ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ …
ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ
… ηα ηειεπηαία ρξόληα εξγάδνκαη ζε
πνιπεζληθή εηαηξία… είκαη ζηέιερνο
ζην ηκήκα πσιήζεσλ ζε όκηιν
εηαηξηώλ… εξγάδνκαη σο ζηέιερνο
ζην ηκήκα Marketing ζε
μελνδνρεηαθή αιπζίδα … Τν ηκήκα
αλζξώπηλσλ πόξσλ ηεο εηαηξείαο
αλαθνηλώλεη όηη ην δηνηθεηηθό
ζπκβνύιην …απνθάζηζε λα πξνβεί
ζε αμηνιόγεζε πξνζσπηθνύ ζηα
ηκήκαηα Μarketing θαη Πσιήζεσλ.
H αμηνιόγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
κέζσ
ελόο
ηεζηεξγαιείνπ
δηάγλσζεο
ησλ
επαγγεικαηηθώλ
αμηώλ ηνπ θάζε αηόκνπ. Αλαξσηηέκαη
…κήπσο ζα ράζσ ηε ζέζε κνπ ;
… Εεηείηαη Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ
από θαξκαθεπηηθή εηαηξεία… δεηείηαη
ζηέιερνο
από
εηαηξία
πνπ
εηδηθεύεηαη
ζηε
παξνρή
ππεξεζηώλ…έθαλα βηνγξαθηθό θαη κε
θάιεζαλ γηα ζπλέληεπμε … κνπ
δήηεζαλ λα ζπκπιεξώζσ έλα ηεζη
πξνζσπηθόηεηαο; Τη λα’λαη άξαγε
απηό ; ππάξρνπλ ζσζηέο απαληήζεηο
... είκαη απξνεηνίκαζηνο …

της Σοφία Σ. Πανδή
General Manager Alpha Hospitality Consultants
Δημοζιεύηηκε ζηο περιοδικό Ηοtel & Restaurant

Η
αξιολόγηζη
πποζυπικού
απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα
ρέξηα
ελόο
κάλαηδεξ
–
ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζην έξγνπ
ηνπ πνηθηινηξόπσο - γίλεηαη ζεκείν
αλαθνξάο ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ
απόδνζε ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ,
ζπκβάιεη ζηε πξόζιεςε θάπνηνπ
αηόκνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε πέξα
από ηε ζπλέληεπμε, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ππμίδα γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ ππνθίλεζε ηνπ
πξνζσπηθνύ.
Η ρξήζε ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ
θαη γεληθόηεξα ε ςπρνκεηξία είλαη
έλαο θιάδνο ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε
επηζηεκνληθή
γλώζε
θαη
καθξνρξόληεο
έξεπλεο.
Οη
επηζηήκνλεο
αλαιώζεθαλ
ζε
καθξνρξόληα
έξεπλα
κέρξη
λα
θαηεγνξηνπνηήζνπλ ή λα εληάμνπλ
ζε
αξηζκεηηθέο
θιίκαθεο
ηηο
αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξέο, κε ζθνπό
λα ηηο θαηαζηήζνπλ έλα αμηόινγν
εξγαιείν
ζηα
ρέξηα
ησλ
αμηνινγεηώλ.

Μνλό ε θξάζε ‘ςπρνκεηξηθά ηεζη’
θέξλεη ζπλεηξκηθά ζην κπαιό ησλ
πεξηζζόηεξσλ
ηελ
εηθόλα
κηαο
αίζνπζαο γεκάηεο ππνςήθηνπο πνπ
δηαγσλίδνληαη
είηε γηα κία ζέζε
εξγαζίαο, είηε αμηνινγνύληαη νη
δπλαηόηεηεο
–δεμηόηεηεο
–
ηθαλόηεηεο
ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ
θαηέρνπλ κέζα ζε κηα επηρείξεζε ‘ε
νξγαληζκό.
Τα παξαπάλσ παξαδείγκαηα έρνπλ
λα θάλνπλ κε έλα θεθάιαην ηεο
θαζεκεξηλόηεηα καο, πνπ ζπλδέεηαη
κε ηνλ εξγαζηαθό ζηίβν ηνπ θαζελόο
από εκάο.
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ηην Ελλάδα επηθξαηεί ε άπνςε όηη
ε ρξήζε ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ
δελ
απνηειεί
κηα
αμηόπηζηε
δηαδηθαζία αιιά έγγπηαη πεξηζζόηεξν
ζηελ άπνςε όηη ε ρξήζε ηνπο είλαη
θάηη ‘πεξηηηό’. ‘Μόλν δύν ζηηο δέθα
επηρεηξήζεηο
ρξεζηκνπνηνύλ
ηα
ςπρνκεηξηθά
εξγαιεία
ζαλ
κπνύζνπια ζηηο πξνζιήςεηο ηνπο
ζύκθσλα κε ην Γείθηε Τάζεσλ
Αγνξάο Δξγαζίαο ηνπ Αlba γηα ην
πξώην εμάκελν ηνπ 2009’.
Τα
εύινγα
εξσηήκαηα
πνπ
πξνθύπηνπλ: ηη πξνζθέξνπλ ηα
ςπρνκεηξηθά ηεζη ζηηο επηρεηξήζεηο,
πνηεο θαηεγνξίεο ηεζη ππάξρνπλ, θαη
ην πην ζεκαληηθό πσο κπνξεί λα
εμαζθαιηζζεί ε εγθπξόηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο ;
Η
διαδικαζία
επιλογήρ
πποζυπικού
πέπα
από
ηην
παπαδοζιακή
μέθοδο
ηηρ
ζςνένηεςξηρ, δεν είναι επαπκήρ.
Σύκθσλα κε κηα πξόζθαηε έξεπλα
ηεο Manpower, ‘ην 30% ησλ
εξγνδνηώλ ζε παγθόζκην επίπεδν θαη
ην 37% ζηε ρώξα καο, ζπλαληά
δπζθνιίεο
θαηά
ηε
δηαδηθαζία
εληνπηζκνύ
εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνύ’. Μηα παιαηόηεξε επίζεο
παγθόζκηα
έξεπλα
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ εηαηξεία
SHL θαη ην Future Foundation,
(2005) έδεημε ‘όηη νη ιαλζαζκέλεο
επηινγέο ππνςεθίσλ θνζηίδνπλ ζηηο
ΖΠΑ 105 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα
θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 23
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. Γελ είλαη
ηπραίν ην γεγνλόο όηη ην 95% ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη
ζηε ιίζηα ησλ Financial Times (FTSE
100), θάλνπλ ρξήζε Ψπρνκεηξηθώλ
ηεζη θαηά ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ’.
Ζ ρξήζε ελόο ςπρνκεηξηθνύ ηεζη
είλαη
πνιύπιεπξε
…
δελ
ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ ζσζηή

επηινγή πξνζσπηθνύ ζηε δηαδηθαζία
ηεο
πξόζιεςεο
αιιά
όπσο
πξναλαθέξζεθε
θαη
γηα
την
ανηικειμενική αξιολόγηζη ηος
ήδη
ςπάπσονηορ ανθπώπινος
δςναμικού
αλλά
και
ηυν
ζςνεπγαηών κάθε εηαιπίαρ και
οπγανιζμού.
Οη
ζπγθεθξηκέλεο
δνθηκαζίεο
(ηεζη)
έρνπλ
ηε
δπλαηόηεηα
λα
εληνπίδνπλ
ηα
επίπεδα γλώζεσλ, ηηο κεζόδνπο
εθπαίδεπζεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε
άηνκν θαη ηα θίλεηξα πνπ έρεη ν
θάζε
εξγαδόκελνο.
Σε
αξθεηέο
πεξηπηώζεηο, αθόκα θαη ην ίδην ην
ζηέιερνο δε γλσξίδεη ζε βάζνο ηηο
αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ.
Έηζη, ηα ςπρνκεηξηθά ηεζη δείρλνπλ
μεθάζαξα ζηελ επηρείξεζε θαη ηνλ
εξγαδόκελν πνηα θαηεύζπλζε ζα
πξέπεη λα αθνινπζήζεη κε ζθνπό ηε
βειηίσζή ηνπ
θαη απνηεινύλ κηα
επνηθνδνκεηηθή
βάζε
ζπδήηεζεο
ζρεηηθά κε ην πιάλν θαξηέξαο ηνπ.

Αρ δώζοςμε ένα παπάδειγμα: ‘Τα
ηειεπηαία ρξόληα, νη επηρεηξήζεηο
έρνπλ αξρίζεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ
εθαξκόδνληαο
επηζηεκνληθέο
κεζόδνπο ‘Sales Τraining’, πξάγκα
ην νπνίν δε ζπλέβαηλε ηόζν έληνλα
ζην παξειζόλ. Έηζη, γίλεηαη εθηελήο
ρξήζε psychometric tools γηα ηε
δηεξεύλεζε
ησλ
εθπαηδεπηηθώλ
αλαγθώλ
ησλ
ζηειερώλ
ησλ
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πσιήζεσλ. Με ηελ νινέλα θαη
κεγαιύηεξε ελαζρόιεζε κε ην
«θαπηό» ζέκα ησλ πσιήζεσλ, ε
ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαιείσλ
αλακέλεηαη λα απμάλεηαη ξαγδαία’.
Τν ζπκπέξαζκα … ηα ςπρνκεηξηθά
εξγαιεία απνδεηθλύνληαη ηδηαίηεξα
ρξήζηκα, γηα ην «θηιηξάξηζκα» ησλ
ππνςεθίσλ ζηελ αξρηθή θάζε ησλ
πξνζιήςεσλ.
Αληαγσληζηηθό
πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπο,
απνηειεί ε αληηθεηκεληθόηεηα θαη ην
επηζηεκνληθό
ηνπο
ππόβαζξν.
Θευπούνηαι επίζηρ απαπαίηηηη
πποϋπόθεζη, για να μποπεί η
διοίκηζή μιαρ επισείπηζηρ –
οπγανιζμού να αξιοποιήζει ηον
κάθε επγαζόμενο ανάλογα με ηιρ
δςναηόηηηέρ ηος. Η εμνηθνλόκεζε
ρξόλνπ,
γηα
ηα
ζηειέρε
πνπ
δηεμάγνπλ ηηο ζπλεληεύμεηο, είλαη
ζεκαληηθή. Οη επηρεηξήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ
ςπρνκεηξηθά ηεζη
εληζρύνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο εηθόλα
θαζώο ε ρξήζε αληηθεηκεληθώλ
κεηξήζεσλ
ζπκβάιεη
ζηελ
θεξεγγπόηεηα ηνπο.

ηθαλό λα πξνζεγγίζεη ηνπο ζηόρνπο
ηνπ ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ
δπλαηόηεηεο.
Γεληθά ε αμηνιόγεζε ηεο αλζξώπηλεο
πξνζσπηθόηεηαο
κπνξεί
λα
καο
παξέρεη
ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά
κε
ηελ
κειινληηθή
ζπκπεξηθνξά, ηελ πξνζαξκνγή θαη
ηελ
επηηπρή
ζηαδηνδξνκία
ελόο
αλζξώπνπ ζε κηα αηειείσηε αιπζίδα
επαγγεικάησλ
όπσο
π.ρ.
ξεζεςηνληζη,
ινγηζηήο,
κάγεηξαο,
νηθνδόκνο,
θεπνπξόο,
ηακίαο,
εηζπξάθηνξαο,
ηαρπδξόκνο,
θιεηήξαο, απνζεθάξηνο, πσιεηήο,
αζθαιηζηήο, λνζνθόκνο, καηεπηήξαο,
πξνγξακκαηηζηήο,
γξαθίζηαο,
θσηνγξάθνο,
δαραξνπιάζηεο,
νδεγόο, αηζζεηηθόο θ.α.

Οι πιο δημοθιλείρ καηηγοπίερ
τςσομεηπικών ηεζη είναι :
Σεζη
Πποζυπικόηηηαρ:.
Ζ
πξνζσπηθόηεηα ηνπ θάζε αηόκνπ
είλαη κνλαδηθή θαη ζηαζεξή θαη
εμαξηάηαη από ηελ θιεξνλνκηθόηεηα
θαη
από
ην
πεξηβάιινλ.
Τν
ζπγθεθξηκέλν ηεζη δελ απνηειεί
νδεγό ζρεηηθά κε ην πσο ην άηνκν
κπνξεί
λα
βειηηώζεη
ηελ
πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαη λα δηνξζώζεη
ηηο αηέιεηεο ηνπ. Εμάιινπ έηνηκεο
ζπληαγέο
θαη
κέζνδνη
κε
εμαζθαιηζκέλε επηηπρία όζνλ αθνξά
απηόλ ηνλ ηνκέα δελ ππάξρνπλ. Τν
παξόλ ηεζη σζηόζν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί
πξνθεηκέλνπ
λα
απμήζεη ηελ γλώζε ηνπ αηόκνπ γηα
ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα ην θαηαζηήζεη

Σεζη Επαγγελμαηικών Αξιών : Ο
ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν
αληηδξά, θάησ από ζπγθεθξηκέλεο
θαηαζηάζεηο, ππαγνξεύεηαη από ην
εζσηεξηθό ζύζηεκα ησλ αμηώλ ηνπ
θαη
καο
δίλεη
κε
βάζε
ηελ
παξαηεξνύκελε ζπκπεξηθνξά ηελ
δπλαηόηεηα λα ην πεξηγξάςνπκε
αλάινγα. Μπνξνύκε, δειαδή, λα
δηαπηζηώζνπκε ηελ ηδηνζπγθξαζία
ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηε κειινληηθή
ηνπ
ζπκπεξηθνξά.
Δειαδή
αλ
θάπνηνο άλζξσπνο έρεη ςειά ζην
ζύζηεκα αμηώλ ηνπ ηελ ηεκπειηά,
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ηελ αλεζηθόηεηα, ην ςεύδνο θαη ηελ
θινπή ηόηε είλαη πην πηζαλό όηη
παξάιιεια ζα είλαη αλεύζπλνο θαη
αζπλείδεηνο παξά θηιόηηκνο θαη
ζπκπνλεηηθόο.
Ωζηόζν
δελ
κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη όινη
νη άλζξσπνη κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο
αμίεο ζηνλ ίδην βαζκό. Η κέηξεζε
ινηπόλ ηόζν ηεο ηδηνζπγθξαζίαο όζν
θαη ησλ αμηώλ ελόο αηόκνπ, είλαη
πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ αμηνιόγεζή
ηνπ αιιά θαη γηα ηελ παξνρή ελόο
εμαηνκηθεπκέλνπ
πξνγξάκκαηνο,
επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο
θαη
ζπκβνπιεπηηθήο
ή
πξνζσπηθήο
βειηίσζεο.
Τν ηεζη επαγγεικαηηθώλ αμηώλ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
επηινγή
θαη
ζηελ
αμηνιόγεζε
αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ,
ζηελ
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, ζηελ
πξνζσπηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ζε
πξνγξάκκαηα
ζπζηεκαηηθήο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ηελ
ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ ηεζη δελ
απαηηείηαη ε ύπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ
γλώζεσλ. Δελ ππάξρνπλ εμάιινπ
ζσζηέο
θαη
ιάζνο
απαληήζεηο.
Επηπιένλ δελ είλαη ζηόρνο ηνπ ηεζη
λα εμεηάζεη ην επίπεδν γλώζεσλ ηνπ
αηόκνπ θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα
απαληάεη ζσζηά. Σηόρνο ηνπ ηεζη
είλαη λα απνδώζεη κηα ξεαιηζηηθή
εηθόλα ησλ αμηώλ εθείλσλ πνπ έρνπλ
κεγάιε ζεκαζία ζύκθσλα κε ην
αμηαθό ζύζηεκα ηνπ εξσηώκελνπ ζε
ζπλάξηεζε
κε ηηο θαζεκεξηλέο
θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηόηεηεο.
Σεζη Ικανοηήηυν/Δεξιοηήηυν: Οη
ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίεο κεηξνύλ
ηελ απόδνζε ησλ αηόκσλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο όπσο ε
γισζζηθή, ε αξηζκεηηθή θ.ά.
Σπλήζσο, εζηηάδνπλ ζηηο έκθπηεο
ηθαλόηεηεο ηνπ θάζε αηόκνπ.
Σεζη Ενδιαθεπόνηυν & Κινήηπυν
Εμεηάδνπλ θαη κειεηνύλ ηα πεδία
εκείνα που είλαη πεξηζζόηεξν
ειθπζηηθά γηα θάζε άλζξσπν.

Σεζη Φςσοπαθολογίαρ (θιηληθά
εξγαιεία):
πνπ
αθνξνύλ
ζηε
δηεξεύλεζε πηζαλήο παζνινγίαο ηεο
πξνζσπηθόηεηαο
θαη
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηινγή γηα
επαίζζεηεο
ζέζεηο
εξγαζίαο
(έλνπινη,
ππξνζβέζηεο, ρεηξηζηέο
κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θ.α).
Επηπξόζζεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη
ζε δηεζλέο επίπεδν, ηα ςπρνκεηξηθά
ηεζη
έρνπλ
αξρίζεη
να
εξειδικεύονηαι
ζε
θέμαηα
ανάπηςξηρ
ηγεζίαρ
αληαπνθξηλόκελα
ζηηο
ζπλερώο
απμαλόκελεο
απαηηήζεηο
ησλ
επηρεηξήζεσλ πάλσ ζε απηό ην ζέκα.
Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί
ε δεκηνπξγία ελόο εξσηεκαηνινγίνπ,
ε
ζπκπιήξσζε
ηνπ
νπνίνπ
πξαγκαηνπνηείηαη δηαδηθηπαθά θαη
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο κάλαηδεξ
λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ αληίθηππν
ηνπ ηύπνπ εγεζίαο πνπ αζθνύλ ζηελ
θηλεηνπνίεζε, ηελ απόδνζε θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε ηεο νκάδαο ηνπο.

Υπάπσοςν όπια ; ηα τςσομεηπικά
ηεζη είναι αποηελεζμαηικά , είναι
έγκςπα είναι αξιόπιζηα… όλα ηα
παπαπάνυ με μια πποϋπόθεζη ..
όηαν η σπήζη ηοςρ δεν θηάνει ηην
ςπεπβολή ! Υπάπσοςν διάθοποι
λόγοι…
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Aξρίδεη λα γίλεηαη αληηιεπηό όηη ηα
ςπρνκεηξηθά ηεζη ζα πξέπεη λα
αθνινπζνύλ ηνλ εξγαδόκελν ζε όια
ηα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
πνξείαο, από ηελ πξόζιεςε ζηα
πξώηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο
πξναγσγέο αθόκα θαη ζηε θάζε πνπ
πξνεγείηαη
ηεο
ζπληαμηνδόηεζήο
ηνπ.
Η επηινγή, ε ρνξήγεζε θαζώο θαη ε
εξκελεία ησλ ςπρνκεηξηθώλ ηεζη ζα
πξέπεη λα γίλνληαη από εηδηθνύο πνπ
γλσξίδνπλ
ηα
ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ / ησλ ηεζη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη
θαη
είλαη
εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπο. Τν
επηζηεκνληθό
ππόβαζξν
ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ
εξγαιείσλ,
ε
εμαγσγή
ακεξόιεπησλ
ζπκπεξαζκάησλ, ε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ θαη ε ζηξνθή ηνπ
ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ πξνο ηελ
επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο έρνπλ
κεηαηξέςεη ηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία
ζε έλα είδνο «κόδαο» κέζα ζηηο
επηρεηξήζεηο. Η ηάζε απηή ζα
κπνξνύζε λα απνβεί κνηξαία αλ δε
γίλνπλ νη ζσζηνί ρεηξηζκνί. Είλαη
ιαλζαζκέλε ε θίλεζε
θάπνησλ
επηρεηξήζεσλ λα πξνζπαζνύλ κε
αλεηδίθεπην
πξνζσπηθό
λα
ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα εξκελεύνπλ
ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη ρσξίο
πηζηνπνηεκέλε
εμεηδηθεπκέλε
εθπαίδεπζε.
Εδώ,
εζηηάδσ
ηελ
πξνζνρή ζαο γηα λα απνθεπρζνύλ νη
παξαηππίεο.
Η
αλεμέιεγθηε
επίζεο
ρξήζε
κεηαθξαζκέλσλ
ςπρνκεηξηθώλ
εξσηεκαηνινγίσλ κε ζηαζκηζκέλσλ
ζηνλ
ειιεληθό
πιεζπζκό,
πξνζαξκνζκέλα δειαδή ζην πνιηηηζηηθό
πιαίζην ησλ αηόκσλ πνπ πξόθεηηαη λα
ρνξεγεζεί, απνηειεί έλα από ηα
ζπλήζε ζθάικαηα πνπ ζπκβαίλεη
ζηηο εγρώξηεο επηρεηξήζεηο. Τν ηεζη
πξέπεη λα κεηξά αλ θαη θαηά πόζν ν
εμεηαδόκελνο παξαπνηεί ηελ εηθόλα ηνπ
εαπηνύ ηνπ, εζειεκέλα ή αζέιεηα θαηά
ηε ζπκπιήξσζε. Τα ηεζη πνπ δελ
πξνζθέξνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα είλαη
πξνθαλώο αθαηάιιεια.

Από ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθαζίζεη κηα
επηρείξεζε
ηελ
ρξήζε
ελόο
ή
πεξηζζνηέξσλ ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ
είλαη απαξαίηεην ε δηεμαγσγή ηνπο λα
γίλεηαη κε ηξόπν πνπ λα εγγπάηαη όηη ε
απόδνζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζε απηά ζα
είλαη αλεπεξέαζηε από εμσηεξηθνύο
παξάγνληεο. Γηα ην ιόγν απηό, ζηε
δηεμαγσγή ηνπο πξέπεη λα έρνπκε
θξνληίζεη
γηα
δεηήκαηα
όπσο
ν
εμεηαδόκελνο λα είλαη μεθνύξαζηνο ώζηε
λα κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηε δηαδηθαζία.
Τα ζπγθεθξηκέλα ηεζη ζα πξέπεη λα
εθαξκόδνληαη ζην πιαίζην κηαο
επξύηεξεο
ζηξαηεγηθήο,
ηεο
επηρείξεζεο. Εμάιινπ, δε ζα πξέπεη
λα μερλά θαλείο θαη ην γεγνλόο όηη
αξθεηνί εξγαδόκελνη κπνξεί λα
έρνπλ αξλεηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε
ηα ηεζη - λα ηα ζεσξνύλ έλα
‘απνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ’ πνπ
αληηθαζηζηά ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο
θαη ηελ επηθνηλσλία. Σε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο ε ελεκέξσζε θαη ε
πξνζέγγηζε κε κε πηεζηηθό ηξόπν
απνδεηθλύνληαη,
ζπλήζσο,
απνηειεζκαηηθέο.
H Αlpha Hospitality Consultants
ζπλεξγάδεηαη κε έλα εηδηθεπκέλν
επηηειείν
πηζηνπνηεκέλσλ
ςπρνιόγσλ
θαη
δηαζέηεη
κηα
αμηόπηζηε
θαη
δνθηκαζκέλε
κεζνδνινγία
ςπρνκεηξηθώλ
εξγαιείσλ, πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε
αξθεηέο
επηρεηξήζεηο,
γηα
ηελ
εμέηαζε όισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή
ζπκπεξηθνξά θαη απόδνζε.
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