώς οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται άµεσα ότι η
απόδοσή τους -άρα και η απόδοση της επιχείρησης- δεν κρίνεται δίκαια και
αξιόπιστα.
8. Μειώνοντας τα Σφάλµατα του Αξιολογητή
Οι µέθοδοι εκπαίδευσης του αξιολογητή διακρίνονται µε βάση το περιεχόµενο
της εκπαίδευσης και την µέθοδο της παρουσίασης (Smith, 1986). Έτσι µε βάση το
περιεχόµενο της εκπαίδευσης διακρίνονται σε: Εκπαίδευση Σφαλµάτων του
Αξιολογητή (Rater Error Training), Εκπαίδευση στις ∆ιαστάσεις της Απόδοσης
(Performance Dimension Training) και Εκπαίδευση σε Πρότυπα Απόδοσης
(Performance Standards Training). Από πλευράς παρουσίασης της εκπαίδευσης
διακρίνονται σε: ∆ιάλεξη, Συζήτηση κατά Οµάδες, Πρακτική εξάσκηση και
Αναπληροφόρηση. Τα συµπεράσµατα δείχνουν ότι όσο πιο ενεργά συµµετέχει ο
αξιολογητής στην διαδικασία εκπαίδευσης, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσµατα.
Η µέθοδος της πρακτικής εξάσκησης και της αναπληροφόρησης προσφέρει
σηµαντικά στην βελτίωση της ακρίβειας στις αξιολογήσεις. Από την άλλη η
εκπαίδευση σφαλµάτων του αξιολογητή είναι η πιο ευρέως διαδεδοµένη τεχνική και
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εστιάζει κυρίως στην βελτίωση του σφάλµατος της γενίκευσης της κρίσης. Ωστόσο
δεν εγγυάται την βελτίωση στην ακρίβεια της αξιολόγησης. Στον τοµέα αυτό τα
καλύτερα αποτελέσµατα προέρχονται από τις άλλες δύο µεθόδους εκπαίδευσης µε
βάση το περιεχόµενο: την Εκπαίδευση στις ∆ιαστάσεις της Απόδοσης και την
Εκπαίδευση σε Πρότυπα Απόδοσης. Ιδιαίτερα αν αυτές οι δύο συνδυαστούν, τα
αποτελέσµατα θα είναι άριστα. Ειδικότερα η Εκπαίδευση σε Πρότυπα Απόδοσης
συµβάλλει δραστικά στην µείωση των σφαλµάτων οµοιόµορφης αξιολόγησης. Είναι
επίσης η µόνη µέθοδος που συνδυάζει καλά αποτελέσµατα στην διόρθωση του
σφάλµατος γενίκευσης της κρίσης και στην ακρίβεια της αξιολόγησης.
Έχουν αναπτυχθεί δύο διαφορετικές προσεγγίσεις προκειµένου να µειωθούν τα
σφάλµατα του αξιολογητή (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Στην πρώτη
προσέγγιση, ο αξιολογητής εκπαιδεύεται στην αναγνώριση βασικών σφαλµάτων κατά
την αξιολόγηση, κάτι που τον διευκολύνει στην ανάπτυξη στρατηγικών για να τα
περιορίσει στο µέλλον. Στην δεύτερη προσέγγιση ο αξιολογητής εκπαιδεύεται στην
πολυδιάστατη «φύση» της απόδοσης και εξοικειώνεται µε το αληθινό περιεχόµενο
διαφόρων διαστάσεων της απόδοσης.
Στην πρώτη περίπτωση ο αξιολογητής µειώνει σε µεγάλο βαθµό συνηθισµένα
σφάλµατα που παρατηρούνται, αλλά από την άλλη παρατηρείται επίσης µείωση της
ακρίβειας της αξιολόγησης. Στην δεύτερη περίπτωση ο αξιολογητής αναπτύσσει την
ακρίβεια στην αξιολόγηση σε µεγάλο βαθµό (Bernardin,Pence,1980). Σε δείγµα 72
φοιτητών-αξιολογητών, µία οµάδα παρακολούθησε εκπαίδευση στα σφάλµατα του
εκπαιδευτή, η δεύτερη εκπαίδευση στις διαστάσεις της απόδοσης και η τρίτη καµία
εκπαίδευση. Παρατηρήθηκαν λιγότερα σφάλµατα οµοιόµορφης κατανοµής και
γενίκευσης της κρίσης στην πρώτη οµάδα µε αποκλίσεις όµως στην ακρίβεια της
αξιολόγησης, ενώ στην δεύτερη οµάδα η ακρίβεια στην αξιολόγηση ήταν στο ίδιο
ακριβώς επίπεδο µε την τρίτη οµάδα. Οι συγγραφείς προτείνουν την ανάπτυξη και
αξιολόγηση νέων εκπαιδευτικών για τους αξιολογητές, τα οποία να έχουν στόχο την
βελτίωση της ακρίβειας της αξιολόγησης και όχι την εκπαίδευση των αξιολογητών σε
συγκεκριµένες οµάδες «σωστών απαντήσεων» σε αξιολογήσεις, που πιθανόν
κρύβουν το κίνδυνο της ψευδούς αίσθησης ότι µειώνουν τα σφάλµατα του
αξιολογητή.
Σε παρόµοια αποτελέσµατα καταλήγει ο Pulakos (Pulakos,1984), ο οποίος
διακρίνει τις µεθόδους εκπαίδευσης σε: Εκπαίδευση στα σφάλµατα του αξιολογητή,
Εκπαίδευση στην ακρίβεια του εκπαιδευτή και µία µίξη των δύο παραπάνω µεθόδων.
Σε έρευνα που διεξήγαγε σε φοιτητές, καθορίστηκαν οµάδες των 12-15 ατόµων σε
σύνολο 108 φοιτητών, οι οποίες παρακολούθησαν τις παραπάνω µεθόδους
εκπαίδευσης στην αξιολόγηση. Μία τέταρτη οµάδα δεν συµµετείχε καθόλου στην
εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της απεµπλοκής των
αξιολογητών από την επικέντρωσή τους στα σφάλµατα και την εναργέστερη
προσπάθειά τους προς την κατεύθυνση της ακρίβειας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση µε τα προαναφερόµενα έχει η έρευνα των
Latham, Wexley και Pursell (Latham,Wexley,Pursell,1975). Σε δείγµα 60 στελεχών
της ίδιας επιχείρησης, επιλέχθηκαν τυχαία 20 να παρακολουθήσουν εκπαίδευση στα
σφάλµατα του εκπαιδευτή µε συζήτηση κατά οµάδες, οι άλλοι 20 εκπαίδευση στα
σφάλµατα του εκπαιδευτή µε πρακτική εξάσκηση και αναπληροφόρηση και οι
υπόλοιποι 20 καµία από τις παραπάνω εκπαιδεύσεις. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν
ότι οι εκπαιδευόµενοι µε πρακτική εξάσκηση και αναπληροφόρηση, υπέπεσαν στα
λιγότερα λάθη αξιολογητή σε σχέση µε τους υπολοίπους 40, ενώ στην δεύτερη θέση
κατετάγησαν οι εκπαιδευόµενοι µε συζήτηση κατά οµάδες. Φυσικά θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι η πρακτική εξάσκηση προϋποθέτει µεγαλύτερο κόστος και
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περισσότερο χρόνο για την προετοιµασία και υλοποίησή της σε σχέση µε την
συζήτηση κατά οµάδες. Η επιλογή της µεθόδου εκπαίδευσης εξαρτάται από τους
περιορισµούς της επιχείρησης σε χρόνο και χρήµα, µε την πρακτική εξάσκηση µε
αναπληροφόρηση να έχει σαφώς µε απόλυτα κριτήρια το προβάδισµα στην
αποτελεσµατικότητα.

9. Υλοποίηση Πολιτικής µέσω της Αξιολόγησης
Η έννοια της πολιτικής στη διαδικασία της αξιολόγησης αναφέρεται στην τάση
των αξιολογητών να τροποποιήσουν την αξιολόγηση προκειµένου να επιτύχουν
προσωπικά οφέλη ή τους στόχους της επιχείρησης (Noe, Hollenbeck, Gerhart,
Wright,2004). «… Αναφέρεται σε κάθε προσπάθεια για αύξηση του ελέγχου ή της
προστασίας των ατοµικών ή οργανωσιακών συµφερόντων διαµέσου της
παραποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης…». Οι συνέπειες του φαινοµένου στην
αξιολόγηση είναι η παρεµπόδιση της ανάπτυξης των εργαζοµένων, η υπονόµευση
του συστήµατος αµοιβών, η δηµιουργία συγκρούσεων µεταξύ των εργαζοµένων και
την αποτυχία δραστηριοτήτων στα πλαίσια της επιχείρησης, λόγω του «κλίµατος»
δυσπιστίας που έχει αναπτυχθεί (Singh,1998).
Συµβαίνει συνήθως όταν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισµός στα αποτελέσµατα
των αξιολογήσεων, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεµένα είτε µε την αύξηση της αµοιβής
είτε µε τις προαγωγές. ∆εν αποτελεί επίσης σπάνιο φαινόµενο, η Ανώτατη ∆ιοίκηση
να γνωρίζει το θέµα και να µη ενεργεί για την ελαχιστοποίησή του, ως µέρος της
γενικότερης πολιτικής της. Μάλιστα ενσωµατώνεται στην στρατηγική της επιχείρησης
και µεταφέρεται από τα ανώτερα στελέχη στους νεοτοποθετηµένους εργαζόµενους.
Ο Poon στην έρευνά του (Poon,2004) διαπιστώνει ότι όταν οι εργαζόµενοι
αντιληφθούν την ύπαρξη πολιτικών σκοπιµοτήτων στην διαδικασία αξιολόγησης, τότε
υπάρχει µείωση της ικανοποίησης από την εργασία και ταυτόχρονα πολύ
µεγαλύτερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν την επιχείρηση. Οι Dhiman και Singh
διαπιστώνουν τον συσχετισµό αυτών των σκοπιµοτήτων µε την ύπαρξη αµφιβολιών
για τις πολιτικές, διαδικασίες, πρότυπα απόδοσης, κριτήρια, µε την υπευθυνότητα
του αξιολογητή στην διαδικασία αξιολόγησης και την υποστήριξη της επιχείρησης
στην εκπαίδευση των αξιολογητών για καλύτερη αξιολόγηση (Dhiman,Singh,2007).
Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουν και οι Gioia και Longenecker. Εντοπίζουν
τις κύριες παραµέτρους που ενισχύουν το φαινόµενο στα εξής σηµεία:
• Όσο πιο ψηλά φτάσει κανείς στην ιεραρχία της επιχείρησης, τόσο πιο
«πολιτική» γίνεται η διαδικασία αξιολόγησης.
• Εξαιτίας της δυναµικής φύσης της εργασίας της διεύθυνσης προσωπικού, οι
αξιολογήσεις είναι υποκείµενες σε παραποίηση.
• Η απόδοση συχνά δεν είναι ο πιο αποφασιστικός παράγοντας στην
διαδικασία αξιολόγησης. Οι κρίσεις επηρεάζονται από τον παράγοντα της
«φήµης», το πολίτικό κλίµα της οργάνωσης και τα θέµατα που απασχολούν
την ∆ιοίκηση.
• Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι ένα «πολιτικό εργαλείο» για τον έλεγχο
ανθρώπων και πόρων.
Οι συνέπειες της εφαρµογής «πολιτικών» στο περιβάλλον της επιχείρησης είναι
υπονόµευση των στόχων και της απόδοσης, κίνδυνος διάσπασης του «δεσµού»
µεταξύ απόδοσης και αποτελεσµάτων, παρεµπόδιση της ανάπτυξης των
εργαζοµένων, πρόκληση άλλων «πολιτικών» σε όλο το εύρος της επιχείρησης και
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δηµιουργία αντιδικιών σε περίπτωση απολύσεων των διευθυντικών στελεχών (Gioia,
Longenecker, 1994).
Είναι πολύ δύσκολο να εξαφανιστεί το φαινόµενο. Το µόνο που µπορεί να
συµβεί εφόσον υπάρχει η βούληση, είναι να ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία
αξιολόγησης, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί παραπάνω.

10. Αναπληροφόρηση του Εργαζοµένου
Θεωρείται σκόπιµο ο εργαζόµενος να πληροφορείται τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης της απόδοσής του, γιατί µε τον τρόπο αυτό σε περίπτωση θετικής
κρίσης υποκινείται να διατηρήσει και να βελτιώσει ακόµη περισσότερο τα
αποτελέσµατα που πέτυχε, ενώ σε περίπτωση αρνητικής κρίσης προσπαθεί να βρει
τις αιτίες της αποτυχίας και να τις εξαλείψει (Κουφίδου,2001).
Η διαδικασία της αναπληροφόρησης για την απόδοση του αξιολογούµενου
είναι πολύπλοκη και προκαλεί ανησυχία τόσο στον αξιολογητή όσο και στον
αξιολογούµενο (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004). Λίγοι αισθάνονται καλά όταν
υπόκεινται στην κρίση των άλλων. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο αξιολογούµενος
πιθανόν να δείξει απάθεια, αδιαφορία, θεωρεί υπεύθυνους τους άλλους, κλονίζεται η
εµπιστοσύνη του στην διαδικασία, γίνεται εχθρικός προς το περιβάλλον ή έχει
µηδενική αντίδραση (Κουφίδου,2001).
Υπάρχουν έξι αντικειµενικοί στόχοι της συνέντευξης αξιολόγησης
(Παπαλεξανδρή,Μπουραντάς,2003):
• Να δραστηριοποιηθούν οι εργαζόµενοι προκειµένου να επιτύχουν ανώτερα
επίπεδα απόδοσης
• Να µάθουν σε ποιο ακριβώς επίπεδο βρίσκονται
• Να επιβραβευτούν όσοι παρουσιάζουν καλή επίδοση και αντίστοιχα, όσοι
έχουν κάποιο πρόβληµα να πληροφορηθούν τα αδύνατα σηµεία τους και την
ανάγκη που υπάρχει να αλλάξουν τα κακώς κείµενα
• Να γίνει στενότερη η σχέση προϊσταµένων-υφισταµένων
• Να συµφωνηθούν σε αµοιβαία βάση τα µελλοντικά προγράµµατα βελτίωσης
Η αναπληροφόρηση του εργαζόµενου δεν πρέπει να συµβαίνει µία φορά µόνο
τον χρόνο (Keary,Holt,Dooley,2003). Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης
λαµβάνει χώρα σε όλη την διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε να αντιληφθούν οι
προϊστάµενοι και οι υφιστάµενοι ότι είναι µια συνεχιζόµενη διαδικασία που «χτίζεται»
σε καθηµερινή βάση στην εργασία τους. Πρέπει οι προϊστάµενοι να εκπαιδευτούν
στην αναπληροφόρηση του εργαζοµένου εβδοµαδιαία ή έστω µηνιαία. Με τον τρόπο
αυτό γίνεται ανοιχτή συζήτηση για το τι πήγε καλά και τι όχι, γίνεται ανάλυση του
προϊσταµένου για τον παραγωγικό ή όχι ρόλο του αξιολογούµενου στα «κρίσιµα
περιστατικά», όταν ακόµα ο χρόνος δεν επηρεάζει την ακρίβεια της αξιολόγησης.
Παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζοµένους έτσι να βρίσκονται σε µια συνεχή
διαδικασία αυτοβελτίωσης γνωρίζοντας τα αδύνατά τους σηµεία. Οµοίως
διευκολύνεται το έργο των αξιολογητών, έχοντας συνεχή και ακριβή ενηµέρωση για
την απόδοση του κάθε εργαζόµενου. Επιπλέον η εφαρµογή της συχνής
αναπληροφόρησης είναι δυνατό να επιτύχει και άλλους σκοπούς προς το συµφέρον
της εταιρείας, όπως π.χ. την αναπληροφόρηση του αξιολογητή από τον υφιστάµενό
του σε επίπεδο ιδεών για βελτίωση διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και
αλλαγών που θα µεγιστοποιήσουν την απόδοση στην καθηµερινή λειτουργία του
τµήµατος. Σε µια τέτοια περίπτωση που υλοποιηθεί η συνεχής αναπληροφόρηση,
αξιολογητής και αξιολογούµενος θα αισθάνονται πολύ πιο άνετα στην υπό άλλες
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συνθήκες «καταραµένη» µέρα της ετήσιας αναπληροφόρησης. Θα έχουν ήδη
αναπτύξει κωδικούς επικοινωνίας, δεν θα αιφνιδιαστούν από το τελικό αποτέλεσµα,
θα γνωρίζουν ότι συµµετέχουν σε µια παραγωγική διαδικασία, που η ακρίβεια, η
αξιοπιστία και η εγκυρότητα της δεν θα µπορούν να αµφισβητηθούν.
Η εταιρεία Synygy παρέχει αντί για την ετήσια καθιερωµένη αναπληροφόρηση,
αναπληροφόρηση κάθε τρίµηνο (Kiger,2001). Αυτό βέβαια συνεπάγεται πολύ
µεγαλύτερο φόρτο εργασίας, αλλά παρόλα αυτά τα αποτελέσµατα είναι πολύ θετικά.
Είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσει κανείς τις αδυναµίες και τα ισχυρά σηµεία, όταν
ακόµα είναι πρόσφατα και µπορούν να αναλυθούν µε ακρίβεια. Η συνταύτιση µε τα
συµφέροντα της εταιρείας είναι ακόµα ένα θετικό αποτέλεσµα, δεδοµένου ότι
προϊστάµενοι και υφιστάµενοι συντονίζονται καλύτερα µεταξύ τους και µε τους
στόχους της εταιρείας. Η εταιρεία χρησιµοποιεί αναπληροφόρηση 360 µοιρών και το
θεµελιώδες χαρακτηριστικό της όλης διαδικασίας είναι η απουσία προκαταλήψεων
και η ευθύτητα προκειµένου αυτή να είναι εποικοδοµητική.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έρευνα των Kluger και Vandijk (Kluger,Vandijk,2005)
λογαριασµό του Ινστιτούτου Έρευνας για τις Συµπεριφορικές και Κοινωνικές
Επιστήµες του Στρατού των Η.Π.Α. Εξετάζουν την αναπληροφόρηση στα πλαίσια του
στρατού και διαχωρίζουν καταρχήν τις εργασίες που ανατίθενται στο στρατιωτικό
προσωπικό σε δύο µεγάλες κατηγορίες : σε αυτές που απαιτούν υψηλές ικανότητες
«αποτροπής» (prevention) πχ. προσωπικό ασφαλείας, πυροτεχνουργοί και σε αυτές
που απαιτούν υψηλές ικανότητες για προώθηση (promotion) π.χ. δηµιουργικός
σχεδιασµός, διατύπωση νέων θεωριών. Η πρώτη κατηγορία οδηγεί σε συντηρητικές
συµπεριφορές, αποφυγή λαθών, ακρίβεια στην απόδοση και συνεχή εγρήγορση ενώ
η δεύτερη δηµιουργικές συµπεριφορές, ανάληψη ρίσκου, ταχύτητα στην απόδοση και
τάση για αυξηµένο ζήλο. Φυσικά η κυρίαρχη τάση των εργαζοµένων ανήκουν στην
πρώτη κατηγορία έχοντας την λογική «τι πρέπει να κάνω» σε σχέση µε την
µειοψηφία που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία της λογικής «τι θα ήθελα να κάνω».
Το δείγµα ήταν φοιτητές από το Πανεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ. Υποστηρίζουν λοιπό
ότι σε περιπτώσεις που η αποτροπή χαρακτηρίζει το είδος της εργασίας, τότε η
αρνητική αναπληροφόρηση είναι η κατάλληλη για την βελτίωση της απόδοσης. Αυτό
εξηγείται γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις η αρνητική αναπληροφόρηση αυξάνει την αξία
της µελλοντικής επιτυχίας και µειώνει την προσδοκία αυτής. Αντίθετα στην άλλη
περίπτωση, η θετική αναπληροφόρηση είναι η κατάλληλη για την βελτίωση της
απόδοσης.
Τέλος την αξία της αναπληροφόρησης ως προωθητικό στοιχείο της διαδικασίας
βελτίωσης της απόδοσης αναδεικνύουν και οι Komaki, Collins και Penn
(Komaki,Collins,Penn,1982). Ταυτόχρονα διατυπώνουν τον προβληµατισµό τους για
την επίδραση της αναπληροφόρησης σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα, γεγονός που
επιβεβαιώνει ότι η αναπληροφόρηση πρέπει να γίνεται περιοδικά και σε µικρά
χρονικά διαστήµατα.

11. ∆ιαδικασία Αναπληροφόρησης της Απόδοσης
Η διαδικασία αναπληροφόρησης της απόδοσης έχει ένα και µοναδικό στόχο: να
καθοδηγήσει τον αξιολογούµενο στην βελτιστοποίηση της απόδοσής του. Η
συνέντευξη αναπληροφόρησης θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή,
καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ο αξιολογούµενος να «εισπράξει» την αναπληροφόρηση
αρνητικά. Ορισµένα «κρίσιµα» στοιχεία που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη
αναπτύσσονται παρακάτω (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004):
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• Συχνή αναπληροφόρηση, όχι µία φορά τον χρόνο: έτσι αποφεύγεται ο
αιφνιδιασµός του αξιολογούµενου, η αξιολόγηση είναι πιο ακριβής και
επισηµαίνονται λάθη-αδυναµίες όταν ακόµη είναι στην µνήµη νωπά.
• Σωστό κλίµα συζήτησης: προσεκτική επιλογή του χώρου, αντιµετώπιση της
αναπληροφόρησης σαν µια ανοικτή ανταλλαγή απόψεων, για τον
αξιολογούµενο αλλά και τον αξιολογητή.
• Αυτοαξιολόγηση του αξιολογούµενου πριν την συνέντευξη: βοηθά στην
επικέντρωση στα σηµεία που παρατηρείται διάσταση απόψεων µεταξύ
αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, ενώ ο αξιολογούµενος εντοπίζει
ευκολότερα τις αδυναµίες του και είναι περισσότερο προετοιµασµένος να
συµµετάσχει ενεργά στην όλη διαδικασία.
• Συµµετοχή του αξιολογούµενου στη συζήτηση: συµµετέχοντας ενεργά στη
συζήτηση, ο αξιολογούµενος αντιµετωπίζει την συνέντευξη µε λιγότερο φόβο
(Wexley,Singh,Yukl,1973). Επιπλέον αισθάνεται ότι επηρέασε και ο ίδιος στα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης, ενώ η αφοσίωση στην επίτευξη των νέων
στόχων είναι εντονότερη όταν συµµετέχει και ο ίδιος, σε σύγκριση µε την
απλή διατύπωση τους από τον αξιολογητή υπό την µορφή διάλεξης.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε την συµπεριφορά του
προϊσταµένου (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004): η πρώτη «µίλα και
πούλα (tell-and-sell)» επιτρέπει στον αξιολογητή να µιλήσει για την απόδοσή
του και µετά να δικαιολογήσει την βαθµολογία. Στη δεύτερη «µίλα και άκου
(tell-and-listen)» ο αξιολογητής µιλά για την απόδοση και κατόπιν ο
αξιολογούµενος αναπτύσσει την δική του άποψη επί του θέµατος. Η τρίτη
προσέγγιση «επίλυση προβληµάτων (problem-solving)» εστιάζει στην
συνεργασία αξιολογητή-αξιολογούµενου για την επίλυση προβληµάτων
απόδοσης, σε πνεύµα αµοιβαίου σεβασµού και ενθάρρυνσης. Η έρευνα των
Wexley, Singh και Yukl έδειξε ότι η µέθοδος επίλυσης προβληµάτων είναι
ανώτερη από τις άλλες δύο, αν και οι περισσότεροι αξιολογητές
χρησιµοποιούν την πρώτη.
Ειδικότερα όταν ο αξιολογούµενος είναι άτοµο ανεξάρτητο και έξυπνο ή
είναι εξοικειωµένος µε την διαδικασία λόγω µεγάλης εµπειρίας, η συµµετοχή
του αξιολογούµενο ενδείκνυται (Cederblom,1982). Οµοίως όταν το
περιεχόµενο της αξιολόγησης δεν θα δηµιουργήσει αισθήµατα απειλής στον
αξιολογούµενο.
Ο Cawley (Cawley,1998) προτείνει 5 τρόπους για να συµµετέχει
περισσότερο ο αξιολογούµενος στην διαδικασία της αξιολόγησης : να δοθεί
ευκαιρία στον αξιολογούµενο να διατυπώσει την άποψή του, παροχή
ελευθερίας να διατυπώσει την άποψή του για να επηρεάσει την αξιολόγηση,
υλοποίηση αυτοαξιολόγησης πριν την αξιολόγηση, συµµετοχή τους στην
ανάπτυξη του συστήµατος και ελευθερία να συµµετέχουν στον προσδιορισµό
των στόχων κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Στα ίδια συµπεράσµατα
καταλήγουν και οι Giles και Mossholder (Giles,Mossholder,1990) που
εξετάζουν την συσχέτιση της ικανοποίησης του αξιολογούµενου και της
ικανοποίησης για το σύστηµα αξιολόγησης µε την διευθυντική στάση κατά
την διάρκεια της συνέντευξης αναπληροφόρησης
• Αναγνώριση θετικής απόδοσης: µία σοβαρή πτυχή της συνέντευξης είναι η ο
έπαινος του αξιολογητή προς τον αξιολογούµενο για την θετική του
απόδοση. Έτσι ενισχύεται ο αξιολογούµενος και αποκτά εµπιστοσύνη στην
διαδικασία, κατανοώντας ότι δεν είναι ο µόνος στόχος της να εντοπίσει
προβλήµατα και αδυναµίες του αξιολογούµενου.
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• Επικέντρωση στην επίλυση προβληµάτων: σκοπός της αναπληροφόρησης
δεν είναι η τιµωρήσει ή να επιπλήξει τον αξιολογούµενο, αλλά να
προσανατολιστεί προς τον προσδιορισµό των αιτών που προκαλούν την
πιθανή προβληµατική συµπεριφορά µέσω της συζήτησης µεταξύ των δύο
πλευρών.
• Εστίαση στα αποτελέσµατα-συµπεριφορές και όχι στο πρόσωπο: η
αναπληροφόρηση που εστιάζει στο πρόσωπο, πιθανόν να προκαλέσει
αρνητικά συναισθήµατα και αµυντική διάθεση του αξιολογούµενου, µε
αποτέλεσµα η διαδικασία να είναι αντιπαραγωγική.
• Ελαχιστοποίηση της κριτικής: σε περίπτωση εντοπισµού αδυναµιών στην
απόδοση, η κριτική δεν είναι αυτοσκοπός, ειδικά όταν γίνεται
επαναλαµβανόµενα και µε επιθετικό τρόπο.
• Συµφωνία για προσδιορισµό συγκεκριµένων στόχων και ηµεροµηνίας νέας
αναπληροφόρησης: συσχετίζεται θετικά µε την ικανοποίηση του
αξιολογούµενου και την υποκίνηση για βελτίωση της απόδοσής του
(Klein,Snell,Wexley,1987). Σηµαντικό είναι να οριστεί ηµεροµηνία για νέα
αναπληροφόρηση, κάτι που προσφέρει πρόσθετα κίνητρα στον
αξιολογούµενο να αντιµετωπίσει τους στόχους µε περισσότερη σοβαρότητα.

12. Εργαζόµενοι µε Οριακή Απόδοση (Marginal Employees)
Οι εργαζόµενοι µε οριακή απόδοση, δηλαδή µε απόδοση που οριακά ξεπερνά
τα επίπεδα αποδοχής, αποτελούν ένα σοβαρό πρόβληµα στις επιχειρήσεις, διότι
αποτελούν ένα µεγάλο συγκριτικά ποσοστό των εργαζοµένων. Τα αίτια αυτής της
οριακής απόδοσης εστιάζονται στην έλλειψη ικανότητας, στην έλλειψη κινήτρων και
στον συνδυασµό αυτών. Παρακάτω παρατίθεται ένας πολύ διαφωτιστικός Πίνακας
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004), που συµπεριλαµβάνει όλες τις πιθανές
περιπτώσεις τέτοιων εργαζοµένων.

Υποκίνηση-Ικανότητα (Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004)
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Ο πρώτος τύπος εργαζόµενου µε υψηλή ικανότητα αλλά και κίνητρα, συχνά
αντιµετωπίζεται από τους προϊσταµένους µε αδιαφορία-καθώς θεωρούνται «δυνατά
χαρτιά» χωρίς προβλήµατα- µε αποτέλεσµα η απόδοσή τους βαθµιαία να πέφτει.
Πρέπει να τους παρέχονται συνεχώς νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, έτσι ώστε να µην
χάνουν το ενδιαφέρον τους και να παραµένουν ευχαριστηµένοι και αποδοτικοί.
Εκείνοι που έχουν κίνητρα αλλά όχι την απαιτούµενη ικανότητα, πρέπει να
βοηθηθούν µέσω προγραµµάτων εκπαίδευσης. Ο τρίτος τύπος που έχει ικανότητα
αλλά όχι υποκίνηση, αποτελεί αποτέλεσµα της έλλειψης συσχετισµού απόδοσηςανταµοιβής και ο ρόλος των προϊσταµένων πρέπει να είναι συµβουλευτικός, ώστε να
βοηθήσει αυτούς τους εργαζόµενους να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους
προβλήµατα και την έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείµενο της εργασίας τους.
Τέλος όταν τόσο η ικανότητα όσο και η υποκίνηση είναι σε χαµηλά επίπεδα, ίσως η
καλύτερη λύση είναι η απόλυση.

13. Ανάπτυξη Συστήµατος Αξιολόγησης σε Νοµικά Πλαίσια
Αναµφισβήτητα η αξιολόγηση της απόδοσης συσχετίζεται µε διοικητικές
αποφάσεις που καθορίζουν προαγωγές, αυξήσεις αµοιβών και
ποινές
(Noe,Hollenbeck,Gerhart,Wright,2004) . Εποµένως αποτελεί συχνά σηµείο «τριβής»
µεταξύ των εργαζοµένων και των διοικήσεων. Μάλιστα όταν οι πρώτοι καταφεύγουν
στην δικαιοσύνη για τέτοιους λόγους, χρησιµοποιούν στην επιχειρηµατολογία τους
στοιχεία κατά των συστηµάτων αξιολόγησης της απόδοσης, στα οποία βασίστηκε η
κατά την γνώµη τους λάθος αξιολόγηση.
Συνήθως διαπιστώνονται δύο είδη τέτοιων περιπτώσεων: η διάκριση και η άδικη
απόλυση. Η πρώτη αφορά τους ισχυρισµούς του ενάγοντος για διάκριση λόγω
φύλλου ή φυλής.
Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στην άδικη απόλυση του εργαζόµενου, για
λόγους άσχετους από την απόδοσή του.
Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση προκειµένου να αποφύγει πιθανές
αποζηµιώσεις και προσβολή της φήµης της από µια τέτοια υπόθεση, θα πρέπει να
θεµελιώσει ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης που εκτός των υπολοίπων
χαρακτηριστικών του να είναι νοµικά απρόσβλητο.
Ο Barrett (Barrett,1987) αναλύοντας δικαστικές αποφάσεις σχετικές µε
απολύσεις βασισµένες σε υποκειµενικές αξιολογήσεις της απόδοσης καταλήγει στις
εξής συµβουλές για την νοµική «θωράκιση» των επιχειρήσεων στο ζήτηµα της
αξιολόγησης της απόδοσης:
• Υλοποίηση της ανάλυσης καθηκόντων µιας εργασίας, προκειµένου να
προσδιοριστούν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για µια επιτυχή απόδοση στην
συγκεκριµένη εργασία.
• Γραπτή κοινοποίηση και ένταξη των χαρακτηριστικών αυτών στο σύστηµα
αξιολόγησης.
• Εκπαίδευση των αξιολογητών, ώστε να χρησιµοποιούν σωστά το σύστηµα,
ιδιαίτερα όταν κρίνουν µε βάση συγκεκριµένα πρότυπα απόδοσης.
• Πρόβλεψη για δυνατότητα επανεξέτασης µιας αξιολόγησης από στελέχη της
Ανώτερης ∆ιοίκησης.
• Τεκµηρίωση µιας απόλυσης µε βαθµολογία των αξιολογήσεων απόδοσης
και περιγραφή περιστατικών χαµηλής απόδοσης.
• Παροχή συµβουλευτικής και καθοδήγησης από την επιχείρηση σε αυτούς
που επιδεικνύουν χαµηλή απόδοση, δίνοντας τους ευκαιρίες να βελτιωθούν.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Field και Holley
(Field,Holley,1982), σχετικά µε 13 χαρακτηριστικά των συστηµάτων αξιολόγησης
επιχειρήσεων, οι οποίες ακολούθησαν δικαστικό αγώνα σε 66 (31 υπέρ του
ενάγοντος και 35 υπέρ του εναγόµενου) υποθέσεις διακρίσεων. Καταλήγουν ότι 5
ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά που συνέτειναν αποφασιστικά στην τελική
ετυµηγορία: τύπος επιχείρησης, οδηγίες προς του αξιολογητές για τον τρόπο που θα
διενεργήσουν την αξιολόγηση, τύπος συστήµατος αξιολόγησης, ανάλυση
καθηκόντων για την ανάπτυξη συστήµατος αξιολόγησης και τέλος ανασκόπηση των
αποτελεσµάτων µε την συµµετοχή του αξιολογούµενου.

14. Χρήση της Τεχνολογίας στην Αξιολόγηση της Απόδοσης
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόµενη τάση των επιχειρήσεων να
ελέγξουν τους εργαζόµενους, µε την χρησιµοποίηση εξελιγµένων ηλεκτρονικών
συστηµάτων.
Στα θετικά της τάσης αυτής καταγράφεται η ακριβή τήρηση του ωραρίου, η
βελτίωση του προγραµµατισµού και ο εντοπισµός «προβληµατικών» εργαζόµενων.
Από την άλλη πλευρά έντονη είναι η κριτική γιατί «οδηγούν» σε µείωση της
παραγωγικότητας και της υποκίνησης, πτώση του ηθικού των εργαζοµένων και
δηµιουργία ανασφάλειας (Maher,2003). Συνήθως τα ηλεκτρονικά
συστήµατα
εστιάζουν στον έλεγχο της ώρα αναχώρησης και άφιξης του εργαζόµενου
(αισθητήρες ανίχνευσης), στην παρακολούθηση µε κάµερες των χώρων εργασίας και
στον έλεγχο της εργασίας των υφισταµένων µέσω κεντρικών ηλεκτρονικών
υπολογιστών (εσωτερικό δίκτυο).
Βεβαίως µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, το θέµα της «παρακολούθησης» των
εργαζοµένων, συχνά λαµβάνει επικίνδυνες διαστάσεις (Bylinsky,1991). Αναφέρονται
παραδείγµατα παρακολούθησης ηλεκτρονικών συνδιαλέξεων µεταξύ επιχειρήσεων
και πελατών, προκειµένου να γίνει αξιολόγηση των εργαζοµένων που δουλεύουν στα
τηλεφωνικά κέντρα και να εντοπιστούν πιθανά προβλήµατα. Οι ισορροπίες µεταξύ
προσωπικών δεδοµένων και αξιολόγησης της εργασίας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι
πολύ ευαίσθητες. Επιχειρήσεις ενεπλάκησαν σε δικαστικές διαµάχες µε
εργαζόµενους ακόµη και για παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σε χώρους εκτός εργασίας. Το θέµα άλλωστε δεν αφορά
µόνο το συγκεκριµένο ζήτηµα, αλλά διευρύνεται σε όλες τις εκφάνσεις τις κοινωνικής
και επαγγελµατικής ζωής και έχει προκαλέσεις αντικρουόµενες απόψεις σε
παγκόσµιο επίπεδο.

15. Αξιολόγηση της Απόδοσης στους ∆ηµόσιους Οργανισµούς
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναλυθεί η αξιολόγηση της απόδοσης στους
∆ηµόσιους Οργανισµούς, δεδοµένου ότι και οι στρατιωτικοί οργανισµοί αποτελούν
τµήµα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Αρχικά θα πρέπει να εντοπιστούν οι
δυσχέρειες που εµφανίζονται στην αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελούν
χαρακτηριστικό των οργανισµών αυτών. Ο Bilgin (Bilgin,2007) στην έρευνά του για
την διαχείριση της απόδοσης σε δηµόσιους οργανισµού στην Τουρκία, καταλήγει στα
ακόλουθα συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυσλειτουργίες στην αξιολόγηση της
απόδοσης στον τοµέα αυτό:
• Η «µέτρηση» της εργασίας είναι δύσκολη
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• Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αντιδρούν στην «αλλαγή»
• Το προσωπικό δεν θέλει να χάσει της δουλειά του
• Τα ανώτερα στελέχη δεν θέλουν οι υπηρεσίες που διευθύνουν να
καταργηθούν ή να συγχωνευθούν λόγω έλλειψης αποτελεσµατικότητας
• Υπάρχει δυσκολία στην συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και
εγγράφων για ανάλυση
• Οι διευθυντές έχουν προσωπικές απαιτήσεις
• «Παραδοσιακοί» κανόνες του οργανισµού καθιστούν την ανάλυση δύσκολη
• Είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθµός των θέσεων εργασίας σε σχέση µε
την οικονοµική κατάσταση της χώρας σε σχέση µε τα διεθνή ή επιστηµονικά
πρότυπα
• Οι συνδικαλιστές αντιδρούν αρνητικά
• Η ∆ιοίκηση πρέπει να είναι αποφασισµένη να υιοθετήσει νέες πολιτικές
• Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί προκειµένου να προσαρµοστεί στις
νέες πολιτικές.
Ο O’Donnell (O’Donnell,1998) διαπιστώνει την δυσκολία εισαγωγής στην
Αυστραλία «τεχνικών» του ιδιωτικού τοµέα στον δηµόσιο τοµέα. Συγκεκριµένα
εξετάζει το εγχείρηµα σύνδεσης αξιολόγησης της απόδοσης και αµοιβών στον
δηµόσιο τοµέα, το οποίο εφαρµόστηκε κατά την περίοδο 1992-1996 στην Αυστραλία.
Τα αποτελέσµατα ήταν αρνητικά και επιβεβαιώνουν την σαφή διαφοροποίηση
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Επιτυχηµένες πρακτικές του πρώτου δεν είναι πάντα
δυνατό να εφαρµοστούν στον δεύτερο, καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές σε
όλα τα επίπεδα λειτουργίας.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ δηµόσιων οργανισµών
και στρατιωτικών οργανισµών. Η έρευνα των Oh και Lewis (Oh, Lewis, 2007) στους
τρεις κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων των Η.Π.Α. καταλήγει σε ενδιαφέροντα
συµπεράσµατα. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες εστιάζουν σε πρότυπα καριέρας, µε
προγράµµατα εκπαίδευσης
που αποσκοπούν στην βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας των αξιωµατικών. Στις δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην
απόδοση της οργάνωσης σε βάρος της προσωπικής ανάπτυξης που «καλλιεργείται»
στις αντίστοιχες στρατιωτικές. Στο στρατό το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο ηγέτης, ενώ
γενικότερα
το κυρίαρχο στοιχείο είναι το σύστηµα. Οι δηµόσιες υπηρεσίες
προσανατολίζονται στην «καλλιέργεια» σταθερότητας, ειδίκευσης και πρόβλεψης,
«θυσιάζοντας» την ανάπτυξη του προσωπικού που αποτελεί άµεση επιδίωξη των
στρατιωτικών οργανισµών.
Ο Ελληνικός Στρατός εντάσσεται στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε παραπάνω.
Αποτελεί τµήµα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε όλα τα χαρακτηριστικά που έχει
αυτό. Ταυτόχρονα διαφοροποιείται από αυτόν σε αρκετά σηµεία, όπως η αυστηρή
τήρηση της ιεραρχικής δοµής, η θεµελιώδης προσήλωση στην πειθαρχία, η ύπαρξη
του στοιχείου του ελέγχου που συχνά είναι ελλειµµατικός στις δηµόσιες υπηρεσίες και
η ύπαρξη µεγαλύτερης οµοιογένειας και κοινών χαρακτηριστικών µεταξύ του
προσωπικού. Η αξιολόγηση της απόδοσης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε έναν
οργανισµό τόσο πολυπληθή και πολυεπίπεδο. Επιπλέον µε αν ληφθεί υπόψη ότι
στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στον ανθρώπινο παράγοντα ως µοχλό ανάπτυξης και
δευτερευόντως στα µέσα, τότε η διαδικασία αξιολόγησης λαµβάνει ακόµη µεγαλύτερη
βαρύτητα. Στο Μέρος Β΄ θα γίνει αναλυτική περιγραφή και σχολιασµός της
διαδικασίας αυτής, προκειµένου να εντοπιστούν τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες
του συστήµατος αξιολόγησης.
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ΜΕΡΟΣ Β΄

1. Μεθοδολογία Έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων για τα συστήµατα
αξιολόγησης προσωπικού, τα οποία εφαρµόζονται σε στρατιωτικούς οργανισµούς
παγκοσµίως. Η βιβλιογραφική επισκόπηση που αναπτύχθηκε στο Μέρος Α΄,
εξυπηρετεί στον εντοπισµό στοιχείων στη διαδικασία αξιολόγησης των στρατών που
εξετάζονται, τα οποία βασίζονται στην µέχρι τώρα επιστηµονική γνώση επί του
αντικειµένου της αξιολόγησης προσωπικού.
Στόχος της έρευνας είναι η µελέτη και κατανόηση του συστήµατος αξιολόγησης
των στρατιωτικών οργανισµών και στη συνέχεια η αναγνώριση των δυνατοτήτων που
υπάρχουν για βελτίωση-αναθεώρησή του σε ευρύτερο επίπεδο αλλά κατά κύριο λόγο
στην ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης του Ελληνικού Στρατού.
Ανασταλτικό στοιχείο στην διαδικασία της έρευνας αποτέλεσε η έλλειψη
παρόµοιων ερευνών στην βιβλιογραφία, οι οποίες θα έθεταν ένα αρχικό πλαίσιο και
θα λειτουργούσαν υποβοηθητικά στην επιλογή των σηµείων στα οποία θα έπρεπε να
δοθεί έµφαση. Για τον λόγο αυτό η έρευνα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Η αξιολόγηση
του προσωπικού σε στρατιωτικούς οργανισµούς αποτελεί πεδίο µεγάλου
ενδιαφέροντος, καθώς το ζήτηµα έχει µεγάλο εύρος και αναφέρεται σε ένα
θεµελιώδη πυλώνα της δηµόσιας διοίκησης σε παγκόσµιο επίπεδο. Εξαιτίας του
περιορισµένου δείγµατος που οφείλεται στην προσπάθεια µείωσης του όγκου της
εργασίας, θα ήταν σφάλµα να γίνουν γενικεύσεις. Για την εξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων απαραίτητη θα ήταν η χρησιµοποίηση δείγµατος µεγαλύτερου
εύρους, το οποίο θα «φώτιζε» το θέµα σε όλες του τις διαστάσεις. Η συγκεκριµένη
έρευνα επικεντρώθηκε σε µια προσπάθεια «ανάγνωσης» των σηµαντικότερων
στοιχείων που απαρτίζουν την διαδικασία αξιολόγησης στρατιωτικού προσωπικού
παγκοσµίως,
Επιλέχθηκε η µέθοδος της ανάλυσης περιπτώσεων (case analysis), δεδοµένου
των µεγάλων δυνατοτήτων που προσφέρει τόσο στην συγκριτική µελέτη των
συστηµάτων αξιολόγησης όσο και στην ανάλυση και εντοπισµό πλεονεκτηµάτωναδυναµιών του κάθε συστήµατος αξιολόγησης χωριστά. Έγινε προσπάθεια να
επιλεγούν συστήµατα αξιολόγησης αντιπροσωπευτικά από όλο τον κόσµο και από
χώρες
µε
διαφορετικά
οικονοµικά-κοινωνικά-πολιτιστικά
χαρακτηριστικά,
προκειµένου να εξεταστεί και η επίδραση των παραπάνω χαρακτηριστικών στην
διαµόρφωση των συστηµάτων αξιολόγησης. Υπήρξε µεγάλη δυσκολία εξεύρεσης
στοιχείων για την ανάλυση ενός ικανοποιητικού δείγµατος συστηµάτων αξιολόγησης,
λόγω των περιορισµένων πηγών έρευνας και των µεταφραστικών απαιτήσεων. Τα
δείγµατα που αναλύονται προέρχονται από τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους
των στρατιωτικών οργανισµών και από προσωπική έρευνα.
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2. Έκθεση Αξιολόγησης Γερµανικού Στρατού
2.1 Ανάλυση
Στο πρώτο τµήµα του εντύπου, ο αξιολογούµενος καταγράφει τα προσωπικά
του στοιχεία, την θέση εργασίας του και το χρονικό διάστηµα αξιολόγησης.
Ακολούθως ο αξιολογητής καταγράφει τον τρόπο που εξήγαγε τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης, δηλαδή από προσωπική επαφή, από το εργασιακό περιβάλλον ή από
άλλες πληροφορίες. Στη συνέχεια ο αξιολογητής εκθέτει περιγραφικά τα καθήκοντα
και τις ευθύνες του αξιολογούµενου κα τις σχετικές χρονικές λεπτοµέρειες .
Στο τέταρτο τµήµα καταγράφονται τα αποτελέσµατα των αθλητικών δοκιµασιών
ενώ το επόµενο τµήµα αναφέρεται στις γνώσεις του αξιολογούµενου στο πεδίο των
ξένων γλωσσών. Το πέµπτο τµήµα αποτελεί το κύριο µέρος της αξιολόγησης, καθώς
ο αξιολογητής βαθµολογεί τις επιδόσεις του αξιολογούµενου στα επιµέρους κριτήρια
απόδοσης, χρησιµοποιώντας 7-βάθµια κλίµακα. Κάθε βαθµός από το 1 έως το 7, έχει
µια σύντοµη επεξήγηση για τον καλύτερο προσδιορισµό της απόδοσης. Το 1
αντιστοιχεί σε απόδοση κατώτερη των απαιτήσεων, το 2 σε απόδοση που
ανταποκρίνεται µόνο στις βασικές απαιτήσεις, το 3 σε απόδοση που ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις, το 4 σε απόδοση που ξεπερνά τις απαιτήσεις, το 5 σε απόδοση που
ξεπερνά αρκετά τις απαιτήσεις, το 6 σε απόδοση που ξεπερνά σαφώς τις απαιτήσεις
και το 7 σε εξαιρετική απόδοση. Τα κριτήρια απόδοσης που τίθενται για κρίση είναι τα
ακόλουθα:
• Αφοσίωση
• Ανεξαρτησία
• Αποτελεσµατικότητα υπό συνθήκες πίεσης
• Επιβολή διαταγών
• ∆ιανοητική ικανότητα
• Κρίση-λήψη αποφάσεων
• Έκφραση
• Συνεργασία
• Τεχνική ικανότητα
• Επαγγελµατική κατάρτιση
• Ικανότητα σχεδιασµού
• Οργανωτική ικανότητα
• Εκπαίδευση υφισταµένων
• Επίβλεψη
• Επιχειρησιακή ικανότητα
• Συµπεριφορά
Στη συνέχεια ο αξιολογητής έχει την δυνατότητα να δικαιολογήσει τις κρίσεις του
περιφραστικά, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες του
αξιολογούµενου. Στο έβδοµο τµήµα παρατίθενται µερικά ακόµη κριτήρια απόδοσης
και ο αξιολογητής αφού εκθέσει την άποψή του περιφραστικά, σηµειώνει την
βαθµολογία του σύµφωνα µε 5-βάθµια κλίµακα. Οι επιλογές της κλίµακας αυτής είναι
το Α για απόδοση κατώτερη των απαιτήσεων, Β για απόδοση σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις, C για απόδοση ανώτερη των απαιτήσεων, D για απόδοση πολύ
ανώτερη των απαιτήσεων και E για εξαιρετική απόδοση. Τα χαρακτηριστικά αυτά της
απόδοσης αφορούν την εφαρµογή και ικανότητα και αναλύονται σε: υπευθυνότητα,
ψυχικά χαρίσµατα, ηγετική ικανότητα και ικανότητα διοίκησης στην διάρκεια της
αποστολής.

- 44 -

Στο επόµενο τµήµα ο αξιολογητής αναλύει περιφραστικά την απόδοση που
επέδειξε ο αξιολογούµενος σε σχέση µε τα προσωπικά του γνωρίσµατα, όπως η
οµαδικότητα, η αυτογνωσία και άλλα γνωρίσµατα που τον χαρακτηρίζουν. Στο τµήµα
αυτό ο αξιολογητής δεν βαθµολογεί, παρά µόνο αναλύει τα βασικά στοιχεία του
χαρακτήρα του αξιολογούµενου.
Στο ένατο τµήµα αξιολογείται η ικανότητα του αξιολογούµενου στην εφαρµογή
των επαγγελµατικών του γνώσεων, της διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, της
ηγετικής του ικανότητα σε στρατιωτικά ζητήµατα αλλά και σε γενικότερα θέµατα, της
αποτελεσµατικότητάς του και της εκπαιδευτικής του ικανότητας. Η κλίµακα αυτή την
φορά είναι 4-βάθµια και κλιµακώνεται σε ακατάλληλος, ικανός, πολύ ικανός και
ιδιαίτερα ικανός. Κατόπιν στο ίδιο τµήµα ο αξιολογητής προτείνει την θέση και
καθήκοντα για την κοντινό και το µακρινό µέλλον αντίστοιχα. Στο τέλος του τµήµατος
αυτού ο αξιολογητής καταγράφει τα στοιχεία του και υπογράφει για την εγκυρότητα
της αξιολόγησης.
Στη συνέχεια ο αξιολογητής εκθέτει περιφραστικά την άποψή του για την
περαιτέρω ανάπτυξη του αξιολογούµενου, δηλαδή σε ποια σηµεία θα πρέπει να
επικεντρωθεί η προσπάθειά του, µε ποιο τρόπο πρέπει να βελτιώσει τις αδυναµίες
του και να εξελίξει τα δυνατά του σηµεία. Στο ίδιο τµήµα ο αξιολογούµενος λαµβάνει
ενυπόγραφα γνώση της αξιολόγησης.
Ακολούθως στα επόµενα τµήµατα εκθέτουν την άποψής τους περιφραστικά οι
δύο επόµενοι αξιολογητές, σε σχέση µε τα ανωτέρω τµήµατα της αξιολόγησης, ενώ ο
αξιολογούµενος κάθε φορά λαµβάνει γνώση ενυπόγραφα των αξιολογήσεων αυτών.
Τέλος υπάρχει µία ακόµη διαθέσιµη σελίδα για την παροχή περισσότερων
διευκρινίσεων σχετικά µε την απόδοση του αξιολογούµενου, σε περίπτωση που ο
χώρος που διατίθεται για την έκθεση των απόψεων του αξιολογητή δεν είναι αρκετός.
2.2 Σχολιασµός
Αρχικά θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο τύπος αυτής της αξιολόγησης αποτελεί
προσαρµογή της προσέγγισης της γραφικής κλίµακας κατάταξης. Σηµαντικό είναι το
στοιχείο που τίθεται στην αρχή της έκθεσης και αφορά την πηγή αξιολόγησης του
αξιολογητή. Αναµφισβήτητα η βαρύτητα της αξιολόγησης διαφοροποιείται σε µεγάλο
βαθµό. Είναι διαφορετικό να υπάρχει προσωπική επαφή µε τον αξιολογούµενο και
διαφορετικό να αντλεί ο αξιολογητής πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα ή από
αναφορές.
Η 7-βάθµια κλίµακα που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση ων κριτηρίων
απόδοσης, σε συνδυασµό µε τις επεξηγήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε βαθµό,
καλύπτει µε επάρκεια όλο το πιθανό εύρος απόδοσης, χωρίς ταυτόχρονα να
δηµιουργεί σύγχυση στον αξιολογητή. Πολύ σηµαντικό στοιχείο, το οποίο εµφανίζεται
πολλές φορές στο συγκεκριµένο έντυπο είναι η περιγραφική έκθεση των κρίσεων του
αξιολογητή. Αναφέρθηκε και στο Μέρος Α΄, πόσο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει στην
αναπληροφόρηση του εργαζοµένου, δεδοµένου ότι δίνεται η δυνατότητα στον
αξιολογητή να αιτιολογήσει τις κρίσεις του και να κατευθύνει τον αξιολογούµενο,
προκειµένου να βελτιώσει τους τοµείς που υστερεί.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έµφαση που δίνεται στην εφαρµογή των
ικανοτήτων του αξιολογούµενου στο εργασιακό περιβάλλον. Αν συνυπολογίσουµε το
πλαίσιο των αξιών και της «κουλτούρας» του λαού αυτού, το στοιχείο αυτό είναι
αναµενόµενο. ∆εν αρκεί λοιπόν η «θεωρητική» γνώση και επαγγελµατική κατάρτιση,
αλλά το κυρίαρχο κριτήριο που αξιολογείται στο έντυπο είναι η εφαρµογή των
παραπάνω στην καθηµερινή πρακτική.
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∆εν γίνεται καµία αναφορά για ενδιάµεση/ες αναπληροφορήσεις, στοιχείο που
αποτελεί σίγουρα µειονέκτηµα της έκθεσης. Παρόλα αυτά, τα πρότυπα απόδοσης και
η «επιµονή» στην περιγραφική έκθεση της αξιολόγησης, δίνουν την δυνατότητα στον
αξιολογητή να βαθµολογήσει µε ακρίβεια τις επιδόσεις του αξιολογούµενου και
ταυτόχρονα αποτελεί χρήσιµο «εργαλείο» για την τελική συνέντευξη
αναπληροφόρησης. Ωστόσο η συµµετοχή του αξιολογούµενου στην διαδικασία,
φαίνεται να είναι µικρή. Επιπλέον δεν γίνεται καθόλου αναφορά σε επιδιωκόµενους
στόχους (MBO), ούτε σε επιβεβληµένη επιλογή (κατάταξη µεταξύ των
αξιολογούµενων), στοιχεία που χρησιµοποιούνται σε έντυπα αξιολογήσεων άλλων
στρατών.

3. Έκθεση Αξιολόγησης Ιρλανδικού Στρατού
3.1 Ανάλυση
Το πρώτο τµήµα της έκθεσης καταγράφει τα στοιχεία του αξιολογούµενου, του
αξιολογητή, τα καθήκοντά του, την εκπαίδευση που έχει παρακολουθήσει στον χρόνο
αξιολόγησης, τις ιατρικές-σωµατικές εξετάσεις και τις ποινές που του επιβλήθηκαν.
Στο δεύτερο τµήµα ο αξιολογούµενος συµπληρώνει στοιχεία σχετικά µε
συµπληρωµατικά καθήκοντα που του ανατέθηκαν, ενώ έχει την ευκαιρία να αναφέρει
σηµαντικούς στόχους που έφερε εις πέρας, παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά
την απόδοσή του, σε ποιο τοµέα θα ήθελε να τοποθετηθεί στην επόµενη θέση του και
τέλος αναλυτικά σχόλια τα οποία θα ήθελε να διατυπώσει.
Πολύ σηµαντικό είναι το τρίτο τµήµα, στο οποίο ο αξιολογητής αρχικά εκφράζει
την άποψή του για τα προσόντα, τις δυνατότητες και την πρότασή του για προαγωγή
του αξιολογούµενου. Επιπλέον ιδιαίτερη µνεία γίνεται για την άποψή του εάν ο
αξιολογούµενος µπορεί να συµµετάσχει σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Ακολούθως ο
αξιολογητής έχει την δυνατότητα περιγραφικά να αναπτύξει τις δυνατότητες και τις
αδυναµίες του αξιολογούµενου και να θέσει ένα γενικό χαρακτηρισµό σε µια 5-βάθµια
κλίµακα- άριστος, πολύ καλός, καλός, αδύναµος, ανεπαρκής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέχεια, καθώς ο προϊστάµενος καταθέτει
την πρότασή του για την επόµενη θέση του υφισταµένου και την εκπαίδευση που
κατά την άποψή του πρέπει να παρακολουθήσει, λαµβάνοντας υπόψη την άποψη
του αξιολογούµενου, όπως αναπτύχθηκε στο δεύτερο τµήµα. Το τρίτο τµήµα
καταλήγει µε ενυπόγραφη δήλωση τόσο του αξιολογούµενου ότι ενηµερώθηκε για
την απόδοσή του και την πρόταση του προϊσταµένου του για προαγωγή ή όχι, όσο
και του αξιολογητή για την αναπληροφόρηση του αξιολογούµενου σχετικά µε τις
αδυναµίες του και τις διαστάσεις απόδοσης στις οποίες µπορεί να βελτιωθεί.
Στο τέταρτο τµήµα ο προϊστάµενος στην επόµενη κλίµακα ιεραρχίας
(αναθεωρητής), δηλαδή ο προϊστάµενος του αξιολογητή καταθέτει την άποψή του
αρχικά σχετικά µε το σε ποιο βαθµό γνωρίζει την επαγγελµατική απόδοση του
αξιολογούµενου και στη συνέχεια αν συµφωνεί µε τον αξιολογητή στα θέµατα της
γενικής αξιολόγησης, των δυνατοτήτων, της συµµετοχής του σε επιχειρήσεις στο
εξωτερικό και τις ικανότητάς του για προαγωγή.
Στο πέµπτο και έκτο τµήµα εκφράζουν την άποψή τους ο ∆ιευθυντής του
Όπλου ή Ειδικότητας καθώς και ο Ανώτατος Αξιολογητής, για τα ίδια θέµατα που
αναφέρθηκαν στο τέταρτο τµήµα, εφόσον πάντα έχουν άποψη για την απόδοση του
αξιολογούµενου. Τέλος στο έβδοµο τµήµα, σε περίπτωση που οι απόψεις του
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αξιολογητή δεν συµπίπτουν µε αυτές του αναθεωρητή, ο αξιολογούµενος έχει το
δικαίωµα να σχολιάσει εκθέτοντας την άποψή του.
3.2 Σχολιασµός
Η συγκεκριµένη έκθεση αξιολόγησης, δεν βασίζεται σε καµία από τις
προσεγγίσεις αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν στο Μέρος Α΄. Μειονέκτηµα της
αποτελεί η έλλειψη προκαθορισµένων προτύπων αξιολόγησης. Ο αξιολογητής, εκτός
από τον γενικό χαρακτηρισµό για την συνολική απόδοση του αξιολογούµενου, σε 5βάθµια κλίµακα-χωρίς καµία επεξήγηση των χαρακτηρισµών- καλείται να εκθέσει
περιγραφικά τις κρίσεις του. Οι πιθανότητες σφαλµάτων σε αυτή την περίπτωση είναι
πολύ µεγάλες. Επιπλέον είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η ακρίβεια και η αποδοχή
από την πλευρά του αξιολογούµενου, δεδοµένου ότι βασίζεται η αξιολόγηση µόνο
στις απόψεις του αξιολογητή, χωρίς να δίνεται καµία κατεύθυνση από το έντυπο.
Φυσικά θετικό είναι το στοιχείο της συµµετοχής του αξιολογούµενου, ο οποίος
καταγράφει τα καθήκοντά του, τους στόχους που έφερε σε πέρας και τις πιθανές
δυσχέρειες που αντιµετώπισε. Εξαντλείται δυστυχώς αυτή η συµµετοχή στο τµήµα
αυτό. ∆εν αναφέρεται πουθενά η έννοια της ενδιάµεσης αναπληροφόρησης, παρά
µόνο η τελική αναπληροφόρηση µε την λήξη του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης.
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της έκθεσης προσφέρει το τµήµα στο οποίο ο
αξιολογητής προτείνει την πιθανή εκπαίδευση ή επόµενη θέση του αξιολογούµενου,
προκειµένου να βελτιώσει τα αδύνατα σηµεία του και να αντλήσει ικανοποίηση
σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, πάντα προς το συµφέρον βέβαια της
υπηρεσίας.
Τέλος σύγχυση προκαλεί ο υπερβολικός αριθµός αξιολογητών. Είναι αδύνατον
να έχει άποψη ο ∆ιευθυντής του Όπλου ή Σώµατος του αξιολογούµενου, παρά µόνο
κατόπιν έµµεσης πληροφόρησης από τους ενδιάµεσους αξιολογητές. Αυτοµάτως
βέβαια η αξιολόγηση παύει να είναι αντικειµενική και ακριβής.

4. Έκθεση Αξιολόγησης Ισπανικού Στρατού
4.1 Ανάλυση
Στο πρώτο τµήµα αναγράφονται τα στοιχεία του αξιολογούµενου, τα καθήκοντα
που του ανατέθηκαν καθώς και το χρονικό διάστηµα που παρέµεινε στην κάθε θέση.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται ετησίως. Παρόλα
αυτά είναι δυνατόν να συνταχθεί µετά από πρόταση του προϊσταµένου για κάποιο
συγκεκριµένο λόγο, κατόπιν διαταγής της Ανώτατης ∆ιοίκησης, ή σε περίπτωση
αλλαγής θέσης του αξιολογούµενου ή του αξιολογητή.
Στο επόµενο τµήµα γίνεται αναλυτική αναφορά στα επίπεδα απόδοσης που
αφορούν τις βασικές στρατιωτικές ιδιότητες. Έτσι ο αξιολογητής καλείται να
βαθµολογήσει µε 10-βάθµια κλίµακα, κριτήρια που διατυπώνονται σε προτάσεις και
αφορούν την ίδια ιδιότητα. Ο µέσος όρος των επιµέρους βαθµολογιών αποτελεί την
τελική βαθµολογία σε κάθε τέτοια ιδιότητα. Αναφέρονται ως βασικές στρατιωτικές
ιδιότητες η πειθαρχία, η στάση προς την υπηρεσία, η αφοσίωση και η συνεργασία, η
ικανότητα για λήψη αποφάσεων και διαταγών και η ικανότητα στην εργασία. Πέρα
από τα στρατιωτικά αυτά χαρακτηριστικά, βαθµολογούνται κοινά προσόντα όπως η
συµπεριφορά προς τους συναδέλφους, η τεχνικές γνώσεις, η παιδαγωγική ικανότητα,
καθώς και ειδικές ικανότητες όπως καλή γνώση των κανόνων και διαδικασιών του
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εργασιακού περιβάλλοντος, των υλικών και των µέσων της εργασίας, η ανάπτυξη
των βασικών και συµπληρωµατικών δεξιοτήτων που αφορούν το αντικείµενο της
εργασίας και ότι άλλο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό έχει διαπιστώσει ο αξιολογητής.
Στη συνέχεια η αξιολόγηση περιλαµβάνει τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
αξιολογούµενου. Οι βασικές διαστάσεις που αναλύονται κατά τον ίδιο τρόπο σε
φράσεις-κριτήρια και βαθµολογούνται σε 10-βάθµια κλίµακα είναι η φυσική
κατάσταση, το πνευµατικό επίπεδο, ο χαρακτήρας και η κοινωνική συµπεριφορά.
Κατόπιν βαθµολογείται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή και πάντα όταν είναι
δυνατόν από άλλους προϊσταµένους, τους συναδέλφους και τους υφισταµένους το
επαγγελµατικό κύρος του αξιολογούµενου σε 5-βάθµια κλίµακα περιφραστικά-πολύ
υψηλό, υψηλό, κανονικό, χαµηλό και αρνητικό.
Ο µέσος όρος των επιµέρους βαθµολογιών των επαγγελµατικών ικανοτήτων και
των προσωπικών χαρακτηριστικών, αποτελεί την τελική βαθµολογία του
αξιολογούµενου σε 10-βάθµια πάντα κλίµακα.
Υπάρχει µία ακόµη ενότητα, στην οποία ο αξιολογητής καλείται να αξιολογήσει
τον αξιολογούµενο, συγκρίνοντάς τον µε άλλους συναδέλφους του, που έχουν
παρόµοια καθήκοντα και χρόνια υπηρεσίας. Η κλίµακα αναφέρεται περιφραστικά και
είναι 5–βάθµια µε τους εξής χαρακτηρισµούς: πολύ πάνω από τον µέσο όρο, πάνω
από τον µέσο όρο, βρίσκεται στο µέσο όρο, κάτω από τον µέσο όρο και πολύ κάτω
από τον µέσο όρο.
Τέλος ο αξιολογητής συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω σηµειώνει τις
επιδόσεις του αξιολογούµενου σε διαφορετικά επίπεδα απόδοσης, καταθέτει την
άποψή του για ανάθεση σηµαντικότερων καθηκόντων στον αξιολογούµενο και την
εξέλιξη του αξιολογούµενου προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Σε περίπτωση
βαθµολόγησης κάτω από τον βαθµό 4, ο αξιολογητής είναι υποχρεωµένος να
κατευθύνει τον αξιολογούµενο προκειµένου να βελτιώσει το συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό απόδοσης που υστερεί. Στη συνέχεια ο αξιολογητής µπορεί να
διατυπώσει περιφραστικά τις γενικές του παρατηρήσεις σχετικά µε τις επιδόσεις του
αξιολογούµενου.
Ακολουθούν τα στοιχεία του αξιολογητή, το χρονικό διάστηµα αξιολόγησης και ο
λόγος της αξιολόγησης (ετήσια, µετά από διαταγή από τη Ανώτατη ∆ιοίκηση
κτλπ).Σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να υπογραµµιστεί είναι η ερώτηση που τίθεται
στον αξιολογητή σχετικά µε την πηγή της πληροφόρησής του. Οι επιλογές που
υπάρχουν είναι : ηµερολόγιο κρίσιµων περιστατικών και άµεση παρατήρηση, συχνή
παρατήρηση, αρκετά συχνή παρατήρηση και από πληροφορίες-αναφορές.
Στο τελευταίο τµήµα εκθέτει τις παρατηρήσεις του ο αναθεωρητής (ο
προϊστάµενος του αξιολογητή) και η έκθεση αξιολόγησης συµπληρωµένη
αποστέλλεται στην αντίστοιχη διεύθυνση για την περαιτέρω διαδικασία.
4.2 Σχολιασµός
Η συγκεκριµένη έκθεση αξιολόγησης χρησιµοποιεί την προσέγγιση της
γραφικής κλίµακας κατάταξης. Η 10-βάθµια κλίµακα που χρησιµοποιείται, είναι
δύσκολα εφαρµόσιµη, δεδοµένου ότι ναι µεν περιέχονται επεξηγηµατικές προτάσεις
για το τι αντιπροσωπεύει η κάθε οµάδα βαθµολογιών (10/9-πολύ πάνω από τον µέσο
όρο, 8/7- πάνω από τον µέσο όρο, 6/5/4- στο µέσο όρο, 3/2-κατώτερος από τον µέσο
όρο, 0/1-πολύ κατώτερος από τον µέσο όρο), αλλά ποια µπορεί να είναι η διαφορά
µεταξύ του 9 και του 10;Στην ερώτηση αυτή ο κάθε αξιολογητής µπορεί να δώσει την
δική του απάντηση. Έτσι η βαθµολόγηση γίνεται µε σχετικά αυθαίρετο τρόπο από τον
αξιολογητή, σύµφωνα µε τα δικά του κριτήρια και απόψεις. Έτσι η πιθανότητα
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σφαλµάτων προκατάληψης, γενίκευσης της κρίσης ή οµοιόµορφης αξιολόγησης είναι
σχετικά µεγάλη. Το στοιχείο της ακρίβειας τίθεται σε αµφισβήτηση. Σίγουρα η
δυνατότητα επεξήγησης της βαθµολόγησης για κάθε κριτήριο αξιολόγησης είναι
σηµαντική, αλλά δεν είναι δυνατό να βοηθήσει παρά µόνο στην διαδικασία της
αναπληροφόρησης.
Καµία αναφορά για ενδιάµεση αναπληροφόρηση δεν γίνεται στο έντυπο. Ο
αξιολογούµενος δεν φαίνεται να συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία. ∆εν γίνεται καµία
αναφορά για καθήκοντα και ευθύνες ούτε για στόχους που πρέπει να επιτευχθούν
στο χρονικό διάστηµα αξιολόγησης. Θετικό στοιχείο αποτελεί το τµήµα της έκθεσης
που αναφέρεται στην αξιολόγηση από τους συναδέλφους και τους υφισταµένους του
επαγγελµατικού κύρους του αξιολογούµενου, αν και αυτό δεν γίνεται άµεσα από τους
ίδιους αλλά «ερµηνεύεται» σύµφωνα µε την κρίση του αξιολογητή.
Στο τέταρτο τµήµα χρησιµοποιείται η προσέγγιση της επιβεβληµένης κατάταξης,
προκειµένου να καταταγεί ο αξιολογούµενος σε σχέση µε τους συναδέλφους του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης, το οποίο καταγράφεται στα θετικά του εντύπου έχει το
ερώτηµα που τίθεται στον αξιολογητή για τις πηγές αξιολόγησης. Αναφέρεται
ανάµεσα στις επιλογές το ηµερολόγιο κρίσιµων περιστατικών, το οποίο αναλύθηκε
στο Μέρος Α΄. Είναι σηµαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά
υπόψη, καθώς ρυθµίζει και δίνει το µέγεθος της βαρύτητας και της εγκυρότητας της
συγκεκριµένης αξιολόγησης. Τέλος θετικό στοιχείο είναι η ύπαρξη και δεύτερου
αξιολογητή, προκειµένου να υπάρξει διασταύρωση των κρίσεων και αυξηµένη
αποδοχή από τον αξιολογούµενο.

5. Έκθεση Αξιολόγησης Στρατηγείων ΝΑΤΟ
5.1 Ανάλυση
Στο πρώτο τµήµα ο αξιολογητής καταγράφει τα στοιχεία του αξιολογούµενου
καθώς και µια σύντοµη περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν. Στη
συνέχεια ο αξιολογητής καλείται να επιλέξει συγκεκριµένες απαντήσεις που
καθορίζουν την απόδοση του αξιολογούµενου σε συγκεκριµένες διαστάσεις της
απόδοσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά απόδοσης που περιγράφονται είναι :
• αποδοχή ευθύνης
• αποτελεσµατική λογική ικανότητα
• ικανότητα εργασίας σε οµάδα
• συνεργασία και διακριτικότητα
• αξιοπιστία
• αποφασιστικότητα
• σταθερότητα σε συνθήκες πίεσης
• εµφάνιση
• λήψη αποφάσεων
• επίπεδο επαγγελµατικής γνώσης
• ικανότητα στην οργάνωση
• ικανότητα επικοινωνίας.
Ακολούθως ο αξιολογητής βαθµολογεί µε την βοήθεια 5-βάθµιας κλίµακας
ανάµεσα στους εξής χαρακτηρισµούς: εξαιρετικός, πολύ καλός, καλός,
ικανοποιητικός, αδύναµος. Στο επόµενο τµήµα έχει την δυνατότητα να περιγράψει
περιφραστικά την κρίση του για τον αξιολογούµενο και να διατυπώσει τις
παρατηρήσεις του για τις ικανότητές του ή τις αδυναµίες του.
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Στη συνέχεια ο αναθεωρητής διατυπώνει την άποψή του για τον αξιολογούµενο
είτε συµφωνώντας µε τον αξιολογητή είτε διαφωνώντας, οπότε και έχει την
δυνατότητα να διατυπώσει περιγραφικά την δική του κρίση. Στο επόµενο τµήµα ο
αξιολογούµενος βεβαιώνει ενυπόγραφα ότι ενηµερώθηκε για την αξιολόγησή και την
γενική του απόδοση, ενώ ο ανώτερος αξιωµατικός του κάθε κράτους λαµβάνει επίσης
γνώση για την απόδοση του αξιολογούµενου.
5.2 Σχολιασµός
Πρόκειται για ένα «κλασσικό» τύπο αξιολόγησης, η οποία χρησιµοποιεί την
γραφική κλίµακα κατάταξης. Φυσικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι χρησιµοποιείται
από ένα Στρατηγείο, στο οποίο υπηρετούν από διάφορα κράτη και άρα δεν είναι
δυνατόν να γίνει καµία αναφορά σε προοπτικές εξέλιξης ή σε χαρακτηριστικά
απόδοσης που αναφέρονται στη λειτουργία ενός συγκεκριµένου στρατού. Τα
κριτήρια απόδοσης που επιλέχθηκαν, αντανακλούν θεµελιώδη πρότυπα απόδοσης
που χρησιµοποιούνται από το σύνολο των κρατών, προκειµένου οι αξιολογούµενοι
να είναι εξοικειωµένοι µε αυτά. Τα βασικά στοιχεία της περιγραφικής έκθεσης της
κρίσης και της τελικής αναπληροφόρησης του αξιολογούµενου ικανοποιούνται
επαρκώς. Η χρησιµοποίηση 5-βάθµιας περιφραστικής κλίµακας για την γενική
απόδοση του αξιολογούµενου, δεν φαίνεται να δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα
στον αξιολογητή.
Μειονέκτηµα αποτελεί η έλλειψη αναφοράς σε ενδιάµεση/ες αναπληροφορήσεις
και η µικρή συµµετοχή του αξιολογούµενου, καθώς δεν γίνεται καµία αναφορά σε
στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και σε ευθύνες που προκύπτουν από την θέση
εργασίας. Βεβαίως στην περίπτωση των Στρατηγείων, υπάρχουν πολύ αναλυτικές
περιγραφές εργασίας (job description), οι οποίες καλύπτουν µε ακρίβεια το εύρος
των καθηκόντων της και ευθυνών της κάθε θέσης. Επιπλέον λόγω της
πολυεθνικότητας που παρατηρείται σε αυτό το περιβάλλον εργασίας, υπάρχει µία
«ελαστική» αντιµετώπιση της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς λαµβάνονται υπόψη
και οι δυσκολίες που προκύπτουν από την χρήση της αγγλικής (συνήθως) γλώσσας,
η επίτευξη του στόχου της συνεργασίας µεταξύ των αξιωµατικών ξένων χωρών, ο
συγκερασµός διαφορετικών νοοτροπιών και η δηµιουργία καλών σχέσεων µεταξύ
τους.
∆εν είναι δυνατόν να συγκριθεί η λειτουργία ενός τέτοιου οργανισµού µε ένα
αντίστοιχο εθνικό, καθώς αναµφισβήτητα έχουν διαφορετική αποστολή και
διαφορετικές παραµέτρους στο περιβάλλον εργασίας. Για τον λόγο αυτό η έκθεση
αξιολόγησης είναι σχετικά απλή, µε βασικές περιγραφές κριτηρίων απόδοσης, χωρίς
να δίνεται έµφαση στην λεπτοµέρεια ή σε πιο προσωπικά στοιχεία του
αξιολογούµενου. Για τον λόγο αυτό απουσιάζει επίσης το τµήµα που αφορά την
δυναµική του αξιωµατικού για εξέλιξη, δεδοµένου ότι αυτό αφορά την σταδιοδροµία
του σε εθνικές και όχι πολυεθνικές θέσεις.

6. Έκθεση Αξιολόγησης Πολωνικού Στρατού
6.1 Ανάλυση
Στο πρώτο τµήµα της Έκθεσης Αξιολόγησης αναγράφονται τα στοιχεία του
αξιολογούµενου, το χρονικό διάστηµα αξιολόγησης και τα καθήκοντα της θέσης που
ανέλαβε ο αξιολογούµενος. Στο δεύτερο τµήµα καταγράφονται τα επαγγελµατικά
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προσόντα του αξιολογούµενου, δηλαδή οι στρατιωτικές-πολιτικές σχολές που
αποφοίτησε, η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή άλλα είδη
σπουδών.
Στη συνέχεια καταγράφεται η αξιολόγηση του προηγούµενου αξιολογητή σε
σχέση µε την βραχυπρόθεσµη, παρούσα και µακροπρόθεσµη επαγγελµατική του
πορεία. Πιο συγκεκριµένα µε τον όρο βραχυπρόθεσµη νοείται η θέση που θα
αναλάβει ο αξιολογούµενος µετά την λήξη του χρονικού διαστήµατος για το οποίο
αξιολογείται. Η µακροπρόθεσµη αξιολόγηση αναφέρεται σε θέσεις που ο
αξιολογούµενος ανάλογα µε τις δυνατότητες του είναι ικανός να αναλάβει στο µέλλον.
Η παρούσα αξιολόγηση αναφέρεται στην απόδοση του αξιολογούµενου κατά την
διάρκεια του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης. Αναµφισβήτητα η
ύπαρξη ειδικού τµήµατος που αναγράφεται η αξιολόγηση του προηγούµενου
αξιολογητή, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο, το οποίο λαµβάνεται υπόψη από τον
επόµενο αξιολογητή.
Ακολούθως στο τέταρτο τµήµα, ο αξιολογητής καλείται να περιγράψει τους
τοµείς των υπηρεσιακών καθηκόντων του αξιολογούµενου και κατόπιν να τις
βαθµολογήσει σε 3-βάθµια περιγραφική κλίµακα, έχοντας τις εξής επιλογές: πληρεί
τις απαιτήσεις, πληρεί τις απαιτήσεις σε περιορισµένο βαθµό και δεν πληρεί τις
απαιτήσεις. Σε περίπτωση που σε κάποιο από τα επιµέρους καθήκοντα ο
αξιολογητής γνωµοδοτεί ότι δεν πληρεί τις απαιτήσεις, είναι απαραίτητο να
αιτιολογήσει περιγραφικά την κρίση του αυτή. Στη συνέχεια καταγράφονται τα
αποτελέσµατα τις σωµατικής ικανότητας, τα οποία βαθµολογούνται σε 5-βάθµια
περιγραφική κλίµακα µε τις εξής επιλογές: άριστα, λίαν καλώς, καλώς, ανεπαρκώς
και δεν βαθµολογήθηκε. Επιπλέον καταγράφονται σοβαρά προβλήµατα υγείας που
παρουσίασε ο αξιολογούµενος κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος
αξιολόγησης.
Στο πέµπτο τµήµα ο αξιολογητής βαθµολογεί µε βάση τα στοιχεία του
προηγούµενου τµήµατος την γενική απόδοση του αξιολογούµενου σε 4-βάθµια
κλίµακα, ανάµεσα στις επιλογές άριστα που αντιστοιχεί στον βαθµό 5, λίαν καλώς
(4), καλώς (3), ανεπαρκώς (2). Πιο συγκεκριµένα µε άριστα βαθµολογείται ο
αξιολογούµενος, ο οποίος στην ανάλυση-βαθµολόγηση των όλων καθηκόντων του
προηγούµενου τµήµατος, έλαβε την βαθµολογία «πληρεί τις απαιτήσεις». Αντίστοιχα
σε περίπτωση που έστω και σε ένα καθήκον έλαβε την βαθµολογία «πληρεί τις
απαιτήσεις σε περιορισµένο βαθµό», αξιολογείται µε «λίαν καλώς», ενώ αν έλαβε
βαθµολογία «πληρεί τις απαιτήσεις σε περιορισµένο βαθµό» σε περισσότερα από
ένα καθήκοντα, βαθµολογείται µε «καλώς». Τέλος αν έστω και σε ένα καθήκον έλαβε
την βαθµολογία «δεν πληρεί τις απαιτήσεις», τότε βαθµολογείται στην γενική
απόδοση µε «ανεπαρκώς».
Στο έκτο τµήµα ο προϊστάµενος αξιολογεί τις προοπτικές του αξιολογούµενου
στο παρόν, στο κοντινό µέλλον και στο άµεσο µέλλον, όπως αναπτύχθηκαν
προηγουµένως. Ο αξιολογούµενος λαµβάνει γνώση της αξιολόγησης ενυπογράφως,
ενώ σε περίπτωση διαφωνίας του µε τα αποτελέσµατα αυτής έχει δικαίωµα
προσφυγής εντός χρονικού διαστήµατος 14 ηµερών στον προϊστάµενο του
αξιολογητή. Ο τελευταίος εξετάζει την προσφυγή και έχει το δικαίωµα να ανακαλέσει
την προηγούµενη αξιολόγηση, εφόσον κρίνει ότι αυτή αδικεί τον αξιολογούµενο και
να εκδώσει νέα, η οποία είναι και οριστική. Ακολούθως η αξιολόγηση αποστέλλεται
στην Ανώτατη ∆ιοίκηση για τις περαιτέρω ενέργειες.
Σε περίπτωση συµµετοχής προσωπικού σε επιχειρήσεις εκτός των συνόρων
της χώρας, συντάσσεται Ειδική Γνωµοδότηση, στην οποία ο αξιολογητής καταγράφει
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περιληπτικά την απόδοση του αξιολογούµενου και στο τέλος την τελική του
βαθµολογία.
6.2 Σχολιασµός
Αρχικά θα πρέπει να υπογραµµιστεί, ότι στην συγκεκριµένη έκθεση
αξιολόγησης δεν χρησιµοποιείται καµία από τις προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στο
Μέρος Α΄. Για την ακρίβεια, εφαρµόζεται µία παραλλαγή της γραφικής κλίµακας
κατάταξης, µε την διαφορά ότι τα κριτήρια απόδοσης δεν είναι προκαθορισµένα αλλά
συµπληρώνονται από τον αξιολογητή. Σίγουρα στο σηµείο αυτό εντοπίζεται ένα
σηµαντικό µειονέκτηµα, δεδοµένου ότι τίθεται στην κρίση του αξιολογητή ο
καθορισµός των κριτηρίων απόδοσης, σηµαντικό ανασταλτικό στοιχείο για την
εγκυρότητα και την αντικειµενικότητα. Η 3-βάθµια κλίµακα αξιολόγησης που
χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των κριτηρίων είναι ανεπαρκής να καλύψει όλο
το εύρος των πιθανών αποδόσεων. Είναι αρκετά δύσκαµπτη και δυσκολεύει το έργο
του αξιολογητή.
Η 4-βάθµια κλίµακα που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της γενικής
απόδοσης του αξιολογούµενου και πάλι αφήνει πολλά κενά σηµεία, δεδοµένου ότι
λείπει ο χαρακτηρισµός «µέτρια» και η κλιµάκωση από το «καλώς» πέφτει απότοµα
στο «ανεπαρκώς».
Ένα σηµείο που έχει ενδιαφέρον είναι η αναφορά της
αξιολόγησης της προηγούµενης θέσης του αξιολογούµενου και συγκεκριµένα η
«πρόγνωση» για την εξέλιξή του, η δυναµική του. Το στοιχείο αυτό είναι θετικό να
λαµβάνεται υπόψη για την υποβοήθηση του έργου του αξιολογητή, αρκεί να µην το
οδηγεί σε σφάλµατα γενίκευσης κρίσεως, δηλαδή τον επηρεάσει σε τέτοιο βαθµό
ώστε να το λάβει υπόψη περισσότερο από την πραγµατική απόδοση του
αξιολογούµενου.
Αρνητικό στοιχείο αποτελεί επίσης η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για
ενδιάµεση/ες
αναπληροφορήσεις.
Την
αποτελεσµατικότητα
της
ετήσιας
αναπληροφόρησης επιτείνει η απουσία τµήµατος στο οποίο ο αξιολογητής θα εκθέσει
τις απόψεις του για την απόδοση του αξιολογούµενου περιφραστικά.
Τα
«περιορισµένα» πλαίσια αυτής της έκθεσης αξιολόγησης επιτείνονται µε την
παρουσία ενός µόνο αξιολογητή. Ο δεύτερος – ιεραρχικά ανώτερος του πρώτου«επεµβαίνει µονάχα όταν ο αξιολογούµενος διαφωνήσει µε τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης και ζητήσει την επανεξέτασή της από αυτόν.
∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα τύπο έκθεσης αρκετά
πεπαλαιωµένο, µε «χαλαρή» δοµή, χωρίς ευελιξία, µε µικρή συµµετοχή του
αξιολογούµενου στη διαδικασία και µε µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης των
συνηθισµένων σφαλµάτων.

7. Έκθεση Αξιολόγησης Ταϊλανδέζικου Στρατού
Ο Συνταγµατάρχης Suttiwiriya στην µελέτη του για την Αξιολόγηση της
Απόδοσης των Αξιωµατικών του Βασιλικού Στρατού της Ταϊλάνδης (Royal Thai
Army), παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για την διαδικασία αξιολόγησης, που
αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των διαφορετικών πολιτιστικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών αυτής της χώρας (Suttiwiriya,2002). Ο Συνταγµατάρχης Suttiwiriya
βασίστηκε σε στοιχεία που προέκυψαν από απαντηµένα ερωτηµατολόγια που
δόθηκαν σε αξιωµατικούς διαφόρων βαθµών, από προσωπικές συνεντεύξεις µε
διοικητές και προσωπικό σε θέσεις διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού, καθώς και από
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την µελέτη εκθέσεων αξιολόγησης και άλλων ερευνών για το ίδιο θέµα. Το σύστηµα
αξιολόγησης που χρησιµοποιούνταν µέχρι το 2002, προέβλεπε αξιολόγηση µία φορά
ετησίως, από τον προϊστάµενο του αξιολογούµενου, χρησιµοποιώντας απλοϊκά και
γενικά κριτήρια µε τον τίτλο «απόδοση στην εργασία» και «προσωπικότητα και
χαρακτήρας». Αποτέλεσµα της απουσίας ακρίβειας και λεπτοµέρειας στην έκθεση
αξιολόγησης ήταν η εµφάνιση όλων των σφαλµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω,
µε δεδοµένο ότι οι αξιολογητές είχαν εντελώς διαφορετικά πρότυπα απόδοσης, ενώ η
ασαφής έκθεση αξιολόγησης δεν εµπόδιζε την εµφάνιση τέτοιων δυσλειτουργιών.
Από την 1η Οκτωβρίου του 2001, εφαρµόστηκε ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης,
προσαρµοσµένο σε νόµο του κράτους του 2001 που καθόριζε την σχέση απόδοσηςπροαγωγής-αµοιβής σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Έτσι µε το αναθεωρηµένο
σύστηµα αξιολόγησης, ενσωµατώθηκε το κριτήριο της φυσικές κατάστασης , ενώ η
αξιολόγηση λαµβάνει χώρα εξαµηνιαίως µε αξιολογητές τριµελή επιτροπή
αποτελούµενη από τον άµεσα προϊστάµενο και άλλα δύο µέλη, τα οποία όµως
ορίζονται από τον τελευταίο. Παρόλα αυτά, το νέο σύστηµα αξιολόγησης παρουσιάζει
σοβαρά προβλήµατα.
Τα σφάλµατα επιείκειας και οµοιόµορφης αξιολόγησης παρουσιάζονται µε
µεγάλη συχνότητα, καθώς σε ένα σύστηµα που υπάρχει άµεση σύνδεση
αξιολόγησης µε προαγωγές και αµοιβές, είναι δύσκολο να υπάρχει η
αντικειµενικότητα. Λόγω των ιδιοµορφιών της κοινωνίας της χώρας αυτής που
βασίζεται στο υψηλό αίσθηµα αλληλεγγύης και οµαδικότητας, αποφεύγονται χαµηλές
βαθµολογίες για να µην φέρουν σε δύσκολη θέση τον αξιολογούµενο. Συνεπώς ενώ
η κλίµακα αξιολόγησης έχει 5 βαθµούς- άριστος, καλός, αρκετά καλός, χρειάζεται
βελτίωση και αποτυχών- η συντριπτική πλειοψηφία των αξιολογούµενων
συνωστίζεται στην κατηγορία άριστος. Επιπλέον ο διορισµός του 2ου και 3ου µέλους
από τον άµεσα προϊστάµενο, δηµιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, αφού είναι πιθανό
τα µέλη να µην γνωρίζουν καλά την απόδοση του αξιολογούµενου, ενώ µε τον
τρόπο αυτό µπορούν να επιταθούν τα σφάλµατα των προσωπικών προκαταλήψεων
. Συµβαίνει επίσης συχνά τα 2 άλλα µέλη να είναι κατώτερα σε βαθµό από τον
αξιολογούµενο, µε αποτέλεσµα λόγω των αξιών που χαρακτηρίζουν την Ταϊλάνδη, να
είναι αδύνατη η αντικειµενική κρίση. Τέλος πολλά προβλήµατα επικεντρώνονται στα
διαφορετικά πρότυπα απόδοσης, τα οποία έχουν οριστεί µε πολλές ελλείψεις ή δεν
έχουν οριστεί καθόλου, µε αποτέλεσµα να είναι άµεσα εξαρτώµενα από τις
προσωπικές απόψεις του αξιολογητή.
Ο συγγραφέας προκειµένου να εξαλειφθούν ή να µειωθούν τα παραπάνω
προβλήµατα προτείνει: την διενέργεια των εξετάσεων φυσικής κατάστασης από µία
επιτροπή για το σύνολο του προσωπικού προκειµένου να εξασφαλιστεί η
αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων, την τυποποίηση στα κριτήρια απόδοσης µε
µεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη
αντικειµενικότητα και λιγότερη επιρροή από τις προσωπικές απόψεις των
αξιολογητών, την αλλαγή της κλίµακας από 5 βαθµών σε 3-άριστος, αρκετά καλός,
αποτυχών- προκειµένου να απλοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και τέλος η
επιτροπή αξιολόγησης να αποτελείται από αξιωµατικούς στην κλίµακα ιεραρχίας του
αξιολογούµενου οι οποίοι γνωρίζουν την επίδοση του και έχουν ολοκληρωµένη
εικόνα για την συµπεριφορά του στον χώρο εργασίας.
Μια πιο ολοκληρωµένη εικόνα σχετικά µε την έννοια της αξιολόγηση της
απόδοσης στην Ταϊλάνδη, προσφέρει η µελέτη των Vallance και Fellow (Vallance,
Fellow,1999). Σύµφωνα µε αυτή η κουλτούρα του λαού της Ταϊλάνδης, τοποθετεί σε
πολύ υψηλό σηµείο την επίτευξη οµαδικών στόχων παρά ατοµικών. Μάλιστα η
λογική αυτή αποτελεί συχνά εµπόδιο για την ατοµική αξιολόγηση της απόδοσης.
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Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι όταν σε µια έρευνα που έλαβε χώρα στους κρατικούς
υπαλλήλους, τέθηκε η ερώτηση «εργαζόµενοι που παίρνουν πρωτοβουλίες και
δουλεύουν σκληρά, πιθανόν να γίνουν αντιπαθείς από τους συναδέλφους τους»,
89% συµφώνησαν και µόνο 11% διαφώνησαν. Παρατηρείται λοιπόν µια εντελώς
διαφορετική λογική στην αξιολόγηση της απόδοσης όπως διαµορφώνεται από τον
«δυτικό» τρόπο σκέψης, που επαναφέρει ξανά το θέµα της επιρροής της κουλτούρας
και των αξιών ενός λαού στη διαδικασία αξιολόγησης.

8. Έκθεση Αξιολόγησης Αυστραλιανού Στρατού
8.1 Ανάλυση
Αφού καταγραφούν τα στοιχεία του αξιολογούµενου και το χρονικό διάστηµα
αξιολόγησης, το πρώτο τµήµα της έκθεσης αξιολόγησης αφιερώνεται στην
αναπληροφόρηση των στόχων που τέθηκαν στην αρχή του χρονικού διαστήµατος
αξιολόγησης µετά από συνεργασία του προϊσταµένου µε τον αξιολογούµενο.
Καταγράφονται το εύρος επίτευξης του κάθε στόχου καθώς και οι σχετικές
ηµεροµηνίες. Στο επόµενο τµήµα ο αξιολογητής καλείται περιγραφικά να κρίνει τον
τρόπο που οι παραπάνω στόχοι επιτευχθήκαν, βασιζόµενος σε συγκεκριµένες
διαστάσεις της απόδοσης όπως: η κοινωνική-πολιτική οξυδέρκεια, η εφαρµοσµένη
λογική, η ηγεσία και η προσωπική προσέγγιση-ύφος. Ο αξιολογητής ενθαρρύνεται να
παραθέσει γεγονότα ενδεικτικά της κάθε διάστασης απόδοσης. Ταυτόχρονα
παρατίθενται συµπληρωµατικά κάποιοι χαρακτηρισµοί που υποβοηθούν τον
αξιολογητή να διατυπώσει την κρίση του για κάθε κριτήριο απόδοσης.
Το επόµενο τµήµα έχει στόχο την ανάπτυξη του αξιολογούµενου παρά την
κριτική της απόδοσής του. Ο αξιολογητής εντοπίζει της ανάγκες ανάπτυξης του
αξιολογούµενου, την εκπαίδευση-επιµόρφωση που πρέπει να παρακολουθήσει και
την ανάπτυξη µέσα στο εργασιακό περιβάλλον.
Στο τέταρτο τµήµα ο αξιολογητής καλείται να κρίνει την δυναµική του
αξιολογούµενου, τις δυνατότητες που επέδειξε κατά την διάρκεια του χρονικού
διαστήµατος αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό ο αξιολογητής πρέπει να καταθέσει την
άποψή του για τον τύπο εργασίας που «ταιριάζει» στον αξιολογούµενο, την
συνταύτιση της απόδοσης του µε τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί και στο
συγκεκριµένο περιβάλλον καθώς και την ικανότητά του για προαγωγή ή εάν έχει
πρόσφατα προαχθεί τις δυνατότητές του να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα.
Ο αξιολογούµενος βεβαιώνει εγγράφως ότι ενηµερώθηκε για την απόδοσή του
και διατυπώνει και το αίτηµα εφόσον επιθυµεί για επανεξέταση της αξιολόγησης,
εφόσον διαφωνεί σε σηµαντικό τµήµα αυτής. Ακολουθούν τα σχόλια της ιεραρχίας
για την απόδοση του αξιολογούµενου µε πρόταση για ικανότητα προαγωγής όχι µόνο
στον επόµενο βαθµό αλλά και στους δύο επόµενους βαθµούς. Τέλος ο
αξιολογούµενος βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση των σχολίων και του Ανώτερου
Αξιολογητή.
8.2 Σχολιασµός
Το πρώτο τµήµα της έκθεσης αφιερώνεται στον καθορισµό στόχων, µετά από
συνεργασία αξιολογητή και αξιολογούµενου στην έναρξη του χρονικού διαστήµατος
αξιολόγησης. Κατόπιν µε την λήξη του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης, στη
διπλανή στήλη, αναγράφεται ο βαθµός επίτευξης του κάθε ένα από αυτούς και οι
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χρονικές λεπτοµέρειες. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ένας τύπος αξιολόγησης µε βάση την
επίτευξη αντικειµενικών στόχων (MBO). Το πλεονέκτηµα είναι ότι µε τον τρόπο αυτό
υπάρχει συνταύτιση (congruence) µε τους στόχους που τίθενται από την Ανώτατη
∆ιοίκηση. Το µειονέκτηµα στην περίπτωση αυτή είναι ότι ενώ ορθά τίθενται οι στόχοι,
απουσιάζουν δείκτες που θα επιτρέψουν την αντικειµενική κρίση και θα µετατρέψουν
τους στόχους σε µετρήσιµα µεγέθη. Είναι δύσκολο µε τον περιγραφικό τρόπο και
χωρίς την χρησιµοποίηση µετρήσιµων µεγεθών, να οριστεί αν ένας στόχος
επιτεύχθηκε σωστά, σε ποιο βαθµό και µε ποιες διαδικασίες. Το έργο του αξιολογητή
καθίσταται δυσκολότερο, ενώ οι προσωπικές αντιλήψεις είναι πιθανόν να
επηρεάσουν την ακρίβεια της αξιολόγησης.
Σε όλη την έκθεση αξιολόγησης απουσιάζει η αξιολόγηση µε βάση κάποια
κλίµακα, γεγονός ιδιαίτερα σπάνιο για διαδικασία αξιολόγησης γενικότερα. Ο
αξιολογητής καλείται να αναπτύξει περιγραφικά την κρίση του, σε όλες τις διαστάσεις
απόδοσης που έχουν καθοριστεί. Σίγουρα είναι σηµαντικό να αναπτύσσεται η κρίση
του αξιολογητή, διότι βοηθάει σηµαντικά στην διαδικασία αναπληροφόρησης.
Ωστόσο διαπιστώνεται µεγάλο περιθώριο σφάλµατος, µε δεδοµένο ότι ο τύπος αυτός
αξιολόγησης δεν ευνοεί την εγκυρότητα και την αντικειµενικότητα.
∆ιαπιστώνεται επίσης σηµαντική έλλειψη στον τοµέα των προδιαγραφόµενων
προτύπων (specificity). Οι διαστάσεις της απόδοσης που περιέχονται στο έγγραφο
και πρέπει να αξιολογηθούν, είναι πολύ περιορισµένες και αρκετά γενικές. Πως
ορίζεται ακριβώς η εφαρµοσµένη λογική ή η ηγεσία; Υπάρχει σοβαρό κενό στον
τοµέα αυτό. Ο αξιολογητής καλείται να κρίνει χωρίς συγκεκριµένα και σαφή πρότυπα
απόδοσης, ενώ σοβαροί τοµείς που αφορούν στην αξιολόγηση της απόδοσης δεν
υπάρχουν διατυπωµένοι στην έκθεση αξιολόγησης.
Είναι πολύ δύσκολο για τον αξιολογητή να συµπληρώσει το τέταρτο τµήµα της
έκθεσης που αφιερώνεται στην δυναµική του αξιωµατικού για περαιτέρω εξέλιξη.
Λογικά στο τµήµα αυτό ο αξιολογητής θα έπρεπε µε ευκολία να διατυπώσει την κρίση
του, υποβοηθούµενος από την δοµή των άλλων τµηµάτων που θα τον
υποβοηθούσαν στην εξαγωγή αντικειµενικών συµπερασµάτων. Στην περίπτωση
αυτή η ένδεια µετρήσιµων και σαφών τεκµηριωµένων κριτηρίων, αναγκάζει τον
αξιολογητή να προβεί σε γενικόλογες κρίσεις, υποκείµενες σε σφάλµατα
οµοιόµορφης αξιολόγησης, γενίκευσης της κρίσης και προσωπικών προκαταλήψεων.
Το έργο του ανώτερου αξιολογητή γίνεται ακόµη πιο δύσκολο, καθώς µην
έχοντας άµεση επαφή µε τον αξιολογούµενο, θα πρέπει να βασιστεί στις κρίσεις του
αξιολογητή, οι οποίες λόγω της δοµής της έκθεσης δεν είναι καθόλου υποβοηθητικές
και συγκεκριµένες.
Θετικό στοιχείο είναι η ύπαρξη ειδικού τµήµατος για την ανάπτυξη του
προσωπικού, όπου καταγράφονται οι προσωπικές «ανάγκες» ανάπτυξης και οι
προτάσεις του αξιολογητή για εκπαίδευση του αξιολογούµενου σε τοµείς που
παρουσιάζει αδυναµίες. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο το τµήµα αυτό να
συµπεριλαµβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης, µε δεδοµένο ότι το περιεχόµενό του
δεν λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. Θα µπορούσε να αποτελεί ξεχωριστό
έγγραφο, το οποίο θα υποβάλλονταν µαζί µε την έκθεση αξιολόγησης, προκειµένου
να αποφευχθεί η σύγχυση και πιθανές δυσλειτουργίες.
Γενικότερα διαπιστώνεται σε όλη την έκθεση αξιολόγησης µία «χαλαρότητα», η
οποία οδηγεί σε µεγάλα περιθώρια λάθους. ∆ίνεται µεγάλη σηµασία στην δυνατότητα
για προαγωγή, χωρίς όµως αυτή να προκύπτει φυσιολογικά από τις κρίσεις του
αξιολογητή, δεδοµένου ότι παρατηρούνται πολλές ελλείψεις και το πεδίο αξιολόγησης
είναι αρκετά «στενό» και µε µεγάλα κενά. Αναµφισβήτητα η δυσκολία στην διαδικασία
αναπληροφόρησης είναι πολύ µεγάλη, αφού η έκθεση δεν βοηθάει ούτε τον
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αξιολογούµενο να καταλάβει τι ακριβώς και µε ποιο τρόπο θα το κάνει, ούτε τον
αξιολογητή να κρίνει µε βάση αντικειµενικά και ακριβώς προσδιορισµένα πρότυπα
απόδοσης.

9. Έκθεση Αξιολόγησης Τσέχικου Στρατού
9.1 Ανάλυση
Η Έκθεση Αξιολόγησης στο πρώτο τµήµα καταγράφει τα προσωπικά στοιχεία
του αξιολογούµενου, την προηγούµενη θέση του και το χρονικό διάστηµα
αξιολόγησης. Στο επόµενο τµήµα γίνεται επεξήγηση των κριτηρίων που θα
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση. Συγκεκριµένα πρόκειται για 5-βάθµια κλίµακα,
από το 0 εως το 4. Η βαθµολογία 4 επεξηγείται ως εξής: οι απαιτήσεις του κριτηρίου
εκπληρώνονται µε άριστο τρόπο, οι δε επιδόσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις οι
οποίες ανατίθενται στον αξιολογούµενο. Αντίστοιχα η βαθµολογία 3: οι απαιτήσεις
του κριτηρίου εκπληρώνονται µε πολύ καλό τρόπο, οι δε επιδόσεις υπερβαίνουν τις
απαιτήσεις οι οποίες ανατίθενται στον αξιολογούµενο. Το 2: οι απαιτήσεις του
κριτηρίου εκπληρώνονται επιτυχώς, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις οι οποίες ανατίθενται
στον αξιολογούµενο. Το 1: οι απαιτήσεις του κριτηρίου εκπληρώνονται µε µικρή
επιτυχία, οι δε επιδόσεις δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες ανατίθενται
στον αξιολογούµενο. Το 0: οι απαιτήσεις του κριτηρίου εκπληρώνονται ανεπιτυχώς,
οι δε επιδόσεις δεν ανταποκρίνονται ξεκάθαρα στις απαιτήσεις οι οποίες ανατίθενται
στον αξιολογούµενο.
Το επόµενο τµήµα περιλαµβάνει το κυρίως τµήµα της αξιολόγησης. Ο
αξιολογητής αρχικά καταγράφει τα καθήκοντα που εκτέλεσε ο αξιολογούµενος κατά
την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης και στη συνέχεια βαθµολογεί το
κάθε καθήκον χωριστά, σύµφωνα µε την ανωτέρω κλίµακα. Κατόπιν ο αξιολογητής
σηµειώνει τον αντίστοιχο βαθµό σε προτάσεις που σχετίζονται µε διάφορα επίπεδα
απόδοσης, οι οποίες περιέχουν µια σύντοµη επεξήγηση, προκειµένου να οριστούν µε
περισσότερη σαφήνεια. Έτσι αναπτύσσονται 18 στοιχεία απόδοσης, τα οποία είναι τα
εξής:
• Γνώση και πρακτική των νοµικών κανόνων
• Επιτυχία της δράσης αποφασιστικότητας
• Ικανότητα Οργάνωσης
• ∆ηµιουργική σκέψη
• Επιµονή στην εκπλήρωση στόχων
• Στρατιωτική τεχνική ικανότητα
• Ικανότητα διοίκησης υφισταµένων
• ∆ιαπροσωπικές σχέσεις
• Ψυχική αντοχή
• Φυσική αντοχή
• Ικανότητα διαχείρισης υλικών πόρων
• Συµπεριφορά
• Ανάληψη ευθύνης
• Ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση ασκήσεων
• Επίπεδο έκφρασης
• Προσπάθεια για αυτοβελτίωση
• Επαγγελµατισµός
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Στο τέλος γίνεται άθροιση όλων των επιµέρους βαθµολογιών και προκύπτει η
συνολική βαθµολογία. Στο τέταρτο µέρος ο αξιολογητής καλείται να σηµειώσει
επιγραµµατικά ορισµένα στοιχεία για την προσωπικότητα του αξιολογούµενου, όπως
αν είναι έντονη προσωπικότητα, καλός αθλητής, έχει οµαδικό πνεύµα, έχει εξαιρετικό
τεχνικό ταλέντο κτλπ. Στη συνέχεια στο επόµενο τµήµα, κρίνει τον αξιολογούµενο ως
προς τον επαγγελµατισµό του και τις δυνατότητες εξέλιξής του και προτείνει ανάµεσα
στις εξής επιλογές: είναι καλός επαγγελµατίας -έχει προσόντα για προαγωγή, έχει
προοπτική για προαγωγή αλλά επί του παρόντος να παραµείνει στο αξίωµά του, να
παραµείνει στο αξίωµά του για περαιτέρω εξέλιξη του επαγγελµατικού του επιπέδου,
να του ανατεθούν άλλα καθήκοντα σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του
προκειµένου να εκπαιδευτεί περισσότερο, να µετατεθεί σε άλλη µονάδα για να του
δοθεί δυνατότητα καινούργιας αρχής και τέλος να αποστρατευτεί.
Ακολούθως αναγράφονται τα στοιχεία του αξιολογητή και ο αξιολογούµενος
ενηµερώνεται ενυπογράφως για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Σε περίπτωση
που διαφωνεί µε αυτά, το σηµειώνει στο ειδικό τµήµα της αξιολόγησης και ζητά
συνολική επαναξιολόγηση ή επαναξιολόγηση σε συγκεκριµένα κριτήρια, από τον
προϊστάµενο του αξιολογητή εντός 15 ηµερών.
9.2 Σχολιασµός
Ορθά στην αρχή της έκθεσης αξιολόγησης ορίζεται η κλίµακα βαθµολόγησης, η
οποία στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι 5-βάθµια, από το 0 έως το 4. Οι βαθµοί
2,3 και 4 αντιστοιχούν σε παραδεκτή αξιολόγηση, ενώ οι 0 και 1 είναι ενδεικτικοί ότι ο
αξιολογούµενος δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Πρόκειται για ένα τύπο γραφικής
κλίµακας κατάταξης, όπως αναλύθηκε στο θεωρητικό τµήµα. Ο αξιολογητής
χρησιµοποιεί την δεδοµένη κλίµακα για να βαθµολογήσει διάφορες πτυχές της
απόδοσης, οι οποίες έχουν προεπιλεχθεί και ισχύουν για κάθε αξιωµατικό.
Θετικό επίσης στοιχείο είναι η σύντοµη περιγραφή των διαστάσεων της
απόδοσης, µε αποτέλεσµα να προσδιορίζονται µε περισσότερη σαφήνεια και να
µειώνουν τα περιθώρια σφαλµάτων του αξιολογητή σε σχέση µε τις προσωπικές του
απόψεις. Η κριτική για την επιλογή των συγκεκριµένων κριτηρίων απόδοσης είναι µια
πολύ δύσκολη διαδικασία, διότι απαιτεί την συνολική µελέτη του αντίστοιχου
στρατού, των προτεραιοτήτων και των στόχων του, της «κουλτούρας» του και των
αξιών µε τις οποίες λειτουργεί και δεν είναι αντικείµενο αυτής της µελέτης. Πάντως τα
επιλεγόµενα κριτήρια σχετίζονται µε όλες τις πτυχές της ατοµικής απόδοσης,
επαγγελµατική ικανότητα (γνώση και πρακτική των νοµικών κανόνων), προσωπικά
χαρακτηριστικά (ψυχική ανθεκτικότητα), ηγετική ικανότητα (ικανότητα διοίκησης
υφισταµένων) και ικανότητα επικοινωνίας (επίπεδο έκφρασης).
Επιπλέον στο τέταρτο µέρος δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογητή να εντοπίσει
τα κυρίαρχα στοιχεία της προσωπικότητας του αξιολογούµενου, τα οποία πιθανόν
δεν συµπεριλαµβάνονται στα ανωτέρω κριτήρια, στοιχείο πολύ θετικό για την
δηµιουργία µιας περισσότερο ολοκληρωµένης εικόνας για τον αξιολογούµενο.
Σχετικά µε την δυναµική για προαγωγή, υπάρχουν 5 επιλογές. Η πρώτη µόνο
προτείνει την άµεση προαγωγή του, ενώ σηµαντική είναι η επιλογή για τοποθέτηση
σε άλλη θέση σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και η επιλογή που αφορά
την µετάθεσή του σε άλλη µονάδα παρέχοντας την δυνατότητα µιας νέας αρχής.
Αναγνωρίζεται λοιπόν η πιθανότητα µειωµένης απόδοσης λόγω έλλειψης «χηµείας»
µεταξύ χαρακτηριστικών του αξιολογούµενου και απαιτήσεων της θέσης, γεγονός
που προσθέτει µεγάλη ευελιξία και προάγει τόσο το συµφέρον της υπηρεσίας όσο και
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την ικανοποίηση του εργαζόµενου. Η δυνατότητα για µια νέα αρχή, είναι εξίσου
σηµαντική γιατί δίνει την ευκαιρία στον αξιολογούµενο, να αντιµετωπίσει την
πραγµατικότητα µε περισσότερο ρεαλισµό, να συνειδητοποιήσει τις αδυναµίες του
και να προσπαθήσει περισσότερο για να διορθώσει την εικόνα του.
Τα µειονεκτήµατα που εντοπίζονται σε αυτή την έκθεση αξιολόγησης,
πρωταρχικά σχετίζονται µε την διαδικασία αναπληροφόρησης. Οι γραφικές κλίµακες
κατάταξης παρέχουν µειωµένη δυνατότητα για αναπληροφόρηση και απαιτούν
αυξηµένη προετοιµασία αξιολογητή και αξιολογούµενου για µια αποδοτική
συνέντευξη. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο τι έγινε και όχι στο πως έγινε, µε
αποτέλεσµα να χρειάζεται περισσότερη εµβάθυνση για την παροχή συµβουλών στον
αξιολογούµενο για την βελτίωση των αδύνατων σηµείων του. Σίγουρα αρνητικό είναι
το γεγονός της απουσίας τµήµατος στο οποίο ο αξιολογητής κρίνει τον
αξιολογούµενο περιγραφικά. ∆εν δίνεται αυτή η δυνατότητα στο αξιολογητή. Το
περιγραφικό τµήµα συντελεί ουσιαστικά τόσο στην διαδικασία αναπληροφόρησης
όσο και στην αιτιολόγηση των κρίσεων µε χρησιµοποίηση πιθανόν συγκεκριµένων
γεγονότων. Επιπλέον οι γραφικές κλίµακες κατάταξης δεν ευνοούν την συνταύτιση
στρατηγικών και ατοµικών στόχων. Μειονέκτηµα επίσης αποτελεί η απουσία
ενδιάµεσης αναπληροφόρησης, που θα επιτρέψει τόσο στον αξιολογητή να εξάγει
ασφαλέστερα συµπεράσµατα στο τέλος του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης, όσο
και στον αξιολογούµενο να εντοπίσει και βελτιώσει γρηγορότερα τις αδυναµίες του.
Τέλος είναι σηµαντική η «απουσία» δεύτερου αξιολογητή, ο οποίος διαδραµατίζει
ρόλο µόνο κατόπιν διαφωνίας του αξιολογούµενου µε τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης. Η χρησιµοποίηση µόνο ενός αξιολογητή, αναµφισβήτητα ευνοεί την
εµφάνιση σφαλµάτων προσωπικών προκαταλήψεων, µειώνει την εγκυρότητα και την
αντικειµενικότητα.

10. Έκθεση Αξιολόγησης Στρατού Ηνωµένου Βασιλείου
10.1 Ανάλυση
Η Έκθεση Αξιολόγησης του Στρατού του Ηνωµένου Βασιλείου είναι ενιαίου
έγγραφο και για τους τρεις κλάδους: στρατό, αεροπορία και ναυτικό. Στηρίζεται στο
γεγονός ότι στις σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτείται στενή συνεργασία των τριών
κλάδων και εποµένως η διακλαδικότητα πρέπει να στηρίζεται και από την διαδικασία
της αξιολόγησης.
Στο πρώτο τµήµα καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αξιολογούµενου,
το χρονικό διάστηµα αξιολόγησης, τα προσόντα του αξιολογούµενου
(πανεπιστηµιακές σπουδές, ξένες γλώσσες, πτυχία, στρατιωτικά σχολεία). Επιπλέον
ο αξιολογούµενος συµπληρώνει τρεις θέσεις στις οποίες θα ήθελε να υπηρετήσει,
ενώ έχει την δυνατότητα να εκθέσει τους λόγους επιθυµίας του σε σχέση µε τις
επαγγελµατικές του φιλοδοξίες για τα επόµενα 6 χρόνια. Στη συνέχεια ο
αξιολογούµενος καταγράφει µε ακρίβεια τα καθήκοντα που προκύπτουν από την
παρούσα θέση του, τους επιδιωκόµενους στόχους και πιθανούς περιορισµούς ή
εµπόδια στην επίτευξη αυτών. Σε κάθε περίπτωση το τµήµα αυτό επικυρώνεται από
τον αξιολογητή, για την ακρίβεια των αναγραφόµενων. Τέλος επιβεβαιώνει
ενυπόγραφα ότι συµµετείχε στη συνέντευξη αναπληροφόρησης, η οποία συνήθως
λαµβάνει χώρα στο ενδιάµεσο του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης.
Το δεύτερο τµήµα της έκθεσης συµπληρώνεται από τον αξιολογητή και
σχετίζεται µε τα επίπεδα απόδοσης και τις δυνατότητες του αξιολογούµενου για
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προαγωγή. Συγκεκριµένα τα επίπεδα απόδοσης που βαθµολογούνται είναι τα
ακόλουθα:
• Ηγεσία
• Πρωτοβουλία
• Αποτελεσµατικότητα στη εργασία
• Αξιοπιστία
• Αποτελεσµατική λογική ικανότητα
• Επικοινωνία
• Κρίση
• Ανάπτυξη Υφισταµένων
• ∆ιοίκηση
• Ηθικό και Αξίες
Τα επίπεδα απόδοσης περιγράφονται µε ακρίβεια στον αντίστοιχο κανονισµό
που αφορά την διαδικασία της αξιολόγησης. Ο αξιολογητής βαθµολογεί την επίδοση
του αξιολογούµενου σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια, έχοντας τις εξής
επιλογές: Α (υψηλά επίπεδα απόδοσης σε όλες τις περιπτώσεις), Α- (πάνω από τον
µέσο όρο σε όλες τις περιπτώσεις), Β+ (πάνω από τον µέσο όρο στις περισσότερες
περιπτώσεις), Β (απόδοση στο µέσο όρο σε όλες τις περιπτώσεις), Β- (απόδοση στο
µέσο όρο στις περισσότερες περιπτώσεις), C (κάτω από τον µέσο όρο στις
περισσότερες περιπτώσεις), D (κάτω από τον µέσο όρο σε όλες τις περιπτώσεις), ΙΚ
(ελλιπής γνώση) και ΝΑ (ακατάλληλος). Ακολούθως ο αξιολογητής αξιολογεί
περιφραστικά τις αδυναµίες, ικανότητες ενώ παράλληλα καθοδηγεί τον
αξιολογούµενο προκειµένου να βελτιώσει τα αδύνατα σηµεία ή να αναπτύξει
περισσότερο τα δυνατά σηµεία του. Επικεντρώνεται στην αποτελεσµατικότητα στο
εργασιακό περιβάλλον και στα «κρίσιµα» σηµεία που προκύπτουν από τα καθήκοντά
του. Στο τέλος του υποτµήµατος αυτού ο αξιολογητής βαθµολογεί την συνολική
εικόνα της απόδοσης του αξιολογούµενου, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω
κριτήρια απόδοσης.
Στο υπόλοιπο του τµήµατος αυτού ο αξιολογητής κρίνει τις δυνατότητες του
αξιολογητή για περαιτέρω εξέλιξη. Επικεντρώνει σε βασικά κριτήρια της
συµπεριφοράς, όπως η επαγγελµατική ικανότητα, η ποιότητα διοίκησης, η εφαρµογή
της λογικής, το ύφος της ηγεσίας, οι ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.
Σκοπός αυτής της περιγραφικής κρίσης είναι η επιλογή για προαγωγές ή µελλοντικές
τοποθετήσεις σε σηµαντικές θέσεις. Στη συνέχεια ο αξιολογητής προτείνει την
προαγωγή, την αλλαγή θέσης, µελλοντικές τοποθετήσεις ή την ανάγκη για περαιτέρω
εκπαίδευση. Οι επιλογές που έχει για την προαγωγή κατά ένα και κατά δύο βαθµούς
είναι: εξαιρετικός, υψηλή δυναµική, έχει δυνατότητες, αναπτυσσόµενος, καµία
δυνατότητα, ανεπαρκής γνώση και ακατάλληλος. Ακολούθως ο αξιολογούµενος έχει
στη διάθεσή του 24 ώρες για να αναλύσει την αξιολόγηση και κατόπιν να κάνει
σχόλια εφόσον επιθυµεί στο ειδικό έντυπο που υπάρχει για τον σκοπό αυτό. Σε
περίπτωση βέβαια που επιθυµεί την υποβολή παραπόνου, ακολουθεί την διαδικασία
που περιγράφεται από διαφορετικούς κανονισµούς.
Στο επόµενο τµήµα ο δεύτερος αξιολογητής, ο οποίος είναι ανώτερος σε
βαθµό από τον πρώτο, βαθµολογεί την συνολική απόδοση του αξιολογούµενου, ενώ
του παρέχεται η δυνατότητα να εκθέσει την κρίση του και περιφραστικά. Ιδιαίτερα
όµως ασχολείται µε τις δυνατότητες του αξιολογούµενου για εξέλιξη, µε δεδοµένο ότι
έχει µεγαλύτερη εµπειρία από τον πρώτο αξιολογητή και αυξηµένες ικανότητες
πρόγνωσης για το µέλλον. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια σηµαντική
διαφοροποίηση στα συµπεράσµατα της αξιολόγησης του δεύτερου σε σχέση µε τον
πρώτο αξιολογητή, ο δεύτερος αξιολογητής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει τον
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αξιολογούµενο. Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις που προτείνεται η προαγωγή το
αξιολογούµενου, ο δεύτερος αξιολογητής πρέπει να εκθέσει την θέση που κατέχει ο
αξιολογούµενος ανάµεσα στους συναδέλφους του.
Στο πέµπτο τµήµα ο τρίτος αξιολογητής κρίνει µόνο την δυναµική του
αξιολογούµενου, προσπαθώντας να παραθέσει βοηθητικά για τα συµβούλια
προαγωγών στοιχεία. Έχει την δυνατότητα να σχολιάσει την απόδοση του
αξιολογούµενου, εφόσον τον γνωρίζει ή κατόπιν επικοινωνίας µε τους
προηγούµενους αξιολογητές. Και σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούται να
ενηµερώσει τον αξιολογούµενο, εάν κατέληξε σε συµπεράσµατα διαφορετικά από τον
δεύτερο αξιολογητή.
10.2 Σχολιασµός
Πλεονέκτηµα αυτής της έκθεσης αξιολόγησης, η οποία χρησιµοποιεί την
γραφική κλίµακα κατάταξης, είναι η ενεργός συµµετοχή του αξιολογούµενου, ο
οποίος καλείται να καταγράψει τα βασικά καθήκοντα και ευθύνες, όπως προκύπτουν
από την θέση του καθώς και του στόχους που πρέπει να πετύχει στο χρονικό
διάστηµα αξιολόγησης. Η ενεργός συµµετοχή του αξιολογούµενου αποτελεί βασικό
στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης. Πολύ θετικό στοιχείο επίσης είναι ο
καθορισµός συνέντευξης αξιολόγησης, στο µέσο του χρονικού διαστήµατος
αξιολόγησης. Ίσως βέβαια απαιτούνται περισσότερες από µία συνεντεύξεις
αναπληροφόρησης και στο σηµείο αυτό υπάρχει µία αδυναµία.
Πολύ σηµαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί ο σαφής ορισµός των κριτηρίων
αξιολόγησης. Ο αξιολογητής «κινείται» σε συγκεκριµένα πλαίσια, µε µικρή
δυνατότητα «ερµηνείας» των κριτηρίων σύµφωνα µε την δική του λογική. Ιδιαίτερα
θετική εντύπωση προκαλεί η επιλογή του κριτηρίου «ανάπτυξη των υφισταµένων».
Είναι ενδεικτικό της βαρύτητας που δίνεται στην ανάπτυξη των εργαζοµένων και
στην ενεργή συµµετοχή του προϊσταµένου στην διαδικασία αυτή.
Η χρησιµοποίηση 9-βάθµιας ουσιαστικά κλίµακας, µε ακριβή ορισµό του κάθε
βαθµού είναι αναµενόµενη για ένα λαό που δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ακρίβεια και
την συνέπεια. Σίγουρα καταγράφεται στα θετικά της έκθεσης. Αναµφισβήτητα και η
κλίµακα που χρησιµοποιείται για την επιλογή προαγωγής, είναι ιδιαίτερα ακριβής.
Μάλιστα «καθοδηγεί» τον αξιολογητή µάλλον προς την πιο αυστηρή αντιµετώπιση
του τοµέα αυτού, δεδοµένου ότι ο χαρακτηρισµός «αναπτυσσόµενος» που βρίσκεται
στην µέση της κλίµακας θεωρείται ο µέσος όρος της δυναµικής των αξιολογούµενων.
Ίσως είναι λίγο υπερβολική η χρησιµοποίηση τριών αξιολογητών, µε δεδοµένο
ότι ο τρίτος ο οποίος είναι και ο ιεραρχικά ανώτερος, έχει περιορισµένη έως µηδενική
γνώση του αξιολογούµενου, µε αποτέλεσµα να βασίζεται σχεδόν πάντα στην άποψη
των άλλων δύο αξιολογητών. Οπωσδήποτε η έκθεση αξιολόγησης ενθαρρύνει την
συνεργασία των αξιολογητών, προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη ακρίβεια και
αντικειµενικότητα, όµως στην περίπτωση του τρίτου αξιολογητή ίσως τα
αποτελέσµατα είναι αντίστροφα.
Η ύπαρξη συµπληρωµατικών εγγράφων για παροχή περιγραφικής έκθεσης
της αξιολόγησης, σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος του εγγράφου της έκθεσης
ή σε περίπτωση που ο αξιολογούµενος θέλει να σχολιάσει την αξιολόγηση, είναι
ενδεικτικά της σηµασίας που αποδίδεται τόσο στα γραπτά σχόλια των αξιολογητών
και στην παράθεση «κρίσιµων» για την απόδοση του αξιολογούµενου γεγονότων όσο
και στην ενεργό συµµετοχή του τελευταίου στην διαδικασία αξιολόγησης.
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11. Έκθεση Αξιολόγησης Καναδικού Στρατού
11.1 Ανάλυση
Η Έκθεση Αξιολόγησης του Καναδικού Στρατού είναι το κυριότερο τµήµα του
συστήµατος αξιολόγησης. Το τελευταίο έχει αναπτυχθεί το 1999 και ουσιαστικά
υλοποιείται µε την βοήθεια ενός λογισµικού, απλού στη χρήση. Εντύπωση προκαλεί
επίσης η παροχή χρήσιµων λεπτοµερειών τόσο για την λειτουργικότητα του
προγράµµατος, όσο και για την ουσιαστική εξυπηρέτηση του σκοπού για το οποίο
δηµιουργήθηκε: την αξιολόγηση.
Η Αναθεώρηση της Προσωπικής Ανάπτυξης (Personnel Development
Review), αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο της διαδικασίας. Πρόκειται
ουσιαστικά για µία φόρµα εγγράφου η οποία συµπληρώνεται κατά την έναρξη του
χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης, κατόπιν συνεργασίας του αξιολογητή µε τον
αξιολογούµενο. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σχεδίου ενεργείας για την επίτευξη
σηµαντικών στόχων και την καταγραφή των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µέχρι
την λήξη του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης. Προϋποθέτει συνεντεύξεις
αναπληροφόρησης κατ΄ελάχιστο 2, µία στο µέσο του διαστήµατος αξιολόγησης και
µία στο τέλος αυτού.
Στο πρώτο τµήµα, µετά την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων, ο
αξιολογητής καταγράφει τα «κρίσιµα» καθήκοντα που ο αξιολογούµενος πρέπει να
εκτελέσει και αντίστοιχα τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για κάθε ένα από αυτά. Πριν
γίνει η πρώτη αυτή συνέντευξη αξιολογητή-αξιολογούµενου, απαραίτητη
προϋπόθεση θεωρείται τόσο η γνώση όλων των παραµέτρων του συστήµατος
αξιολόγησης και από τις δύο πλευρές, όσο και η προετοιµασία και των δύο
προκειµένου η διαδικασία να είναι παραγωγική. Στο δεύτερο τµήµα µετά το τέλος της
αρχικής αυτής συνέντευξης ο αξιολογούµενος, λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση του
σχεδίου ενεργείας που έχει προκύψει.
Το επόµενο τµήµα συµπληρώνεται µετά την πρώτη συνέντευξη
αναπληροφόρησης, η οποία σχετίζεται µε την πορεία του αξιολογούµενου αναφορικά
µε τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και περιγράφονται σηµαντικά επιτεύγµατα και
στόχοι του αξιολογούµενου. Πολύ σηµαντικές είναι οι συµβουλές που παρέχονται µέσω του λογισµικού- στους αξιολογητές για το «περιβάλλον» της συνέντευξης
αναπληροφόρησης, τα σηµεία ιδιαίτερης προσοχής και την συµπεριφορά προς τον
αξιολογούµενο. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ενεργή συµµετοχή του
αξιολογούµενου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να δώσει στον αξιολογητή την δική
του λίστα µε τα σηµαντικά επιτεύγµατα και στόχους, σύµφωνα µε την δική του
αντίληψη και την οποία ο αξιολογητής λαµβάνει σοβαρά υπόψη.
Στο επόµενο τµήµα ο αξιολογητής είναι υπεύθυνος, λαµβάνοντας υπόψη τις
πληροφορίες του προηγούµενου τµήµατος, να αξιολογήσει τα δυνατά σηµεία, να
εντοπίσει τις «περιοχές» βελτίωσης και να συντάξει το νέο σχέδιο ενεργείας
σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν από την διαδικασία της
αναπληροφόρησης.
Η Έκθεση Αξιολόγησης χρησιµοποιείται για αρκετούς σηµαντικούς λόγους
όπως παρακάτω: λήψη αποφάσεων για προαγωγές, για τοποθέτηση σε «κρίσιµες»
θέσεις, για επιλογή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, για ανταµοιβές-επαίνους και για
άλλους διοικητικούς λόγους. Είναι πολύ σηµαντικό να διαχωριστούν οι έννοιες της
αποτίµησης της απόδοσης (performance assessment) και της αποτίµησης της
δυναµικής (potential assessment). Η πρώτη αναφέρεται στην αξιολόγηση της
απόδοσης στον κατεχόµενο βαθµό και στη συγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε τα
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πρότυπα απόδοσης που έχουν τεθεί. ∆ίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις «τι έκανε ο
αξιολογούµενος» και «πόσο καλά το έκανε». Η δεύτερη έννοια της αποτίµησης της
δυναµικής σχετίζεται µε την αξιολόγηση της δυνατότητας του αξιολογούµενου να
επιτύχει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα στον επόµενο βαθµό. ∆εν πρέπει να
συγχέονται οι δύο αυτές έννοιες, διότι είναι πιθανό να συµβεί π.χ. ενώ η απόδοση
ενός αξιολογούµενο στον κατεχόµενο βαθµό να είναι πολύ καλή, παρόλα αυτά να
µην έχει αποκτήσει ακόµη τις δεξιότητες-ικανότητες να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις
ευθύνες και τους στόχους που περιλαµβάνει ο επόµενος βαθµός.
Πριν γίνει η ανάλυση της έκθεσης αξιολόγησης, θα ήταν χρήσιµο να αναφερθεί
ότι ο αξιολογητής θα πρέπει πρώτα να συµβουλευτεί το έντυπο της προσωπικής
ανάπτυξης του αξιολογούµενου, όπως επίσης και τα πρότυπα απόδοσης που
αντιστοιχούν στον κάθε βαθµό. Είναι πολύ σηµαντικό ότι στον Καναδικό Στρατό
έχουν θεσπίσει πρότυπα απόδοσης για τον κάθε βαθµό χωριστά και όχι συνολικά.
Έτσι ο κάθε βαθµός ανάλογα µε την βαρύτητα που έχει και τις ευθύνες-δικαιώµατα
που συνεπάγεται, διαµορφώνει διαφορετικά επίπεδα-κριτήρια απόδοσης και κατά
συνέπεια διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης. Το παραπάνω συντελεί σηµαντικά στην
εξασφάλιση ακρίβειας και εγκυρότητας στην αξιολόγηση, µε δεδοµένο ότι ο κάθε
αξιολογούµενος κρίνεται µε βάση πρώτα από όλα τον κατεχόµενο βαθµό.
Στο πρώτο τµήµα συµπληρώνονται τα στοιχεία του αξιολογούµενου και το
χρονικό διάστηµα αξιολόγησης. Το πιο σηµαντικό τµήµα της αξιολόγησης είναι το
τέταρτο και το πέµπτο. Στο τέταρτο τµήµα ο αξιολογητής καλείται να βαθµολογήσει
τον αξιολογούµενο στις καθορισµένες διαστάσεις της απόδοσης, οι οποίες είναι:
• Ηγεσία (επίβλεψη, αποτίµηση και ανάπτυξη των εργαζοµένων, δηµιουργία
οµαδικού πνεύµατος και δεκτικότητα στην αλλαγή)
• Προσωπικές ικανότητες (συνεργασία, επίλυση προβληµάτων, λήψη
αποφάσεων,
αποτελεσµατικότητα
υπό
απαιτητικές
συνθήκες
και
πρωτοβουλία)
• Ικανότητα επικοινωνίας (προφορική-γραπτή επικοινωνία)
• Επαγγελµατικές ικανότητες (εφαρµογή επαγγελµατικής γνώσης, αξιοποίηση
πόρων, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ηθική και αξίες και προσήλωση στους
κανονισµούς-νόµους)
Η κάθε µία από τις διαστάσεις απόδοσης αναλύεται στα επιµέρους κριτήρια
που αναγράφονται στις παρενθέσεις και επεξηγούνται µε σαφήνεια, προκειµένου να
αποφευχθούν παρερµηνείες και επιρροή από προσωπικές αντιλήψεις. Ο αξιολογητής
µε βάση τα πρότυπα απόδοσης που έχουν τεθεί για τον κατεχόµενο βαθµό του
αξιολογητή, τον κρίνει µε βάση τις εξής επιλογές: απαράδεκτος, χρειάζεται βελτίωση,
αναπτύσσεται, επιδέξιος, ξεπερνάει το πρότυπο απόδοσης, έχει ανώτερη ικανότητα.
Για κάθε ένα από τους χαρακτηρισµούς αυτούς και ανάλογα µε τον κατεχόµενο
βαθµό δίνεται και αναλυτική επεξήγηση, προκειµένου να βοηθήσει τον αξιολογητή να
κρίνει µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αντικειµενικότητα. Ο αξιολογητής έχει
επίσης την δυνατότητα-υποχρέωση να εξηγήσει περιγραφικά τις βαθµολογίες , ενώ
σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωµένος να το κάνει όταν η βαθµολογία είναι
«απαράδεκτος». Επιπλέον στο τέλος του τµήµατος αυτού καταγράφονται τα
αποτελέσµατα των σωµατικών εξετάσεων και τα προσωπικά στοιχεία του
αξιολογητή.
Στο πέµπτο τµήµα ο ανώτερος αξιολογητής (αναθεωρητής), δηλαδή ο
προϊστάµενος του αξιολογητή εξετάζει την έννοια της αποτίµησης της δυναµικής, η
οποία αναλύθηκε παραπάνω. Οι πυλώνες της δυναµικής του αξιολογούµενου για
προαγωγή είναι 4: η ηγεσία, η επαγγελµατική ανάπτυξη, οι ικανότητες επικοινωνίας,
οι ικανότητες σχεδιασµού και οργάνωσης, η διοίκηση και η αφοσίωση. Για κάθε ένα
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από αυτούς τους πυλώνες, ο αξιολογητής κρίνει τον αξιολογούµενο µε βάση τις εξής
επιλογές: χαµηλή, κανονική, πάνω από τον µέσο όρο και διακεκριµένη. Για κάθε
επιλογή επιπλέον υπάρχει σύντοµη περιγραφική επεξήγηση, για κάθε µία από τις
παραπάνω έννοιες που εξετάζονται. Στη συνέχεια ο ανώτερος αξιολογητής προτείνει
την προαγωγή του αξιολογούµενου, βασιζόµενος στις εξής επιλογές: όχι δηλαδή ο
αξιολογούµενος δεν έχει τις δυνατότητες για προαγωγή, αναπτυσσόµενος δηλαδή
έχει κάποιες δυνατότητες αλλά χρειάζεται περαιτέρω εξέλιξη, έτοιµος δηλαδή έχει τις
απαιτούµενες ικανότητες για προαγωγή και άµεσα, δηλαδή ο αξιολογούµενος έχει
επιδείξει εξαιρετικές ικανότητες και κρίνεται ότι µπορεί να ανταποκριθεί στα
καθήκοντα του επόµενου βαθµού µε άνεση. Στο ίδιο τµήµα ο ανώτερος αξιολογητής
έχει την δυνατότητα να εξηγήσει περιφραστικά τις βαθµολογίες τόσο σχετικά µε την
δυναµική του αξιολογούµενου όσο και µε την πρότασή του για προαγωγή. Σε κάθε
περίπτωση είναι υποχρεωµένος να εξηγήσει τις βαθµολογίες χαµηλή και
διακεκριµένη, όπως επίσης και αρνητική πρόταση για προαγωγή. Στο τέλος ου
τµήµατος αυτού ο ανώτερος αξιολογητής αναγράφει τα στοιχεία του και υπογράφει.
Το επόµενο τµήµα συµπληρώνεται από Ανώτερο Αξιωµατικό της Γενικού
Επιτελείου, µόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόταση για άµεση προαγωγή,
αρνητική πρόταση για προαγωγή και ο αξιολογούµενος έχει βαθµολογία
«απαράδεκτος» σε ένα ή περισσότερα κριτήρια των διαστάσεων απόδοσης.
Στο έβδοµο τµήµα ο αξιολογούµενος λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση της
αξιολόγησης, έχοντας το δικαίωµα να υποδείξει λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση
που διαφωνεί µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης και πάλι είναι υποχρεωµένος να
υπογράψει. Η διαδικασία υποβολής παραπόνων είναι άσχετη µε την διαδικασία
αξιολόγησης και υπόκειται σε διαφορετικούς κανονισµούς.
11.2 Σχολιασµός
Το σύστηµα αξιολόγησης των Καναδικών Ενόπλων ∆υνάµεων (είναι κοινό και
για τους τρεις κλάδους), έχει αναπτυχθεί από το 1999 αλλά συνεχώς βελτιώνεται µε
την τελευταία εξέλιξή του να χρονολογείται από τον ∆εκέµβριο του 2007. Αρχικά θα
πρέπει να υπογραµµιστεί η πληθώρα των πληροφοριών που µπορεί κανείς να
αντλήσει από το ∆ιαδίκτυο. Πραγµατικά ο δικτυακός τόπος των Καναδικών Ενόπλων
∆υνάµεων προσφέρει µε µεγάλη λεπτοµέρεια όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται
για την σύνταξη µιας έκθεσης αξιολόγησης.
Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο λογισµικό που έχει αναπτυχθεί και
το οποίο, χωρίς να απαιτείται καµία εκ των προτέρων γνώση, καθοδηγεί αξιολογητή
και αξιολογούµενο προς µια παραγωγική διαδικασία αξιολόγησης. Είναι πολύ
εύχρηστο, απλό στη χρήση, προσβάσιµο από όλους και µε µεγάλη έµφαση στην
λεπτοµέρεια. Αναµφισβήτητα αποτελεί προϊόν ενός στρατού που φαίνεται ότι έχει
ασχοληθεί πολύ και σε βάθος µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. Άλλωστε η βιβλιογραφία
αποδεικνύει µε πόση σοβαρότητα αντιµετωπίζεται γενικότερα η ∆ιοίκηση
Ανθρωπίνων Πόρων και ειδικότερα το ζήτηµα της αξιολόγησης της απόδοσης
(Hausdorf,Zugec,2003), (Wenek,2003),(Paquet,Hambley,Kline,2003), (Newsome,
Day,Catano,2003).
Το έγγραφο της Αναθεώρησης της Προσωπικής Ανάπτυξης, αποτελεί ένα
πολύ σηµαντικό υποστηρικτικό της Έκθεσης Αξιολόγησης έγγραφο. Πολύ σηµαντικό
στοιχείο είναι η ενεργή συµµετοχή του αξιολογούµενου στην διαδικασία, η οποία
ενισχύεται µε την ενδιάµεση αναπληροφόρηση που απαιτεί το έγγραφο αυτό. Η
καταγραφή των σηµαντικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν από τον
αξιολογούµενο καθώς και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων στην αρχή του
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χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης, είναι µια εφαρµογή της προσέγγισης της
αξιολόγησης µε αντικειµενικούς στόχους (MBΟ).
Η πρώτη συνέντευξη που λαµβάνει χώρα στην αρχή του χρονικού
διαστήµατος αξιολόγησης, αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για την περαιτέρω
εξέλιξη του αξιολογούµενου και για αυτό το λόγο, παρέχονται από το σύστηµα
πολλές αναλυτικές συµβουλές που θα οδηγήσουν σε µια αποδοτική διαδικασία.
Εξίσου σηµαντικό είναι το σχέδιο ενεργείας, οι κατευθύνσεις δηλαδή του αξιολογητή
προς τον αξιολογούµενο, για τον τρόπο που θα πρέπει να ακολουθήσει για να
επιτύχει τους τεθέντες στόχους.
Εξίσου σηµαντική είναι η ενδιάµεση συνέντευξη αξιολόγησης, κατά την οποία
γίνεται µια ανακεφαλαίωση των στόχων που µέχρι τότε έχουν επιτευχθεί και ο
αξιολογητής µέσω της συζήτησης µε τον αξιολογούµενο, θέτει τους νέους στόχους
και αναπροσαρµόζει το σχέδιο ενεργείας. Αυτό συντελεί πολύ θετικά στην γρήγορη
βελτίωση του αξιολογούµενου, ο οποίος εντοπίζει τα αδύνατά του σηµεία µε βάση
τους στόχους που δεν πέτυχε και δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην εφαρµογή του
νέου σχεδίου ενεργείας, προκειµένου να διορθώσει τυχόν λανθασµένες επιλογές ή
να βελτιώσει τα δυνατά σηµεία του.
Στο τέλος της χρονικής περιόδου αξιολόγησης, ο αξιολογητής, έχοντας πλέον
αποκαταστήσει µια σχέση ειλικρινούς και άµεσης συνεργασίας µε τον αξιολογούµενο,
καταγράφει στην φόρµα του εγγράφου τα δυνατά σηµεία και τις «περιοχές» που
χρειάζεται ανάπτυξη ο αξιολογούµενος. Παράλληλα καταρτίζει ένα νέο σχέδιο
ενεργείας, προσαρµοσµένο στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του αξιολογούµενο, για τον
οποίο πλέον έχει αποκτήσει µια ολοκληρωµένη και σαφή άποψη.
Αναµφισβήτητα το εντυπωσιακό «καινούργιο» στοιχείο που εισάγει η Έκθεση
Αξιολόγησης του Καναδικού Στρατού είναι ο καθορισµός προτύπων απόδοσης
διαφορετικών για κάθε βαθµό. Αξιολογώντας τις ευθύνες και τα δικαιώµατα που
προκύπτουν από κάθε βαθµό, έχουν καθοριστεί διαφορετικά κριτήρια αντίστοιχα,
προκειµένου η αξιολόγηση να είναι έγκυρη, ακριβής και αξιόπιστη. Πλέον ο
αξιολογητής έχει πολύ περιορισµένο «πεδίο» σφαλµάτων, δεδοµένου ότι τα κριτήρια
απόδοσης είναι µε τόση σαφήνεια καθορισµένα, που δεν επιδέχονται καµία
διαφορετική ερµηνεία ή αµφισβήτηση. Η χρήση 7-βάθµιας κλίµακας, µε αυστηρά
προκαθορισµένες επεξηγήσεις για την κάθε επιλογή, συντείνει σηµαντικά στην
επίτευξη της αντικειµενικότητας. Επιπλέον ο αξιολογητής έχει την δυνατότητασυµβουλευόµενος την Αναθεώρηση Προσωπικής Ανάπτυξης- να εκθέσει
περιφραστικά τις κρίσεις του για τον αξιολογούµενο, στοιχείο σηµαντικό για την
διαδικασία της αναπληροφόρησης.
Οι οδηγίες που παρέχονται στο σύστηµα αξιολόγησης, υπογραµµίζουν την
διαφορά των εννοιών αποτίµησης της απόδοσης (performance assessment) και
αποτίµησης της δυναµικής (potential assessment), ανάλυση των οποίων έγινε
παραπάνω. Έτσι ενώ ο αξιολογητής ασχολείται µε την αποτίµηση της απόδοσης, ο
ανώτερος αξιολογητής επικεντρώνεται στην αποτίµηση της δυναµικής, δεδοµένου ότι
έχει µεγαλύτερη εµπειρία και εποµένως καλύτερη κρίση, η οποί απαιτείται για ένα
τόσο σηµαντικό ζήτηµα. Παράλληλα έχει και αυτός την δυνατότητα να αναπτύξει τον
συλλογισµό του σχετικά µε τις κρίσεις του για τις δυνατότητες του αξιολογούµενου και
να εξηγήσει τις προτάσεις του για προαγωγή.
Χωρίς αµφιβολία το σύστηµα αξιολόγησης που αναπτύχθηκε από τον
Καναδικό Στρατό έχει λίγα «τρωτά» σηµεία. Βεβαίως πάντα υπάρχει περιθώριο για
βελτίωση και κριτική. Το ζήτηµα της αξιολόγησης 360 µοιρών έχει τεθεί
(Hausberg,2005), όπως αναλύθηκε και στο Μέρος Α΄, δεδοµένης της επιτυχής
εφαρµογής του σε πολλές επιχειρήσεις, αλλά ακόµη δεν έχει ληφθεί απόφαση για την
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εφαρµογή του. Το στοιχείο της ενδιάµεσης αναπληροφόρησης, της αναλυτικής
παροχής πληροφοριών για το σύστηµα και µέσω διαδικτύου, της ενεργούς
συµµετοχής του αξιολογούµενου και του καθορισµού κριτηρίων κατά βαθµό,
κατατάσσει το καναδικό σύστηµα αξιολόγησης σε πολλή υψηλή θέση, σε στρατιωτικό
επίπεδο τουλάχιστον.

12. Έκθεση Αξιολόγησης Στρατού Η.Π.Α.
12.1 Ανάλυση
Η έκθεση αξιολόγησης του στρατού των Η.Π.Α. συµπληρώνεται µε την βοήθεια
ακόµη 2 εγγράφων, τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω προκειµένου να γίνει
περισσότερο κατανοητή η διαδικασία αξιολόγησης.
Ο πρώτος τύπος εγγράφου ονοµάζεται Υποστηρικτικό Έγγραφο Έκθεσης
Αξιολόγησης (Officer Evaluation Report Support Form) και έχει στόχο την
επικοινωνία αξιολογητή και αξιολογούµενου, την συµµετοχή του αξιολογούµενου
στην επιλογή αντικειµενικών στόχων, στην παροχή συµβουλών και στην συνεχή
αναπληροφόρηση. Η χρησιµότητά του είναι σαφέστατα συµβουλευτική προκειµένου
να διευκολύνει την σύνταξη µιας πιο ακριβούς έκθεσης αξιολόγησης, ενώ σε καµιά
περίπτωση δεν αποστέλλεται στην Ανώτατη ∆ιοίκηση µαζί µε την έκθεση
αξιολόγησης. Αποστέλλεται µόνο ως συνοδευτικό έγγραφο της έκθεσης αξιολόγησης
στον ενδιάµεσο αξιολογητή ή στον ανώτερο αξιολογητή και κατόπιν επιστρέφεται
στον αξιολογητή.
Αµέσως µετά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης, ο
αξιολογούµενος καλείται να συµπληρώσει το τέταρτο τµήµα που αναφέρεται την
περιγραφή της εργασίας και τους βασικούς στόχους απόδοσης που πρέπει να
πετύχει. Σε διάστηµα 30 ηµερών ο αξιολογητής συναντά τον αξιολογούµενο και
συνεργάζεται µαζί του, για να διαµορφώσουν σε τελική µορφή το τµήµα αυτό. Η
συνάντηση αυτή καταγράφεται στο έντυπο στο τρίτο τµήµα, το οποίο θα
χρησιµοποιηθεί µετά για να καταγραφούν τις περιοδικές συναντήσεις
αναπληροφόρησης
αξιολογητή-αξιολογούµενου.
Αυτές
οι
συναντήσεις
αναπληροφόρησης γίνονται κατ’ ελάχιστο κάθε 3-4 µήνες.
Το πέµπτο τµήµα συµπληρώνεται στο τέλος του χρονικού διαστήµατος
αξιολόγησης και περιλαµβάνει τους συνολικούς επιτευχθέντες στόχους και την
συνεισφορά του αξιολογούµενου, συµπληρώνεται δε από τον ίδιο. Επιπλέον περιέχει
ερωτήσεις για τις εξειδικεύσεις του αξιολογούµενου, για τις επιθυµητές θέσεις που θα
ήθελε να υπηρετήσει και για τον κλάδο-επαγγελµατικό περιβάλλον που προτιµά.
Το δεύτερο βοηθητικό για την σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης έγγραφο είναι
το Υποστηρικτικό Έγγραφο Ανάπτυξης (Developmental Support Form), το οποίο
σχετίζεται άµεσα µε την ανάπτυξη των στελεχών και την σύνδεση αυτής µε την
βελτίωση της απόδοσης. Στην διαδικασία συµπλήρωσης του εγγράφου αυτού πολύ
σηµαντική είναι η ενεργή συµµετοχή του αξιολογούµενου όπως και στον
προηγούµενο τύπο εγγράφου.
Το έγγραφο αυτό συνοδεύει το Υποστηρικτικό Έγγραφο Έκθεσης Αξιολόγησης,
στην αρχή του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης. Συνεργάζονται για την
συµπλήρωση του τρίτου τµήµατος που αναφέρεται σε επιµέρους στόχους, οι οποίοι
διαµορφώνουν ουσιαστικά τους βασικούς στόχους απόδοσης που καταγράφονται
στο προηγούµενο έγγραφο. Τέτοιοι επιµέρους στόχοι είναι: η επικοινωνία, η λήψη
αποφάσεων, η υποκίνηση, ο σχεδιασµός, η εκτέλεση, η αποτίµηση, η ανάπτυξη, η
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µάθηση. Άλλωστε στους παραπάνω στόχους-κριτήρια θα βαθµολογηθεί ο
αξιολογούµενος, αφού οι ίδιοι αναγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης. Επιπλέον στο
δεύτερο τµήµα αναγράφονται οι βασικές στρατιωτικές αξίες, Στη διάρκεια των
συναντήσεων αναπληροφόρησης, ο προϊστάµενος συζητά µε τον αξιολογούµενο την
εξέλιξη που παρουσιάζει ο τελευταίος στους συγκεκριµένους στόχους ανάπτυξης και
καταγράφονται τα σχόλια του αξιολογητή. Με την λήξη του χρονικού διαστήµατος
αξιολόγησης, ο αξιολογητής καταγράφει τα τελικά του σχόλια. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι ο συγκεκριµένος τύπος εγγράφου δεν αποστέλλεται στον ενδιάµεσο αξιολογητή ή
τον ανώτερο αξιολογητή, αλλά χρησιµεύει µόνο ως βοήθεια για τον αξιολογητή.
Ουσιαστικά το έγγραφο αυτό σε συνδυασµό µε το προηγούµενο αποτελούν
έναν «οδηγό» για τον αξιολογούµενο, τον οποίον εφόσον ακολουθήσει πιστά θα έχει
µια επιτυχηµένη έκθεση αξιολόγησης. Επιπλέον αποτελούν σηµαντικό βοήθηµα για
τον αξιολογητή, ο οποίος αποκτά ειλικρινή επικοινωνία µε τον αξιολογούµενο και
ταυτόχρονα συλλέγει όλα τα στοιχεία αυτά που θα τον βοηθήσουν σε µια δίκαιη και
ακριβή έκθεση αξιολόγησης, απαλλαγµένη από τα συνήθη σφάλµατα.
Η Έκθεση Αξιολόγησης (Officer Evaluation Report) έχει ως στόχο την παροχή
στοιχείων για την απόδοση του αξιολογούµενου, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν
µελλοντικά στην λήψη αποφάσεων για προαγωγές. Έχει στόχο επίσης την βελτίωση
του επαγγελµατισµού, την πληροφόρηση της αλυσίδας της ιεραρχίας για την
απόδοση των υφισταµένων και δίνει έµφαση στην ειδίκευση.
Στο πρώτο τµήµα καταγράφονται τα στοιχεία του αξιολογούµενου, το χρονικό
διάστηµα αξιολόγησης και ο λόγος για την συµπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης.
Στο δεύτερο τµήµα καταγράφονται τα στοιχεία του αξιολογητή, του ενδιάµεσου
αξιολογητή εφόσον υπάρχει και του ανώτερου αξιολογητή. Τονίζεται ότι η
χρονολογική σειρά υπογραφών είναι: αξιολογητής, ενδιάµεσος αξιολογητής,
ανώτερος αξιολογητής και αξιολογούµενος.
Στο τρίτο τµήµα ο αξιολογητής πρέπει να περιγράψει τα καθήκοντα και τις
ευθύνες που έχουν ανατεθεί στον αξιολογούµενο µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια
και σαφήνεια. Ειδικές υπηρεσίες που εκτελεί ο αξιολογούµενος πρέπει να
αναφερθούν µε σαφήνεια. Το τµήµα αυτό συµπίπτει µε το τέταρτο τµήµα του
Υποστηρικτικού Εγγράφου Έκθεσης Αξιολόγησης, το οποίο έχει αναλυθεί
παραπάνω.
Το ουσιαστικό τµήµα του εγγράφου είναι το τέταρτο. Εκεί καταγράφονται τα
αποτελέσµατα της σωµατικής εξέτασης, το ύψος και βάρος του αξιολογούµενου και
τα βασικά κριτήρια που αποτελούν τα πρότυπα επίπεδα απόδοσης για τον στρατό.
Αρχικά ο αξιολογητής θα πρέπει να απαντήσει µε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στα αντίστοιχα
τετράγωνα που αναφέρονται οι βασικές στρατιωτικές αξίες, οι οποίες είναι: η τιµή, η
ακεραιότητα, το θάρρος, η πίστη, ο σεβασµός, η ανιδιοτέλεια και το καθήκον. Για
κάθε αξία υπάρχει και µια σύντοµη επεξηγηµατική πρόταση, για την πληρέστερη
κατανόηση της έννοιας. Ακολούθως µε τον ίδιο τρόπο («ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ»), ο
αξιολογητής κρίνει την ύπαρξη βασικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων ( ψυχικά,
φυσικά, συναισθηµατικά), δεξιοτήτων (θεµελιώδης, διαπροσωπικές, τεχνικές,
τακτικές) και βασικών στοιχείων ηγεσίας (επικοινωνία, λήψη αποφάσεων,
υποκίνηση, σχεδιασµός, εκτέλεση, αποτίµηση, ανάπτυξη, µάθηση). Όλα τα
παραπάνω ο αξιολογητής και ο αξιολογούµενος τα έχουν συναντήσει ξανά στα 2
βοηθητικά έγγραφα, οπότε µέσω των συναντήσεων αναπληροφόρησης τόσο ο
αξιολογητής έχει διαµορφώσει σαφή άποψη, όσο και ο αξιολογούµενος γνωρίζει τα
κριτήρια. Και εδώ σε κάθε κριτήριο υπάρχει µια σύντοµη επεξηγηµατική πρόταση,
προκειµένου να αποφευχθούν οι διαφορετικές ερµηνείες που αποτελούν συχνή αιτία
εµφάνισης σφαλµάτων.
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Στο πέµπτο τµήµα ο αξιολογητής καταγράφει την κρίση του για την συνολική
απόδοση του αξιολογούµενου και ταυτόχρονα την πρότασή του για προαγωγή ή όχι.
Οι επιλογές που έχει είναι: άριστη απόδοση-πρέπει να προαχθεί, ικανοποιητική
απόδοση-µπορεί να προαχθεί, µη ικανοποιητική απόδοση-να µην προαχθεί και
διάφορα. Η τελευταία επιλογή αναφέρεται σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει
να επεξηγηθούν περιφραστικά στη συνέχεια. Ακολούθως ο αξιολογητής είναι
υποχρεωµένος να σχολιάσει την απόδοση του αξιολογούµενου, την δυνατότητά του
για προαγωγή και τα ειδικά επαγγελµατικά του προσόντα-εξειδικεύσεις.
Το έκτο τµήµα είναι το µόνο τµήµα που συµπληρώνει ο ενδιάµεσος
αξιολογητής, εφόσον υπάρχει. Προϋπόθεση για την ύπαρξή του είναι η περίπτωση
που µεταξύ του αξιολογούµενου και του ανώτερου αξιολογητή, υπάρχει ένα ακόµη
κλιµάκιο διοίκησης, δηλαδή ο ενδιάµεσος αξιολογητής είναι ο άµεσος προϊστάµενος
του αξιολογούµενου. Εκεί καταγράφει την κρίση του για την απόδοση του
αξιολογούµενου, χωρίς να πρέπει αναγκαστικά να συµφωνήσει µε την άποψη του
αξιολογητή.
Στο επόµενο τµήµα ο ανώτερος αξιολογητής καταγράφει την κρίση του για την
δυνατότητα προαγωγής του αξιολογούµενου, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να
συγκρίνει τις δυνατότητες του τελευταίου µε άλλους συναδέλφους του ιδίου βαθµού
και καθηκόντων και να τον συµπεριλάβει ανάµεσα στις επιλογές: πάνω από τον µέσο
όρο, µέσος όρος, κάτω από τον µέσο όρο-να παραµείνει στο στρατό, πολύ κάτω από
τον µέσο όρο-να απολυθεί από τον στρατό. Τέλος καλείται να εκθέσει της απόψεις
του περιγραφικά για την απόδοση και τις δυνατότητες του αξιωµατικού και να
προτείνει τρεις θέσεις που πιστεύει ότι ο αξιολογούµενος πρέπει να τοποθετηθεί
σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απόδοσής του.
12.2 Σχολιασµός
Το σύστηµα αξιολόγησης των Η.Π.Α. είναι αντικείµενο κριτικής τόσο από µέλη
της στρατιωτικής κοινότητας όσο και από ερευνητές εκτός αυτού. Έχει ήδη αναφερθεί
στο Μέρος Α΄ η κριτική για την απουσία αξιολόγησης 360 µοιρών από το ισχύον
σύστηµα (Marvin,1996), (Vandergriff,2003), (Mahler,2002), (Galloucis,2001). Πολύ
χρήσιµα είναι τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που έλαβε χώρα από το 2000 µέχρι το
2001 για τον στρατό των Η.Π.Α. (The Army Training and Leader Development Panel
Officer Study Report to the Army,2001). Το δείγµα ήταν 13.500 στρατιωτικοί, εκ των
οποίων 9.000 αξιωµατικοί τοποθετηµένοι σε 61 τοποθεσίες σε όλο τον κόσµο.
Φυσικά µια τόσο εκτενής έρευνα δεν αφορούσε µόνο την αξιολόγηση της απόδοσης,
αλλά και άλλα σηµαντικά ζητήµατα όπως την εκπαίδευση, την ηγεσία, τις «ανάγκες»
των στελεχών, την διοικητική µέριµνα κτλπ. Σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης τα
αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντικές δυσλειτουργίες. Συγκεκριµένα η έκθεση
αξιολόγησης θεωρείται πηγή άγχους και έλλειψης εµπιστοσύνης. Οι αξιωµατικοί δεν
την αντιµετωπίζουν ως ένα «εργαλείο» ανάπτυξης του ηγέτη, ενώ ειδικά οι νεότεροι
σε βαθµό δεν έχουν εµπιστοσύνη στην διαδικασία ούτε στις αξιολογήσεις των
ανωτέρων στους. Ειδικότερα το τµήµα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην
δυναµική του αξιωµατικού για προαγωγή και χρησιµοποιεί ουσιαστικά το σύστηµα
της επιβεβληµένης κατάταξης (forced distribution system), αντιµετωπίζεται µε µεγάλη
αµφισβήτηση. Οι αξιωµατικοί πιστεύουν ότι οι αξιολογητές επηρεάζονται σηµαντικά
από την θέση που υπηρετεί ο αξιολογούµενος και όχι από την πραγµατική του
δυναµική για προαγωγή µε αποτέλεσµα οι αξιολογήσεις να υπόκεινται σε σοβαρά
σφάλµατα. Άλλωστε όπως αναλύθηκε στο Μέρος Α΄, οι µέθοδοι επιβεβληµένης
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κατάταξης έχουν το µειονέκτηµα ότι είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητες» σε σφάλµατα
«φωτοστέφανου» και οµοιόµορφης κατάταξης.
Η συγκεκριµένη µελέτη παράλληλα διατυπώνει προτάσεις σχετικά µε τα
ευρήµατα της έρευνας. Για τις εκθέσεις αξιολόγησης προτείνει να δοθεί µεγαλύτερη
βαρύτητα στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων των αξιολογούµενων για προαγωγή, µε
βάση τις ικανότητες του καθενός και όχι τις απαιτήσεις της κάθε θέσης. Επιπλέον
προτείνεται η ενίσχυση του στοιχείου της ανάπτυξης της ηγετικής ικανότητας µέσω
των εκθέσεων αξιολόγησης, προκειµένου να βελτιωθεί και η επικοινωνία των
κατωτέρων µε του ανώτερους αξιωµατικούς.
Σχολιάζοντας την παραπάνω έρευνα ο Galloucis (Galloucis,2001), αναφέρει ότι
το συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης αναπτύχθηκε τον Οκτώβριο του 1997,
προκειµένου να µειωθεί το «φαινόµενο» του «πληθωρισµού» της βαθµολογίας, το
οποίο εµφανίζονταν συστηµατικά στις αξιολογήσεις των αξιωµατικών. Η
επιχειρηµατολογία του για την ανάπτυξη µιας νέας «φιλοσοφίας» αξιολόγησης
εστιάζεται κυρίως στην πεποίθηση ότι δεν αρκεί η αξιολόγηση του προϊσταµένου για
να επικυρώσει την απόδοση ενός αξιωµατικού (top-down appraisal). Επιµένει ότι µία
άλλη προοπτική, στην οποία αξιολογείται η απόδοση τόσο από τον ανώτερο όσο και
από ον οµοιόβαθµο και τον κατώτερο είναι περισσότερο «διάφανη» και οδηγεί σε
καλύτερα και πιο ακριβή αποτελέσµατα στην επιλογή των ηγετών. Την άποψη αυτή
φαίνεται ότι συµµερίζονται και άλλα µέλη της στρατιωτικής «οικογένειας». (Killebrew
,2002), (Varljen,2003). Φυσικά η έκθεση αξιολόγησης από τον Οκτώβριο του 1997,
συνεχώς εξελίσσεται λαµβάνοντας υπόψη την αναπληροφόρηση από την εφαρµογή
της (Burlas,2002).
Σχετικά µε το Υποστηρικτικό Έγγραφο Έκθεσης Αξιολόγησης, αναµφισβήτητα
η χρησιµότητά του είναι σηµαντική. Αρχικά ο αξιολογούµενος εξοικειώνεται µε την
έννοια της έκθεσης αξιολόγησης και δηµιουργείται περιβάλλον εµπιστοσύνης και
άµεσης επικοινωνίας µεταξύ αξιολογητή και αξιολογούµενου. Ο τελευταίος
συµπληρώνοντας το τµήµα που αφορά τα βασικά του καθήκοντα και ευθύνες,
συνειδητοποιεί καλύτερα την θέση του στο εργασιακό περιβάλλον και ταυτόχρονα
αντιµετωπίζει την θέση µε περισσότερη υπευθυνότητα. Ο καθορισµός βασικών
στόχων σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο, ως µια λειτουργία της αξιολόγησης µε
επίτευξη στόχων (MBO) εστιάζει την προσοχή του αξιολογητή αλλά και του
αξιολογούµενου σε συγκεκριµένα σηµεία και λειτουργεί θετικά σε σχέση µε την
προσαρµογή στου στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί από την Ανώτατη
∆ιοίκηση. Το τµήµα που αφορά την αυτοαξιολόγηση, αποτελεί µέρος της
προετοιµασίας του για την συνέντευξη αναπληροφόρησης και αναγκάζει τον
αξιολογούµενο να αντιµετωπίσει την όλη διαδικασία µε περισσότερη σοβαρότητα και
υπευθυνότητα.
Το Υποστηρικτικό Έγγραφο Ανάπτυξης είναι πολύ χρήσιµο «εργαλείο» στη
διαδικασία αξιολόγησης, δεδοµένου ότι αποτελεί τον «σύµβουλο» του
αξιολογούµενου ο οποίος κατανοεί τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν
οι προσπάθειές του, τα κριτήρια απόδοσης δηλαδή. Το σχέδιο ενεργείας που
αποφασίζεται σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο, αποτελεί τον «οδηγό» απόδοσης,
χρήσιµο για την βελτίωση και ανάπτυξη του αξιολογούµενου.
Ο αξιολογητής λαµβάνοντας υπόψη του το Υποστηρικτικό Έγγραφο Ανάπτυξης
το Υποστηρικτικό Έγγραφο Έκθεσης Αξιολόγησης και τις ενδιάµεσες συναντήσεις
αναπληροφόρησης, µπορεί να προχωρήσει στην σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης
αποφεύγοντας τα συνήθη σφάλµατα και έχοντας ικανοποιητικά στοιχεία για να
αξιολογήσει µε ακρίβεια και αντικειµενικότητα την συνολική απόδοση µετά την λήξη
του
χρονικού
διαστήµατος
αξιολόγησης.
Οµοίως
ο
αξιολογούµενος
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αναπροσαρµόζοντας µε βάση την ενδιάµεση αναπληροφόρηση τους βασικούς
άξονες εργασίας του, έχει την δυνατότητα να βελτιωθεί στα σηµεία που του
επισηµαίνονται και να πετύχει καλές βαθµολογίες αξιολόγησης, γνωρίζοντας καλά τα
πρότυπα απόδοσης, τους τεθέντες στόχους και τις συµβουλές του αξιολογητή.
Η Έκθεση Αξιολόγησης, εφόσον η διαδικασία µε την βοήθεια των 2 παραπάνω
τύπων εγγράφων και των ενδιάµεσων συνεντεύξεων αναπληροφόρησης, αποτελεί
µια σύνοψη της απόδοσης του αξιολογούµενου. Ο αξιολογητής έχοντας µια πλήρη
εικόνα του αξιολογούµενου, αξιολογεί την ύπαρξη γνωρισµάτων τα οποία
επεξηγούνται µε ακρίβεια και είναι γνωστά στον αξιολογούµενο. Βεβαίως παρόλο
που δίνονται αρκετές λεπτοµέρειες για κάθε κριτήριο, είναι δύσκολο πολλές φορές
να δοθεί µια τόσο απόλυτη απάντηση (Ναι ή Όχι). Σίγουρα αποτελεί µειονέκτηµα της
έκθεσης. Πιθανόν θα µπορούσε να υπάρχει µια µεγαλύτερης κλιµάκωσης κλίµακα,
προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη ακρίβεια. Η πρόταση για προαγωγή
προκύπτει εύκολα από το παραπάνω τµήµα. Θετικό στοιχείο αποτελεί η δυνατότητα
περιγραφικής ανάπτυξης της αξιολόγησης, κάτι που βοηθάει πολύ στην διαδικασία
αναπληροφόρησης και στην επίλυση τυχόν αποριών ή διαφωνιών του
αξιολογούµενου.
Παραπάνω αναφέρθηκε η κριτική που ασκείται για το τµήµα που συµπληρώνει
ο ανώτερος αξιολογητής και αφορά την επιβεβληµένη αξιολόγηση. Η ύπαρξη και
δεύτερου αξιολογητή είναι ενισχυτικό στοιχείο της αποφυγής σφαλµάτων
προκατάληψης, ενώ αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την αντικειµενικότητα της
αξιολόγησης. Σίγουρα οι ενστάσεις που διατυπώνονται από την βιβλιογραφία για την
µονοµερή αξιολόγηση (top-down appraisal) και τα ευρήµατα της έρευνας (The Army
Training and Leader Development Panel Officer Study Report to the Army,2001),
υποδεικνύουν ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης της έκθεσης αξιολόγησης.
Η εφαρµογή αξιολόγησης 360 µοιρών δεν θα αργήσει να υλοποιηθεί, πιθανόν µε
κάποια τροποποιηµένη µορφή «προσαρµοσµένη» στις απαιτήσεις και την
«φιλοσοφία» του στρατού των Η.Π.Α. Αναµφισβήτητα όµως το πιο σηµαντικό
στοιχείο, είναι η αντιµετώπιση του ζητήµατος µε κριτική διάθεση ακόµη και από την
Ανώτατη Ιεραρχία και ο συνεχής προβληµατισµός για βελτίωση, προκειµένου να
επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσµατα. Αυτή ίσως είναι και η ειδοποιός διαφορά
που αποτελεί παράγοντα προόδου και δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε
τέτοιου µεγέθους στρατούς.
13. Έκθεση Αξιολόγησης Ελληνικού Στρατού
13.1 Ανάλυση
Η Έκθεση Αξιολόγησης αποτελεί τον τύπο εγγράφου από το οποίο προκύπτει
µια πλήρης εικόνα της επαγγελµατικής απόδοσης, των προτερηµάτων και των
αδυναµιών του αξιολογούµενου. Αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σηµασίας για τη
µελλοντική εξέλιξη.
Σύµφωνα µε την διαδικασία, δικαίωµα αξιολόγησης του κάθε αξιολογούµενου
έχει ο άµεσα προϊστάµενος του (αξιολογητής). Όταν ο αξιολογητής βαθµολογήσει τον
υφιστάµενο του, υποβάλει την έκθεση αξιολόγησης στον δικό του προϊστάµενο
(γνωµατεύων), ο οποίος βαθµολογεί εκ νέου τον αξιολογούµενο σε ορισµένα κριτήρια
απόδοσης.
Στη συνέχεια ο αξιολογούµενος λαµβάνει γνώση της αξιολόγησης του
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ενυπόγραφα (αναπληροφόρηση). Έχει το δικαίωµα να µην αποδεχθεί τυχόν
δυσµενείς κρίσεις του αξιολογητή ή του γνωµατεύοντα και να σχολιάσει αυτές
υποβάλλοντας εντός 15 ηµερών προσφυγή. Τέλος έχει το δικαίωµα να ζητήσει
επικυρωµένο αντίγραφο της αξιολόγησης.
Επισηµαίνεται ότι ο γνωµατεύων έχει ουσιαστική υποχρέωση παρακολούθησης
της απόδοσης του αξιολογούµενου, δεδοµένου ότι τον βαθµολογεί σε ορισµένα
προσόντα. Επίσης, έχει την υποχρέωση σε περίπτωση µεγάλης διαφοράς στη
βαθµολογία µε αυτή του αξιολογητή, να υποβάλει την Έκθεση Αξιολογήσεως σε
δεύτερο γνωµατεύων, ασχέτως αν έχει υποβάλει προσφυγή ο αξιολογούµενος. Για
την ενέργεια του αυτή λαµβάνουν γνώση τόσο ο αξιολογητής όσο και ο
αξιολογούµενος. Ο δεύτερος γνωµατεύων είναι ο προϊστάµενος του γνωµατεύοντος
και αποτελεί το τελικό όργανο αξιολόγησης.
Τέλος ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ο αξιολογητής και ο
γνωµατεύων θα πρέπει να αποβάλουν οποιοδήποτε αίσθηµα προσωπικής
συµπάθειας ή αντιπάθειας προς τον αξιολογούµενο, να κρίνουν αυτόν αντικειµενικά
και αµερόληπτα, µε βάση αποκλειστικά και µόνο τα στοιχεία, που αφορούν το
χρονικό διάστηµα της αξιολόγησης και ποτέ µε βάση υπόνοιες, σχόλια ή
πληροφορίες.
Όσο δε αφορά τον χρόνο που λαµβάνει χώρα η αξιολόγηση, αυτή γίνεται κάθε
τέλος του έτους. Εξαίρεση, αποτελεί η περίπτωση που το στέλεχος αλλάξει
προϊστάµενο (λόγω µεταθέσεως του στελέχους ή του προϊσταµένου) οπότε και
αξιολογείται ξανά (µε την αναχώρηση του ή την αναχώρηση του προϊσταµένου του).
Η µέθοδος αξιολόγησης που χρησιµοποιείται είναι µία παραλλαγή της
προσέγγισης µε γραφικές κλίµακες κατάταξης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
χρησιµοποιείται αριθµητική κλίµακα από 0 – 100 σε ορισµένα από τα κριτήρια
απόδοσης, ενώ σε άλλα απαιτείται εµπεριστατωµένη αιτιολογία µε περιγραφική
έκθεση της κρίσης. Παρακάτω αναλύονται τα κριτήρια απόδοσης που
βαθµολογούνται µε σύµφωνα µε την 100-βαθµιαία κλίµακα, καθώς και τις σύντοµες
επεξηγήσεις που παρατίθενται για επίτευξη µεγαλύτερης σαφήνειας:
• Σωµατικά Προσόντα (Αριθµητική Βαθµολόγηση)
- Γενική Σωµατική Κατάσταση
- Εµφάνιση-Παράσταση, είναι η συνολική εξωτερική εικόνα του αξιολογούµενου,
που προκύπτει από την επιµέλεια της στολής και την εν γένει εµφάνιση του.
• ∆ιανοητικά Προσόντα (Αριθµητική Βαθµολόγηση)
- Νοηµοσύνη και Κρίση, είναι η ικανότητα κατανόησης, η ικανότητα αντίληψης
ενός προβλήµατος, η διανοητική ικανότητα προσδιορισµού των σχέσεων µεταξύ των
εννοιών, ικανότητα εκτίµησης ενός προβλήµατος
- ∆ύναµη Έκφρασης, είναι η ικανότητα εξωτερίκευσης σκέψεων και ιδεών, που
γίνονται κατανοητά από τρίτους, µε λογική σειρά, σαφήνεια, ευχέρεια, γραπτά και
προφορικά, η ικανότητα επιχειρηµατολογίας
- Αντίληψη
Πραγµατικότητας,
είναι
η
ικανότητα
κατανόησης
της
πραγµατικότητας και των µεταβολών που συµβαίνουν σ’ αυτή, το πρακτικό πνεύµα,
ο ρεαλισµός, η δυνατότητα εύρεσης και υλοποίησης πρακτικών και εφαρµόσιµων
λύσεων, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά
• Ψυχικά Προσόντα (Αριθµητική Βαθµολόγηση)
- Ψυχική ∆ύναµη, είναι η εσωτερική δύναµη που πηγάζει από τη
συναισθηµατική και ηθική υπόσταση του αξιολογούµενου και εκδηλώνεται µε: την
επιµονή στην επίτευξη του σκοπού που τέθηκε, την καρτερικότητα, τη θέληση, την
αποφασιστικότητα, την αυτοπεποίθηση, την ψυχραιµία και τη σταθερότητα στις
γνώµες- αποφάσεις
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- Θάρρος έναντι Φυσικών Κινδύνων, είναι ο έλεγχος του φυσικού αισθήµατος
του φόβου απέναντι σε φυσικούς κινδύνους, που φτάνει µέχρι την τόλµη, την
ευψυχία, τον αλτρουϊσµό. Επειδή σε καιρό ειρήνης είναι σπάνιο κάποιο στέλεχος να
βρεθεί αντιµέτωπος µε µια τέτοια κατάσταση, το προσόν αυτό δεν βαθµολογείται.
- Θάρρος της Γνώµης, είναι η ελεύθερη έκφραση – παρουσίαση από τον
αξιολογούµενο των πραγµατικών προσωπικών απόψεων, αντιλήψεων ή
πεποιθήσεων του για κάποιο θέµα
- Πνεύµα Συνεργασίας, είναι η ψυχική κατάσταση του αξιολογούµενου, που
δηµιουργεί κλίµα ανθρωπίνων σχέσεων κατάλληλο για την εκτέλεση κοινού έργου µε
άλλα άτοµα, η καλοπροαίρετη διάθεση
- Πρωτοβουλία, είναι η έγκαιρη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων, µε βάση την
προσωπική του κρίση, χωρίς να αναµένει κάθε φορά ειδικές οδηγίες από τους
προϊσταµένους του.
• ∆ιοικητικά Προσόντα (Αριθµητική Βαθµολόγηση και Εµπεριστατωµένη
Αιτιολογία)
- Κύρος, είναι η αναγνώριση της προσωπικής αξίας του αξιολογούµενου από
τους συναδέλφους του και κυρίως από τους υφισταµένους του, που πηγάζει από τη
συµπεριφορά, το ήθος και τον χαρακτήρα του
- Ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υφισταµένων και ψυχική επαφή µαζί τους
- Ικανότητα κρίσης και αποδοτικής χρησιµοποίησης των υφισταµένων, είναι η
ικανότητα σωστής εκτίµησης-αξιολόγησης των προσόντων-ικανοτήτων των
υφισταµένων και ανάλογης χρησιµοποίησης, προς όφελος της υπηρεσίας
- Μέριµνα για την ανύψωση του ηθικού και της πειθαρχίας και για την εν γένει
στρατιωτική αγωγή υφισταµένων
- Ενεργητικότητα και ∆ραστηριότητα
- Προβλεπτικότητα
- Ικανότητα οργάνωσης, διεύθυνσης και συντονισµού
- Επίβλεψη και έλεγχος για την εκτέλεση των εργασιών
• Επαγγελµατικά Προσόντα (Αριθµητική Βαθµολόγηση και Εµπεριστατωµένη
Αιτιολογία)
- Επαγγελµατική Κατάρτιση.
- Μεθοδικότητα.
- Αποδοτικότητα.
- Ζήλος, ενδιαφέρον και πνεύµα ανησυχίας για την εργασία του.
- Ενδιαφέρον για τη συντήρηση του υλικού και τη διασφάλιση του δηµόσιου
πλούτου.
- Εκπαιδευτική ικανότητα.
- Επιτελική ικανότητα.
- Στρατιωτικό πνεύµα, περιλαµβάνονται οι έννοιες της πειθαρχίας, του θάρρους,
της αλληλεγγύης.
• Ειδικά Προσόντα (Περιγραφικά)
- Ιδιαίτερες κλίσεις-επιδόσεις, είναι αυτές που αποκτήθηκαν από τον
αξιολογούµενο και θα χρησιµεύσουν προς όφελος της υπηρεσίας.
- Για ποιες θέσεις κρίνεται κατάλληλος, σε σχέση µε το προηγούµενο προσόν
αναγράφονται οι θέσεις, όπου θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο αξιολογούµενος ,
εφαρµόζοντας τις ικανότητες και γνώσεις του.
• Ηθικά Προσόντα (Εµπεριστατωµένη αιτιολογία µε αναφορά σε συγκεκριµένα
γεγονότα ή στοιχεία).
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- Ειλικρίνεια – Ευθύτητα – Συνέπεια, είναι η ελεύθερη έκφραση της αλήθειας, η
χωρίς υπεκφυγές και µεθοδεύσεις έκφραση, η τήρηση των λόγων και των
υποσχέσεων.
- Αξιοπρέπεια, είναι το ήθος, η ευγένεια στη συµπεριφορά, η φιλοτιµία.
- Σεµνότητα, είναι η κοσµιότητα, η µετριοφροσύνη, η απλότητα, η ευπρέπεια
στη συµπεριφορά.
- Ευσυνειδησία, είναι η αφοσίωση στο καθήκον.
- Αίσθηµα Ευθύνης, είναι η αίσθηση της ηθικής υποχρέωσης απέναντι στη
συνείδηση του και στους συναδέλφους του να λογοδοτεί για το έργο του.
- Ανάληψη Ευθυνών, είναι να αναλαµβάνει πρόθυµα τις δικές του ατοµικές
πράξεις και παραλείψεις καθώς και τις πράξεις και παραλείψεις των υφισταµένων
του.
- Εχεµύθεια, είναι η συνειδητή διαφύλαξη απόρρητων πληροφοριών που
µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στο δηµόσιο συµφέρον.
- Αµεροληψία, είναι η αντικειµενικότητα κατά την κρίση, τη λήψη αποφάσεων ή
τη µεταχείριση ανθρώπων.
- ∆ικαιοσύνη, είναι να ενεργεί σύµφωνα µε τους νόµους και τις διαταγές.
- Πειθαρχικότητα, είναι η συµµόρφωση προς τους κανόνες της πειθαρχίας,
όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισµούς και τις ∆ιαταγές της Υπηρεσίας.
• Γενική Αξιολόγηση Στελέχους
- Γενική Ικανότητα στην κατεχόµενη θέση, είναι αποτέλεσµα της συνεκτίµησης
των επιµέρους προσόντων του αξιολογούµενου, χωρίς να αποτελεί το µέσο όρο
αυτών.
- Επιθυµείτε να έχετε τον αξιολογούµενο (στην ειρήνη και στον πόλεµο), ως
∆ιοικητή; - ως Επιτελή;
Επίσης αναγράφονται τυχόν ελαττώµατα - αδυναµίες του αξιολογούµενου,
που δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν σε άλλο σηµείο της Έκθεσης. Περιγράφεται η
τελική εικόνα του αξιολογούµενου και αναφέρονται συγκεκριµένα στοιχεία και
περιστατικά, που συνέβησαν ή περιήλθαν σε γνώση του αξιολογητή κατά την
διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης.
13.2 Σχολιασµός
Αρχικά θα εξεταστεί η υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Αναµφισβήτητα η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στην ευθύνη που έχει ο κάθε
προϊστάµενος για την επίτευξη των στόχων του τµήµατος του και την επίδοση των
υφισταµένων του. Ωστόσο ο αξιολογητής στερείται οποιασδήποτε µορφής
εκπαίδευσης-επιµόρφωσης στο αντικείµενο της αξιολόγησης. Λαµβάνοντας υπόψη
το δεδοµένο αυτό, αναπόφευκτα η αξιολόγηση υπόκειται στα συνήθη σφάλµατα
γενίκευσης της κρίσης, οµοιόµορφης αξιολόγησης και προσωπικών προκαταλήψεων.
Σε πολλές περιπτώσεις ο αξιολογητής απαξιώνει το σύστηµα ή δεν το αντιµετωπίζει
µε την δέουσα σοβαρότητα, ως αποτέλεσµα της έλλειψης αποδοχής (acceptability)
της όλης διαδικασίας και ειδικότερα του εντύπου αξιολόγησης.
Η συνέντευξη αναπληροφόρησης όπως αναλύθηκε στο Μέρος Α΄, αποτελεί
σηµαντικό στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης. Και στο σηµείο αυτό παρατηρούνται
δυσλειτουργίες, που αφορούν όλες τις πτυχές του ζητήµατος, από την επιλογή του
χώρου και χρόνου της αναπληροφόρησης µέχρι και την πρόκληση ουσιαστικής
συζήτησης επί των αποτελεσµάτων και των πεδίων που απαιτείται βελτίωση ή
περαιτέρω ανάπτυξη. Οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται και στο θέµα της
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αναπληροφόρησης, θα µπορούσαν να µειωθούν εάν υπήρχε µια στοιχειώδης
εκπαίδευση του αξιολογητή αλλά και του αξιολογούµενου.
Το θέµα της ενδιάµεσης αναπληροφόρησης, αν και πολύ σηµαντικό για την
παραγωγικότητα της διαδικασίας, δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί στα πλαίσια αυτά,
εφόσον διαπιστώνονται τόσο θεµελιώδη προβλήµατα στην ετήσια αναπληροφόρηση.
Ωστόσο το µειονέκτηµα της διαδικασίας θα πρέπει να υπογραµµιστεί, καθώς τα
πλεονεκτήµατα της συνεχούς αναπληροφόρησης διαµορφώνουν ένα άλλο επίπεδο
συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούµενου,
συντελούν δε στην ακρίβεια και εγκυρότητα της αξιολόγησης, καθιστώντας εφικτή την
άµεση διόρθωση των λανθασµένων επιλογών του αξιολογούµενου και την
δυνατότητα γρήγορης βελτίωσής του.
Σχετικά µε το έντυπο της έκθεσης οι αδυναµίες που παρατηρούνται είναι
αρκετές και σηµαντικές. Αρχικά η χρησιµοποίηση 100-βάθµιας κλίµακας, δηµιουργεί
πολλά προβλήµατα. ∆εν υπάρχει καµία επεξηγηµατική πρόταση, για την κλιµάκωση
της βαθµολογίας. Ποια η διαφορά µεταξύ 100 και 99; Η χρησιµοποίηση µιας τέτοιας
ευρείας κλίµακας, θα απαιτούσε σαφείς επεξηγήσεις για την κάθε βαθµολογία ή
τουλάχιστον για τις οµάδες βαθµολογιών (100-90, 80-70 κτλπ). Είναι αδύνατο να
επιτευχθεί η ακρίβεια και η αντικειµενικότητα, όταν δεν υπάρχει κανένα
επεξηγηµατικό στοιχείο για τις βαθµολογίες. Αναµενόµενο λοιπόν είναι ο αξιολογητής
να βρίσκει συνήθως την εύκολη λύση, υποπίπτοντας στο σφάλµα της γενίκευσης της
κρίσης.
Επιπλέον τα κριτήρια απόδοσης που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση, είναι
πάρα πολλά σε αριθµό. Το γεγονός αυτό συντείνει στην ούτως ή άλλως
προβληµατική «εικόνα» που έχουν οι αξιολογητές για την έκθεση αξιολόγησης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε σύγκριση µε τις άλλες εκθέσεις αξιολόγησης, η ελληνική
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις µε κριτήριο τον αριθµό των σελίδων που την
απαρτίζουν. Πρωταρχικά είναι ζήτηµα ουσίας και δευτερευόντως εξασφάλισης
χρόνου. Τα κριτήρια που αναγράφονται στην έκθεση έχουν αναλυθεί παραπάνω από
ότι θα έπρεπε. Μερικά αλληλοκαλύπτονται (Αίσθηµα Ευθύνης-Ανάληψη Ευθυνών)
και άλλα δεν είναι κριτήρια απόδοσης αλλά χαρακτηρισµοί ή γνωρίσµατα τα οποία
πιθανότατα θα περικλείονταν σε ένα κριτήριο απόδοσης.
∆εν γίνεται καµία αναφορά σε επιθυµητούς στόχους ή επιθυµητά
αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης.
Αναφέρθηκε στο Μέρος Α΄, η χρησιµότητα της προσέγγισης µε την επίτευξη
αντικειµενικών στόχων. Οµοίως δεν γίνεται καµία αναφορά στις προοπτικές εξέλιξης
του αξιολογούµενου, κάτι που είναι αρκετά συνηθισµένο στις εκθέσεις αξιολόγησης
που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Η έννοια των δυνατοτήτων για προαγωγή στον
επόµενο βαθµό, η ακόµη µια πιθανή πρόταση του αξιολογητή για την επόµενη θέση
σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, παραλείπονται.
Το τµήµα της έκθεσης, στο οποίο ο αξιολογητής έχει την δυνατότητα να
καταγράψει τις απόψεις του για την απόδοση του αξιολογούµενου, βρίσκεται στο
τέλος της έκθεσης και δεν επαρκεί. Λογικότερο θα ήταν να αναπτύσσει ο αξιολογητής
την κρίση του για κάθε κατηγορία κριτηρίων απόδοσης, προκειµένου να
διευκολύνεται τόσο η κατανόηση από τον αξιολογούµενο όσο και η διαδικασία της
αναπληροφόρησης.
∆εν αναλύονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες του αξιολογούµενου, παρά µόνο
καταγράφονται η θέση στην οποία τοποθετήθηκε. Φυσικά η παραπάνω αδυναµία
συσχετίζεται άµεσα µε την έλλειψη περιγραφών εργασίας (job description), σε όλο το
εύρος του στρατεύµατος. Το παραπάνω στοιχείο είναι θεµελιώδες για όλες τις
λειτουργίες της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και φυσικά και για την αξιολόγηση.
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Πως ο αξιολογούµενος θα πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, ποια είναι
τα καθήκοντά του και οι ευθύνες που αυτά συνεπάγονται; Ειδικότερα στους στρατούς
της δυτικής φιλοσοφίας όπως και στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων, το παραπάνω
στοιχείο θεωρείται προϋπόθεση για οποιαδήποτε κρίση στον αξιολογούµενο.
Σηµαντικό µειονέκτηµα της έκθεσης αποτελεί ή απουσία οποιασδήποτε
αναφοράς στην εξέλιξη-ανάπτυξη του αξιολογούµενου. Σε άλλες εκθέσεις
αξιολόγησης συµπεριλαµβάνεται το τµήµα αυτό στις ίδιες τις εκθέσεις, ενώ σε µερικές
άλλες αποτελεί ειδικό έντυπο που αφορά τις εκπαιδευτικές «ανάγκες» του
αξιολογούµενου. Ποιες είναι οι προτάσεις του αξιολογητή για την βελτίωση των
αδυναµιών του αξιολογούµενου, που καταγράφονται και πως υλοποιούνται; Το θέµα
της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί ξεχωριστή λειτουργία της ∆ιοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων και αποκτά µε το πέρασµα των χρόνων και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας ολοένα και περισσότερη βαρύτητα. Απουσιάζει όµως από την
έκθεση αξιολόγησης.
Η συµµετοχή του αξιολογούµενου στην διαδικασία αξιολόγησης είναι σχεδόν
µηδενική. Αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά στο Μέρος Α΄, η βαρύτητα της ενεργού
συµµετοχής του αξιολογούµενου στην διαδικασία αξιολόγησης. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση δεν υπάρχει κανένα τµήµα ή έστω παράγραφος που να υποκινεί τον
αξιολογούµενο να αυτοαξιολογηθεί, να συνειδητοποιήσει τις αδυναµίες του και να
κατανοήσει τα δυνατά του σηµεία. Αρκείται µόνο στην ενυπόγραφη ενηµέρωση για τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης, µε περιορισµένης κλίµακας συνέντευξη αξιολόγησης
και κανένα σχεδιασµό για το επόµενο χρονικό διάστηµα αξιολόγησης.
Σίγουρα δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγος για αξιολόγηση 360 µοιρών, την
στιγµή που δεν έχει εφαρµοστεί σε άλλους στρατούς µε λιγότερες αδυναµίες στη
διαδικασία αξιολόγησης. Άλλωστε ο τύπος της αξιολόγησης αυτής απαιτεί ωριµότητα,
οργανωµένη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και θα προκύψει πιθανόν µετά από
χρόνια, όταν και αν η «κουλτούρα» του στρατού παγκοσµίως αλλάξει. Προς το
παρόν είναι δύσκολο να εφαρµοστεί γενικά σε στρατιωτικό οργανισµό, πόσο µάλλον
στον ελληνικό στρατό.
Ανακεφαλαιώνοντας διαπιστώνεται µε ευκολία ότι οι αδυναµίες του
συστήµατος αξιολόγησης είναι σηµαντικές και παρατηρούνται σε όλες τις πτυχές
αυτής. Είναι αναγκαία µία αναπροσαρµογή τόσο του συστήµατος αξιολόγησης όσο
και της έκθεσης αξιολόγησης που το υποστηρίζει. Φυσικά τέτοιες αναπροσαρµογές
απαιτούν οργανωµένη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, σε βάθος µελέτη του
προβλήµατος, ανοικτά «κανάλια» επικοινωνίας από κάτω προς τα πάνω, κριτική
σκέψη και δεκτικότητα της ανατροφοδότησης από την µέχρι τώρα εφαρµογή του
συστήµατος. Σε κάθε περίπτωση όµως η αντικατάσταση της έκθεσης αξιολόγησης, η
οποία χρησιµοποιείται ευρέως και αποτελεί κριτήριο για λήψη σηµαντικών
αποφάσεων που αφορούν θεµελιώδη ζητήµατα του στρατού είναι αναγκαιότητα.

14. Συµπεράσµατα
Από το µικρό δείγµα εκθέσεων αξιολόγησης που εξετάστηκε, είναι δυνατόν να
εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για την διαδικασία όσο και για τα έντυπα
αξιολόγησης.
Αρχικά θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι
εκθέσεις αξιολόγησης χρησιµοποιούν την προσέγγιση της Γραφικής Κλίµακας
Κατάταξης. Υπενθυµίζεται ότι στην συγκεκριµένη προσέγγιση, ο αξιολογητής
βαθµολογεί τον αξιολογούµενο για διάφορες πτυχές της απόδοσής, οι οποίες
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προσδιορίζονται ύστερα από µια προσεκτική διαδικασία. Η αξιολόγηση γίνεται είτε
λεκτικά π.χ άριστος, ικανοποιητικός είτε αριθµητικά έτσι ώστε ο εργαζόµενος να
βαθµολογείται µε το άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών του.
Επιπλέον συµµετοχή στις εκθέσεις αξιολόγησης έχει και η προσέγγιση της
αξιολόγησης µε βάση την επίτευξη αντικειµενικών στόχων (MBO), µε την µορφή
ανάλυσης στόχων -κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης- που
πρέπει να επιτευχθούν, χωρίς ωστόσο να χρησιµοποιείται ουσιαστικά στην
διαδικασία της αξιολόγησης. Χρησιµοποιείται περισσότερο ως βοηθητικό στοιχείο
στην αναπληροφόρηση και στην επισήµανση των «κρίσιµων» σηµείων που
συνεπάγεται η θέση.
Ακόµη µικρότερη εµφανίζεται η προσέγγιση της µεθόδου της επιβεβληµένης
επιλογής (forced distribution). Εµφανίζεται κυρίως όταν αξιολογείται η δυναµική
(potential) του αξιολογούµενου, δηλαδή οι δυνατότητές του για περαιτέρω εξέλιξη.
Χρησιµοποιείται για να διαφοροποιήσει τον αξιολογούµενο σε σχέση µε τους
υπολοίπους του ίδιου βαθµού, αποτελώντας ένα ακόµη κριτήριο για την εξαγωγή πιο
ασφαλών συµπερασµάτων.
∆εν εφαρµόζεται σε κανένα από τους εξεταζόµενους στρατούς η αξιολόγηση
360 µοιρών. Ωστόσο πληθαίνουν οι υποστηρικτές αυτής της µεθόδου, που εκφράζει
την νέα τάση στην λειτουργία της αξιολόγησης. Υπάρχει δυσκολία στην εφαρµογή
της, η οποία συνίσταται κυρίως στην ιεραρχική δοµή των στρατιωτικών οργανισµών
και στην υπάρχουσα «κουλτούρα». Θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να
χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο εύρος και σίγουρα απαραίτητη προϋπόθεση για να
συµβεί, αποτελεί η αλλαγή της νοοτροπίας και η αποδοχή της από την Ανώτατη
∆ιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση βέβαια το πιθανότερο είναι να εφαρµοστεί µια
τροποποιηµένη προσέγγιση αξιολόγησης 360 µοιρών, µε συντελεστές στάθµισης και
προσαρµοσµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε στρατού.
Εντύπωση προκαλεί επίσης η «αποφυγή» χρησιµοποίησης της προσέγγισης
του Σταθµισµένου Καταλόγου. Οι συντελεστές στάθµισης χρησιµοποιούνται ευρέως
από τις επιχειρήσεις, αλλά στις εξεταζόµενες εκθέσεις αξιολόγησης απουσιάζουν
χαρακτηριστικά. Αποτελούν σηµαντικό «εργαλείο» για την αποφυγή των
συνηθισµένων σφαλµάτων και την επίτευξη ακρίβειας και αντικειµενικότητας.
Οι κλίµακες που αποτελούν την βάση βαθµολόγησης της αποδοτικότητας,
ποικίλουν σε µεγάλο βαθµό. Από την 100-βάθµια κλίµακα του Ελληνικού Στρατού ως
την 3-βάθµια του Πολωνικού Στρατού η διαφορά είναι µεγάλη. Εξαρτάται κάθε φορά
από τα κριτήρια απόδοσης που εξετάζονται και από τις επεξηγήσεις που δίνονται για
κάθε βαθµολογία ή οµάδα βαθµολογιών. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει µια σχετική
αδυναµία είτε λόγω µη επαρκούς επεξήγησης για την αντιστοιχία βαθµού και
απόδοσης είτε λόγω µικρής κλίµακας που «περιορίζει» όλες τις πιθανές πτυχές της
απόδοσης. Η προσεκτική επιλογή της κλίµακας και η παροχή σαφών επεξηγήσεων
είναι στοιχεία θεµελιώδη για την σύνταξη έγκυρων εντύπων αξιολόγησης.
Το περιγραφικό τµήµα που δίνει την δυνατότητα στον αξιολογητή να εκφράσει
τις απόψεις του, να παραθέσει εφόσον κρίνει αναγκαίο συγκεκριµένα γεγονότα
ενδεικτικά της απόδοσης του αξιολογούµενου και να βοηθήσει σε µια αποτελεσµατική
συνέντευξη αξιολόγησης, χρησιµοποιείται από την µεγάλη πλειοψηφία των εντύπων
αξιολογήσεων που εξετάστηκαν. Φυσικά το περιεχόµενο του κάθε τµήµατος διαφέρει.
Σε άλλες είναι κατευθυνόµενο, δηλαδή υποδεικνύει στον αξιολογητή τα βασικά
σηµεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί µε περιορισµό αριθµού λέξεων σε
κάποιες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες το περιεχόµενο είναι πιο ελεύθερο, αφήνοντας
τον αξιολογητή να κρίνει σε ποιες κατευθύνσεις πρέπει να κινηθεί.
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Σοβαρό πρόβληµα διαπιστώθηκε στην χρησιµοποίηση ενδιάµεσων
αναπληροφορήσεων της απόδοσης του αξιολογούµενου. Ενώ όλες επιβάλλουν την
ετήσια αξιολόγηση και την υποχρεωτική ενηµέρωση του αξιολογούµενου, η µικρή
µειοψηφία επιβάλλει ενδιάµεση αναπληροφόρηση. Αναπτύχθηκε στο Μέρος Α΄ η
αξία της περιοδικής αναπληροφόρησης και οι θετική της συνεισφορά στην ακρίβεια,
την αποδοχή και την αντικειµενικότητα της αξιολόγησης. Η αδυναµία των
συστηµάτων αξιολόγησης στο σηµείο αυτό είναι γενική και αποτελεί σηµαντικό τοµέα
βελτίωσης για το µέλλον.
Το ίδιο προβληµατική αποδεικνύεται η συµµετοχή του αξιολογούµενου στην
διαδικασία αξιολόγησης. Σε λίγες µόνο περιπτώσεις ο αξιολογούµενος συµµετέχει
ενεργά στη διαδικασία, ενώ στις περισσότερες απλά καταγράφει τα προσωπικά του
στοιχεία και λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. Αυτή
η αδυναµία σχετίζεται άµεσα µε την αδυναµία στον τοµέα της αναπληροφόρησης,
δεδοµένου ότι είναι η βασική διαδικασία που «απαιτεί» την συµµετοχή του
αξιολογούµενου, προκειµένου να είναι αποτελεσµατική και παραγωγική. Ωστόσο
υπήρξαν έντυπα που απαιτούσαν από τον αξιολογούµενο να καταγράψει τα βασικά
καθήκοντα και τους πιθανούς στόχους που προέκυπταν από τη θέση του, σηµείο
ιδιαίτερα σηµαντικό. Με τον τρόπο αυτό ο αξιολογούµενος αντιµετωπίζει µε
περισσότερη σοβαρότητα την θέση του, έρχεται «αντιµέτωπος» µε τις προκλήσεις
του µέλλοντος και αντιλαµβάνεται καλύτερα τις αδυναµίες και τα δυνατά του σηµεία.
∆εν εξετάστηκαν τα κριτήρια απόδοσης που χρησιµοποιούνται από τον κάθε
στρατό, διότι είναι δύσκολο να κρίνει κάποιος για την ορθότητα ή µη χρησιµοποίησης
τους. Αυτό αποτελεί συνάρτηση του συστήµατος αξιών του κάθε έθνους, της
«κουλτούρας» του κάθε στρατιωτικού οργανισµού, στοιχεία «εσωτερικά» που είναι
δύσκολο να γίνουν αντικείµενο κριτικής για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή. Βασικό
ρόλο στην επιλογή των κριτηρίων διαδραµατίζουν και ο τρόπος οργάνωσης του
οργανισµού, η οικονοµική και κοινωνικοπολιτική κατάσταση, οι προτεραιότητες και οι
στρατηγικοί στόχοι.
Απλά αξίζει να αναφερθεί ότι είναι απαραίτητο σε ένα έντυπο αξιολόγησης να
ορίζονται µε την µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια οι έννοιες-πρότυπα απόδοσης,
προκειµένου να αποφεύγονται διαφορετικές «ερµηνείες» από τους αξιολογητές, να
αποφεύγονται τα συνήθη σφάλµατα και να επιτυγχάνονται τα βασικά κριτήρια της
αξιολόγησης (στρατηγική συνταύτιση, εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειµενικότητα,
αποδοχή και καθορισµός των προδιαγραφών). Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξει
κανείς τα κριτήρια της απόδοσης. Απαιτείται σοβαρή µελέτη, συνεχής
αναπληροφόρηση από την εφαρµογή, κριτική διάθεση και ρεαλισµός, προκειµένου
να επιτυγχάνεται η καλύτερη επιλογή των προτύπων απόδοσης. Γενικά οι εκθέσεις
αξιολόγησης θα πρέπει να είναι αντικείµενο συνεχούς προβληµατισµού, προκειµένου
να είναι προσαρµοσµένες στις εξελίξεις και να αναδεικνύουν την πραγµατική
απόδοση σε κάθε στιγµή.
Σηµαντικό στοιχείο στην διαδικασία αξιολόγησης είναι η ύπαρξη ενός η
περισσοτέρων αξιολογητών. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο αριθµός των αξιολογητών
κλιµακώνεται από ένας µέχρι και τέσσερις. Στην περίπτωση ύπαρξης ενός µόνο
αξιολογητή, υπάρχουν µεγάλες πιθανότητες σφαλµάτων, λόγω της αδυναµίας
διασταύρωσης των κρίσεων. Στην περίπτωση πολλών αξιολογητών, είναι πολύ
δύσκολο για τον τρίτο ή τέταρτο αξιολογητή να γνωρίζουν από προσωπική επαφή ή
έστω και έµµεσα την απόδοση του αξιολογούµενου, εποµένως η αξιολόγησή τους
χαρακτηρίζεται από έλλειψη αντικειµενικότητας και προσωπικής κρίσης, δεδοµένου
ότι βασίζονται στις αξιολογήσεις των ενδιάµεσων αξιολογητών. Η ύπαρξη δύο
αξιολογητών φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση, καθώς µε τον τρόπο αυτό
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αποφεύγονται σφάλµατα προσωπικής προκατάληψης και ταυτόχρονα η αξιολόγηση
βασίζεται σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης.
Συνοψίζοντας, η αξιολόγηση ως λειτουργία της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων
Πόρων, σχετίζεται άµεσα µε την οργανωµένη λειτουργία αντίστοιχων διευθύνσεων
στην Ανώτατη ∆ιοίκηση, οι οποίες εξασφαλίζουν την µέριµνα της υπηρεσίας για το
προσωπικό της. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενταχθεί και η διαδικασία της
αξιολόγησης, η οποία σχετίζεται άµεσα µε τις υπόλοιπες λειτουργίες της.
∆ιαπιστώνεται στο µικρό δείγµα που εξετάστηκε, ότι δεν έχει αποδοθεί ακόµη η
απαιτούµενη σηµασία στο στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που µπορεί να
προσφέρει µια αποτελεσµατική διαδικασία αξιολόγησης, στα πλαίσια µίας σωστά
οργανωµένης ∆ιοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων. Αναµφισβήτητα αποτελεί
πρόκληση για την εξέλιξη των στρατιωτικών οργανισµών στον 21ο αιώνα, η οποία θα
οδηγήσει σε µία αλλαγή στη «κουλτούρα» που χαρακτηρίζει το σύστηµα αξιών στους
οργανισµούς αυτούς.

15. Προτάσεις
Αναµφισβήτητα κατόπιν τόσο της βιβλιογραφικής επισκόπησης όσο και της
παράθεσης των εκθέσεων αξιολόγησης ξένων στρατών, η διατύπωση προτάσεων
για την βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης στον Ελληνικό Στρατό είναι µια
δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Ωστόσο είναι και απαραίτητη, προκειµένου να
ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του θέµατος, χωρίς να εστιάζεται µόνο στην κριτική αλλά να
προτείνει και λύσεις, ώστε να εξυπηρετεί µια πραγµατικά παραγωγική διαδικασία.
Αρχικά το θέµα της διαδικασίας αξιολόγησης εντάσσεται και είναι άρρηκτα
συνδεδεµένο µε τις υπόλοιπες λειτουργίες της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. ∆εν
είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί το θέµα της αξιολόγησης µεµονωµένα και
αποσπασµατικά. Με την «οπτική» αυτή, η οποία θέτει το ζήτηµα σε µια πιο
µακροσκοπική και σφαιρική εξέταση, µια πρώτη επιλογή θα ήταν ο
επαναπροσδιορισµός της έννοιας και της θέσης της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
στο στρατό. Η υλοποίηση µιας τέτοιας απόφασης απαιτεί την τοποθέτηση του
ζητήµατος σε στρατηγικό επίπεδο, συµπεριλαµβάνοντας το στους στρατηγικούς
στόχους και στο όραµα του οργανισµού. Φυσικά µια τέτοια απόφαση θα πρέπει να
υποστηρίζεται από την βούληση της Ανώτατης ∆ιοίκησης, η οποία θα εκφράζεται µε
«πνεύµα» καινοτοµίας και θέλησης για αλλαγή, υψηλής ευαισθησίας στην
αναπληροφόρηση από την εφαρµογή και σε αρµονία µε τις απαιτήσεις τις εποχής. Ο
σχεδιασµός στρατηγικής και η ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος ∆ιοίκησης
Ανθρώπινων Πόρων, πρέπει να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα.
Οπωσδήποτε ένα σηµαντικό βήµα θα ήταν η επιστηµονική µελέτη του θέµατος
σε συνδυασµό µε την υλοποίηση µιας µεγάλης έρευνας που θα αντανακλά τις
απόψεις του προσωπικού και θα είναι το µέσο για την διατύπωση προτάσεων για την
βελτίωση του συστήµατος. Αυτή η προσέγγιση φυσικά προϋποθέτει
αυστηρά
χρονοδιαγράµµατα, ευκαµψία, διάθεση για αλλαγή και ισχυρή στήριξη από την
Ανώτατη ∆ιοίκηση.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα από την
επιστηµονική µελέτη της διαδικασίας αξιολόγησης, θα αποτελούσαν µια αξιόλογη και
έγκυρη βάση, στην οποία θα µπορούσε να στηριχτεί η προσπάθεια βελτίωσης του
συστήµατος. Ακολούθως απαραίτητο στοιχείο στην διαµόρφωση της διαδικασίας θα
ήταν ο καθορισµός των πλαισίων-προτύπων που επιτάσσει η εξέλιξη της τεχνολογίας
και της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, ο καθορισµός των γενικών χαρακτηριστικών της
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ταυτότητας του προσωπικού που θέλει η Ανώτατη ∆ιοίκηση. Το σηµείο αυτό είναι
ιδιαίτερα δύσκολο και πιθανόν να αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστής µελέτης ή
έρευνας. Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του εργαζόµενου; Μήπως τα
τωρινά πρότυπα απόδοσης είναι παρωχηµένα και είναι αναγκαία µια ριζική
αναθεώρηση, προκειµένου να ικανοποιούν τις ανάγκες του «τώρα» αλλά και του
κοντινού τουλάχιστον µέλλοντος;
Απαραίτητη είναι η ενεργή συµµετοχή του προσωπικού στην όλη διαδικασία
αναθεώρησης και στη συνέχεια στην στήριξη του νέου συστήµατος που θα προκύψει.
Θεµελιώδης είναι όχι µόνο η καλόπιστη κριτική, αλλά και η υποβολή προτάσεων, η
κατανόηση του προβλήµατος και η γόνιµη αναπληροφόρηση που θα τροφοδοτεί µε
νέα δεδοµένα το σύστηµα αξιοποιώντας ανοικτά «κανάλια» επικοινωνίας από κάτω
προς τα πάνω, την κριτική σκέψη και την δεκτικότητα της ανατροφοδότησης. Η
απαξίωση συνήθως είναι προϊόν του ίδιου του οργανισµού και αποτελεί τον
µεγαλύτερο κίνδυνο τόσο κατά την φάση της εξέλιξης όσο και κατά την φάση της
εφαρµογής του νέου συστήµατος αξιολόγησης.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην εποχή των ταχύτατων εξελίξεων και της
καταιγιστικής κοινωνίας της πληροφορίας δεν νοείται να γίνεται λόγος για ένα
σύστηµα αξιολόγησης στατικό, άκαµπτο και αρτηριοσκληρωτικό. Αντίθετα το
σύστηµα αξιολόγησης που θα προκύψει θα πρέπει να είναι εύκαµπτο και να
αντιµετωπίζεται συνεχώς µε κριτικό πνεύµα, ώστε να ανταποκρίνεται συνέχεια στις
απαιτήσεις του εργασιακού αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος.
Σηµεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα είναι:
• η αλλαγή της κλίµακας αξιολόγησης
• η µείωση των κριτηρίων απόδοσης
• ο προσδιορισµός µε ακρίβεια τόσο των προτύπων απόδοσης όσο και
της βαθµολογίας στην κλίµακα αξιολόγησης
• ο καθορισµός συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο απόδοσης
• η ενεργός συµµετοχή του αξιολογούµενου στην διαδικασία
αξιολόγησης
• η χρησιµοποίηση περιοδικών συνεντεύξεων αναπληροφόρησης
• η παραγωγική διαδικασία αναπληροφόρησης
• η εκπαίδευση των αξιολογητών αλλά και των αξιολογούµενων
• η προσαρµοσµένη χρησιµοποίηση της προσέγγισης της αξιολόγησης
µε αντικειµενικούς στόχους
• η έµφαση στο στοιχείο της δυναµικής-ικανότητας για εξέλιξη του
αξιολογούµενου
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις περιγραφές εργασίας (job
analysis/description). Χωρίς αυτό το στοιχείο είναι αδύνατο να αναπτυχθεί ένα
έγκυρο σύστηµα αξιολόγησης, δεδοµένου ότι θα απουσιάζουν τα βασικά στοιχεία της
θέσης εργασίας, στα οποία καλείται ο αξιολογητής να διατυπώσει την κρίση του. Το
αντικείµενο αυτό είναι θεµελιώδες όχι µόνο για την λειτουργία της αξιολόγησης αλλά
και για την ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων γενικότερα. Κανένας οργανισµός στη
σύγχρονη πραγµατικότητα δεν θεωρείται αξιόπιστος, όταν δεν έχει οριοθετήσει σε
συγκεκριµένα πλαίσια την κάθε θέση εργασίας ξεχωριστά.
Σχετικά µε την αξιολόγηση 360 µοιρών θα ήταν πολύ τολµηρό να γίνει
αναφορά, δεδοµένης της παθολογίας του συστήµατος αλλά και της εντελώς
διαφορετικής φιλοσοφίας που απαιτεί η εφαρµογή της. Άλλωστε η εφαρµογή της σε
στρατιωτικούς οργανισµούς είναι ακόµη σε πειραµατικό στάδιο και θα χρειαστεί
χρόνος και αλλαγή νοοτροπίας για να έχει θετικά αποτελέσµατα. Ωστόσο θα ήταν
χρήσιµη και επένδυση στο µέλλον µια προσαρµογή της µεθόδου αυτής, έστω και µε
- 78 -

µειωµένο συντελεστή βαρύτητας, για να επιτευχθεί µια πιο έγκυρη και ακριβής
αξιολόγηση.
Σίγουρα η αλµατώδης τεχνολογική εξέλιξη έχει επηρεάσει την διαµόρφωση του
εργασιακού περιβάλλοντος στους στρατιωτικούς οργανισµούς. Νέα οπλικά
συστήµατα, αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, υψηλής ευαισθησίας συσκευές
επικοινωνίας, σύγχρονα οχήµατα µε πολλαπλές δυνατότητες συνθέτουν την νέα
πραγµατικότητα. Κανείς ωστόσο και ποτέ δεν αµφισβήτησε ή δεν αµφισβητεί την
πρωτοκαθεδρία του ανθρώπινου δυναµικού ανάµεσα στους παράγοντες που
διαµορφώνουν έναν αξιόµαχο και οργανωµένο στρατό. Προς αυτή την κατεύθυνση
κινείται και η αναγκαιότητα για ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης του προσωπικού.
Κανείς επίσης και ποτέ δεν αµφισβήτησε ή δεν αµφισβητεί την πολυπλοκότητα
του ανθρώπου και την µεγάλη δυσκολία κατανόησης των ενεργειών του και του
τρόπου σκέψης του. Ωστόσο µια οργανωµένη και σοβαρή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων
Πόρων, µε ένα αξιόπιστο, έγκυρο, αποδεκτό και δίκαιο σύστηµα αξιολόγησης που
ταυτίζεται µε του στρατηγικούς στόχους που θέτει η Ανώτατη ∆ιοίκηση, µπορεί να
µετατρέψει αυτήν την πολυπλοκότητα σε πολλαπλασιαστικό µοχλό ισχύος. Σίγουρα
µπορεί να αποτελέσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που θα διαφοροποιήσει ένα
στρατό, ανεξάρτητα από την χρήση προηγµένων τεχνολογικά µέσων. Τα
παραδείγµατα από την Ιστορία αναρίθµητα. ∆εν αποµένει παρά να ειδωθεί το θέµα
µε την απαραίτητη σοβαρότητα και να αντιµετωπιστεί η πρόκληση µε τόλµη και
επιδεξιότητα.
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4. Έκθεση Αξιολόγησης Νατοϊκών Στρατηγείων

INTERNATIONAL EVALUATION REPORT
PART 1 – PERSONAL/ADMINISTRATIVE DATA
LAST NAME:
FIRST NAME/MIDDLE INITIAL (S):
RANK:

NATIONALITY:

SERVICE:

SERVICE NO:

ACE HQ: SFS

DIVISION: CJ

BRANCH:

POST NO:

REPORTING PERIOD:

REASON FOR REPORT: ANNUAL

PART II – DESCRIPTION OF DUTIES
JOB TITLE:
DUTIES PER JOB DESCRIPTION: Yes/No (If no, give brief description of the duties). Yes

PART III – ASSESSMENT Choose the most appropriate definition under each characteristic and mark the
box with an “X”
PERSONAL CHARACTERISTICS:
1. ACCEPTANCE OF
RESPONSIBILITY:
Consider
how or
readily
Consider how readily
he accepts
assumes his assigned responsibilities
or additional duties.
2. EFFECTIVE INTELLIGENCE:
Consider
his judgment,
his judgement,
initiative and common
sense.

3. ABILITY TO WORK IN A TEAM:
Consider
howhow
effectively
Consider
effectively he works with
and gains the support of others.

4. COOPERATION/TACT: Consider
his cooperation
cooperation and
and tact,
tact assessing how
theyimpact on colleagues.

Avoids If He Can.
Exceptionally Willing
Accepts Only When Told
Normally Accepts
Very Willing
Judgment Sometimes Faulty
Sound And Consistent
Exceptionally Quick To Resolve Problems
Adequate For Normal Duties
Incapable Of Reasoned Thinking
Gives His All To The Team Effort
An Average Team Worker
Always Puts Himself First
A Successful Team Worker
Sometimes Personal Interests Interfere
Normally Cooperative With Others
Tactless And Abrasive
Extremely Tactful And Cooperative
Is Sometimes Difficult To Work With
Uses Cooperation And Tact Effectively
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5. RELIABILITY: Consider his general
reliability on and off duty.

Sometimes Unreliable
Exceptionally Reliable
Usually Reliable
Cannot Be Trusted
Very Reliable
Very Determined And Mature
Easily Diverted
Occasionally Displays Lack Of Purpose
Outstanding Determined And Resolute
Sufficiently Determined For His Duties
Adequate But Easily Confused
Work Quickly Deteriorates
Works Very Well Under Pressure
Consistently Calm And Efficient
Normally Unaffected By Stress
Presents A Very Good Appearance
Cares Little For His Appearance
Of Good Standard
Outstandingly Smart Always
Extremely Untidy
Tends To Dislike Decision-Makings
Indecisive And Slow
Usually Makes The Right Decisions
Always Decisive And Accurate
Makes Sound Decisions
Satisfactory Knowledge
Has Some Deficiencies
Exceptional Professional Skills
Inadequate For Current Duties
Very Competent
An Exceptional Organizer And Planner
A Very Good Planner And Supervisor
His Organizing Abilities Needs Developments
A Satisfactory Organizer And Planner
He Displays No Organizing Aptitude
Normally Easily Understood
Some Difficulties In Expression
Easily Misunderstood
Usually Fluent And Clear
Always Concise, Clear And Convincing

6. DETERMINATION: Consider his firmness
of
purpose, emotional maturity
and impact on
others.

7 STABILITY UNDER STRESS: Consider
his.
performance under pressure
in conditions of
stress.

8. PERSONAL APPEARANCE: BEARING:
Consider
Consider his appearance
and bearing on and.
off duty.

9. DECISION-MAKING: Consider how
competently hecompetently
makes decisions and takes
action.

10. LEVEL OF PROFESSIONAL
Consider
ConsiderKNOWLEDGE:
whether he has the
knowledge and
skills required for his job.

11. ABILITY TO ORGANISE Consider his
recognition of priorities, controlling, evaluating
and abilities.
and supervisory

12. COMMUNICATION: Consider how
effectively he expresses himself orally and in
writing, taking into account requirements of
the job description.
O = Orally
W = Writing
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PART IV – OVERALL PERFORMANCE
VERY GOOD

GOOD

SATISFACTORY

WEAK

OUTSTANDING
PART V – RATER’S NARRATIVE

DATE:
RANK: BGEN

SIGNATURE: _______________________________
NAME W. E. GASKIN
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NAT/SVC: USMC

PART VI – REVIEWING OFFICER’S COMMENTS
** I HAVE KNOWN THIS INDIVIDUAL FOR
**
**
my views.

YEAR(S)

MONTH (S)

I agree with rater.
I do not agree with rater and I have amended in red ink the assessments at PART III to reflect

** REVIEWING OFFICER’S NARRATIVE:

DATE:
RANK:

SIGNATURE: _______________________________
RADM

NAME: R. P. BOISSIER

NAT/SVC: UKN

PART VII – CERTIFICATE OF REPORTED INDIVIDUAL: The signing of the certificate by the
reported individual does not signify agreement.
I certify that I have been shown this report and counseled as to my overall performance.

DATE:

SIGNATURE: _______________________________

RANK: CAPT

NAME: BAROTTI, CESARE

NAT/SVC:

ITN
PART VIII – COMMENT BY NATIONAL MILITARY REPRESENTATIVE (if required).

DATE:

SIGNATURE: _______________________________

RANK:

NAME
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NAT/SVC:

5. Έκθεση Αξιολόγησης Πολωνικού Στρατού
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6. Έκθεση Αξιολόγησης Αυστραλιανού Στρατού
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7. Έκθεση Αξιολόγησης Τσέχικου Στρατού
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8. Έκθεση Αξιολόγησης Στρατού Ηνωµένου Βασιλείου
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9. Έκθεση Αξιολόγησης Καναδικού Στρατού
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10. Έκθεση Αξιολόγησης Στρατού Η.Π.Α.
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OFFICER EVALUATION REPORT SUPPORT FORM For use of this form, see AR 623-3; the proponent
agency is DCS, G-1.

PART I - RATED OFFICER IDENTIFICATION
NAME OF RATED OFFICER (Last, First, MI)

SSN

RANK

UNIT, ORG., STATION ZIP CODE OR APO, MAJOR COMMAND

STATUS CODE

FOR OFFICIAL USE ONLY (FOUO) SEE
PRIVACY ACT STATEMENT IN AR 6233.

DATE OF RANK (YYYYMMDD)
FROM DATE

UIC

BRANCH

DESIGNATED/PMOS
(WO) SPECIALITIES

CMD CODE

PSB CODE

PART II - AUTHENTICATION
NAME OF RATER (Last, First, MI)

SSN

RANK

POSITION

NAME OF INTER. RATER (Last, First, MI)

SSN

RANK

POSITION

NAME OF SENIOR RATER (Last, First, MI)

SSN

RANK

POSITION

PART III - VERIFICATION OF FACE-TO-FACE DISCUSSION
MANDATORY RATER / RATED OFFICER INITIAL FACE-TO-FACE COUNSELING ON DUTIES, RESPONSIBILITIES AND PERFORMANCE OBJECTIVES FOR THE CURRENT
RATING PERIOD TOOK PLACE ON PERIODIC RATER / RATED OFFICER FOLLOW-UP FACE-TO-FACE COUNSELINGS: Rated Soldier Initials Rater Initials Rater Initials (Date) Rated
Soldier Initials Senior Rater Initials (Review) Senior Rater Initials (Review) Dates

PART IV - RATED OFFICER (Complete Part IV and Part V below for this rating period)
PRINCIPAL DUTY TITLE

POSITION AOC / BR

a. STATE YOUR SIGNIFICANT DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

b. INDICATE YOUR MAJOR PERFORMANCE OBJECTIVES:
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e.LIST 3 FUTURE ASSIGNMENTS FOR WHICH YOU FEEL YOU ARE BEST SUITED:
NAME SSN

PART V - RATED OFFICER CONTRIBUTIONS
FCMP NOTE: Block IIId of the OER Support Form, Rated Officer's Accomplishments, has been sized to correspond directly with Block Vb on the OER, where the Rater
writes comments on the rated officer's performance. When a user in FCMP creates an OER using a completed OER Support Form, the data entered in Block IIId of the OER
Support Form will automatically transfer to Block Vb on the newly-created OER in their narrative comments on performance. In addition, data entered in Block IIIe of the
OER Support Form, Professional Skills/Areas of Expertise, will transfer to Block Vd on the OER, same subject. The rater then may edit the OER until he/she is satisfied with
the wording and content of the rater's portion. Rated officers that intend to list additonal accomplishments beyond what will fit in the space provided may use the ADD
COMMENTS function in the FCMP Wizard to create a continuation page to the form. However, data entered on the continuation pages on the OER Support form in the
FCMP Wizard will not be automatically transferred to an OER created from the completed OER Support Form.
SIGNATURE AND DATE
a. APFT: DATE: HEIGHT: WEIGHT:
b. LIST YOUR SIGNIFICANT CONTRIBUTIONS:

c. LIST ANY UNIQUE PROFESSIONAL SKILLS OR AREAS OF EXPERTISE OF VALUE TO THE ARMY:

d. IF UNABLE TO SERVE IN THE CURRENT BRANCH/CAREER FIELD, IN WHICH BRANCH/CAREER FIELD WOULD YOU PREFER TO SERVE?
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