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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 
Η διατριβή αποσκοπεί στην ανάδειξη της κρισιμότητας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
(ΔΑΠ) στην υλοποίηση της στρατηγικής και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 
επιχείρησης. Η σχέση μεταξύ της ΔΑΠ και των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί ένα 
έντονα συζητούμενο θέμα στη διεθνή βιβλιογραφία. Η σύγχρονη ακαδημαϊκή έρευνα, 
τροφοδοτούμενη συνεχώς από το αυξημένο ενδιαφέρον και τις τρέχουσες εξελίξεις, προσπαθεί 
να τεκμηριώσει με πειστικό τρόπο την θετική επίπτωση της ΔΑΠ στην απόδοση της επιχείρησης 
/ οργανισμού.  

Σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις μετασχηματισμού του ρόλου της λειτουργίας της ΔΑΠ, που 
από καθαρά διοικητικός μετασχηματίζεται σε στρατηγικό, τα στελέχη του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων καλούνται να αναλάβουν το έργο του στρατηγικού εταίρου, να 
συμμετάσχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό επιχειρήσεων / οργανισμών και να επιδείξουν τα απτά 
αποτελέσματα της δικής τους συμβολής. Αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα προσδιορισμού και 
μέτρησης των αποτελεσμάτων του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων δηλ. θέμα 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ. 

Μολονότι η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ απασχολεί με αυξημένη ένταση τη σχετική έρευνα 
και βιβλιογραφία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εν τούτοις δεν φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία 
ως προς τον ορισμό και το περιεχόμενό της, δηλ. τον καθορισμό των συστατικών της στοιχείων. 
Προκύπτει, συνεπώς, η ανάγκη υιοθέτησης ενός ενιαίου και συγχρόνου προτύπου 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και των συστατικών αυτής στοιχείων, εντός του πλαισίου των 
στρατηγικών επιδιώξεων μιας επιχείρησης / οργανισμού.  

Σκοπός της διατριβής είναι η καταγραφή και διερεύνηση: 

1. της έννοιας της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ (όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι 
σήμερα) και του τρόπου, με τον οποίο αυτή προσδιορίζεται δηλ. μετριέται / εκτιμάται, 

2. των παραγόντων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ και 

3. του τρόπου, με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στα συγκεκριμένα 
«παραδοτέα» ως ενδιάμεσα αποτελέσματα που παρεμβάλλονται στη σχέση μεταξύ 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τελικών επιδόσεων / αποτελεσμάτων της επιχείρησης 
/ οργανισμού. 
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Για τον λόγο αυτό πραγματοποιείται εκτενής ανασκόπηση της ευρύτερης βιβλιογραφίας, στην 
οποία καταγράφονται οι ενθαρρυντικές ενδείξεις της θετικής σύνδεσης μεταξύ ΔΑΠ και 
επιχειρησιακών επιδόσεων, οριοθετείται η έννοια της επιχειρησιακής απόδοσης, αναλύεται η 
σχέση της λειτουργικής στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων με την ανταγωνιστική στρατηγική, 
εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις αξιολόγησης της συμβολής της ΔΑΠ στην απόδοση της 
επιχείρησης / οργανισμού, αναλύεται ο νέος στρατηγικός ρόλος της ΔΑΠ και παρουσιάζονται 
εναλλακτικά πλαίσια αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ. 
 
Ως γενικό πλαίσιο προκρίνεται το προτεινόμενο από τους ερευνητές Boudreau & Ramstad 
(1997) και ειδικότερα το επίπεδο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας (effectiveness), όπου 
εντάσσονται οι επιδράσεις της ΔΑΠ στη διαμόρφωση των ικανοτήτων και συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τον νέο στρατηγικό ρόλο της λειτουργίας ΔΑΠ και τη 
δυνατότητά της να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων για την 
υλοποίηση της στρατηγικής, υιοθετείται η προσέγγιση της μεθόδου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard) και επιλέγεται το μοντέλο αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) των Beatty, Huselid & Schneier (2003), δεδομένου ότι ως 
παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ εντοπίζει τις ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων. 
  
Ως πλέον πρόσφορη ερευνητική στρατηγική εφαρμόσθηκε η μελέτη περίπτωσης (case study). Η 
έρευνα διεξήχθη μεταξύ 14 μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν ως θυγατρικές ξένων 
πολυεθνικών ομίλων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με βάση την αρχή της τριγωνικότητας 
(triangulation) και τη συμμετοχή των διευθυντών ανθρωπίνων πόρων και στελεχών γραμμής. 
 
Η διατύπωση των ερευνητικών προτάσεων έγινε σύμφωνα με το μοντέλο των Beatty, Huselid & 
Schneier (2003) και επιχειρήθηκε να διερευνηθεί, ανά ζεύγη, η διαδοχική σχέση μεταξύ των 
τεσσάρων παραγόντων που συνθέτουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας  ΔΑΠ, υπό 
μορφή ερωτημάτων του τύπου «πώς»  και «γιατί», τα οποία προσιδιάζουν στη μέθοδο της 
μελέτης περίπτωσης (case study). Οι εν λόγω παράγοντες είναι: (i) Ικανότητες στελεχών ΔΑΠ, 
(ii) Πολιτικές-Πρακτικές ΔΑΠ, (iii) Συστήματα ΔΑΠ και (iv) Παραδοτέα λειτουργίας ΔΑΠ. 
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Η πρωτοτυπία της διατριβής έγκειται: (i) στη μελέτη της επίδρασης της λειτουργίας ΔΑΠ στα 
ενδιάμεσα παραδοτέα που παρεμβάλλονται στη σχέση μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 
τελικών επιδόσεων της επιχείρησης / οργανισμού, σύμφωνα με τη μέθοδο των εξισορροπημένων 
επιδόσεων, (ii) στην τεκμηρίωση του μοντέλου αποτελεσματικότητας με τη βοήθεια σειράς 
θεωρητικών εργασιών αλλά κυρίως εμπειρικών ερευνών (surveys), οι οποίες περιέχουν ως 
μεταβλητές, ανά ζεύγη, τους τέσσερις προαναφερθέντες παράγοντες και επιβεβαιώνουν τις 
διαδοχικές μεταξύ αυτών σχέσεις, (iii) στη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας και στη διατύπωση 
ερευνητικών προτάσεων στοχεύοντας στην κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο η λειτουργία 
ΔΑΠ δημιουργεί αξία και αναζητώντας τις κατάλληλες απαντήσεις στα ερωτήματα «γιατί» και 
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«πώς» των μεταξύ των παραγόντων του μοντέλου σχέσεων και (iv) στη χρησιμότητα των 
συμπερασμάτων της έρευνας για τους διευθυντές ανθρωπίνων πόρων και τα διευθυντικά 
στελέχη μιας επιχείρησης / οργανισμού, προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα 
της ΔΑΠ και να υλοποιήσουν με επιτυχία τους στρατηγικούς στόχους. 
 
ΙI. Η  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
Η διατριβή περιλαμβάνει την εισαγωγή και επτά κύρια κεφάλαια ως εξής: 

Στην εισαγωγή γίνεται σύντομη περιγραφή του θέματος και περιγράφεται η οργάνωση της 
διδακτορικής διατριβής 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σύνδεση μεταξύ ΔΑΠ και αποτελεσμάτων της επιχείρησης, 
κάνει εκτεταμένη ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών των οποίων τα ευρήματα παρέχουν θετικές 
ενδείξεις της εν λόγω σύνδεσης, παραθέτει ανάλυση των κυρίων ερευνητικών προοπτικών που 
έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς, διευκρινίζει την έννοια της επιχειρησιακής απόδοσης και 
τα θέματα μέτρησής της και καταλήγει στο πρόβλημα του αποκαλουμένου «σκοτεινού 
θαλάμου». ο οποίος παρεμβάλλεται στη σχέση μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακών επιδόσεων και 
θα πρέπει να φωτισθεί προκειμένου να κατανοηθεί και ενισχυθεί αυτή η σχέση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο τοποθετείται η λειτουργική στρατηγική ανθρωπίνων πόρων εντός του 
ευρυτέρου πλαισίου της στρατηγικής, γίνεται σύντομη αναφορά στην προέλευση της 
στρατηγικής ΔΑΠ, εξετάζεται η σχέση μεταξύ λειτουργικής στρατηγικής ΔΑΠ και 
επιχειρηματικής (ανταγωνιστικής) στρατηγικής, αναλύεται το περιεχόμενο της πρώτης, τίθεται 
το ζήτημα της εξισορρόπησης (fit) μεταξύ των δύο και περιγράφονται οι κύριες προοπτικές-
προσεγγίσεις ανάλυσης της λειτουργικής στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες 
χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ερευνητικές (εμπειρικές) προσπάθειες. 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα της αξιολόγησης της ΔΑΠ ως προς τη συμβολή της 
στην επιχειρησιακή απόδοση, εξετάζει τις προσεγγίσεις, δηλαδή τους τρόπους αξιολόγησης της 
ΔΑΠ όπως προτείνονται από διάφορους ερευνητές, αναλύει την αποτελεσματικότητα ως 
διάσταση αξιολόγησης της ΔΑΠ εξετάζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης όπως προκύπτουν από το 
ερευνητικό έργο άλλων συγγραφέων, προσδιορίζει τα επίπεδα εστίασης της 
αποτελεσματικότητας ΔΑΠ παραθέτοντας τους αντίστοιχους τρόπους μέτρησής της, εισάγει στο 
νέο στρατηγικό ρόλο της λειτουργίας ΔΑΠ, αναλύει το πλαίσιο αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) εντός του ευρυτέρου πλαισίου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Business Scorecard), περιγράφει τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ 
σύμφωνα με το έργο διακεκριμένων συγγραφέων-ερευνητών και καταλήγει στον καθορισμό των 
παραδοτέων αποτελεσμάτων που υιοθετούνται από την παρούσα διατριβή καθώς και στην 
επιλογή του πλαισίου αποτελεσματικότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάπτυξη του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί την 
αφετηρία για την πραγματοποίηση της ποιοτικής έρευνας και τη βάση για τη διατύπωση των 
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ερευνητικών προτάσεων και την επίτευξη των ερευνητικών σκοπών. Γίνεται εκτεταμένη 
αναφορά στις έννοιες, θεωρητικά σχήματα και ερευνητικά ευρήματα που σχετίζονται με τους 
παράγοντες του υποδείγματος/μοντέλου αποτελεσματικότητας των Becker, Huselid & Schneier 
(2003). Επί πλέον, επιχειρείται εκτεταμένη τεκμηρίωση των μεταξύ των εν λόγω παραγόντων 
σχέσεων με τη βοήθεια μιας σειράς θεωρητικών και κυρίως εμπειρικών ερευνών. Τέλος, γίνεται 
η διατύπωση των προς έλεγχο ερευνητικών προτάσεων. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στο μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και περιγράφει την 
διαδικασία επιλογής της ερευνητικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε,  δηλαδή της  μελέτης 
περίπτωσης, τη χρησιμότητα των ποιοτικών μεθόδων στο πεδίο της ΔΑΠ, τον σχεδιασμό της 
έρευνας, την επιλογή των προς μελέτη περιπτώσεων, τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων 
και το σχεδιασμό της συνέντευξης ως οργάνου-εργαλείου μέτρησης.  

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας. Αρχικά 
παρατίθενται οι σύντομες περιγραφές των υπό μελέτη περιπτώσεων, η δομή των οποίων είναι 
σύμφωνη με το περιεχόμενο του ερευνητικού μοντέλου. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των 
ευρημάτων που αναφέρονται: (i) στους παράγοντες αποτελεσματικότητας ΔΑΠ που 
περιλαμβάνονται στο ερευνητικό υπόδειγμα (μοντέλο) και (ii) στις ερευνητικές προτάσεις που 
έχουν διατυπωθεί. Τέλος, παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα διοικητικά στελέχη 
(διευθυντές ανθρωπίνων πόρων και στελέχη γραμμής) που συμμετείχαν στην έρευνα και έλαβαν 
μέρος στις συνεντεύξεις ως ερωτώμενοι. 

Στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται η ερμηνεία και διασύνδεση των σημαντικοτέρων ευρημάτων 
με το θεωρητικό πλαίσιο έρευνας με άμεση αναφορά στις υπό διερεύνηση ερευνητικές 
προτάσεις και στο γενικότερο ερευνητικό ερώτημα και εξάγονται συμπεράσματα. Επί πλέον, 
εντοπίζονται η σημασία και οι δυνατότητες εφαρμογής των ευρημάτων της έρευνας σε πρακτικό 
επίπεδο με την υποβολή σχετικών προτάσεων. Τέλος, αναφέρεται η χρησιμότητα της διατριβής 
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ακολουθούν οι περιορισμοί της παρούσης διατριβής και 
γίνεται υποβολή προτάσεων για μελλοντική έρευνα. 

Στο τέλος της διατριβής παρατίθενται η βιβλιογραφία, τα ευρετήρια σχημάτων, πινάκων και τα 
εκτενή παραρτήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ  
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) 
 
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη σύνδεση μεταξύ ΔΑΠ και αποτελεσμάτων της επιχείρησης, 
κάνει εκτεταμένη ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών των οποίων τα ευρήματα παρέχουν θετικές 
ενδείξεις της εν λόγω σύνδεσης, παραθέτει ανάλυση των κυρίων ερευνητικών προοπτικών που 
έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς, διευκρινίζει την έννοια της επιχειρησιακής απόδοσης και 
τα θέματα μέτρησής της και καταλήγει στο πρόβλημα του αποκαλουμένου «σκοτεινού 
θαλάμου», ο οποίος παρεμβάλλεται στη σχέση μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακών επιδόσεων και 
χρειάζεται να φωτισθεί προκειμένου να κατανοηθεί και ενισχυθεί αυτή η σχέση. 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Η σύνδεση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με τους στρατηγικούς σκοπούς και στόχους της 
επιχείρησης αποτελεί και το ουσιαστικό περιεχόμενο της στρατηγικής διοίκησης των 
ανθρωπίνων πόρων. Η εν λόγω σύνδεση αποβλέπει στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης 
και στην ανάπτυξη οργανωσιακής κουλτούρας ικανής να καλλιεργήσει την καινοτομία και 
ευελιξία που απαιτούν οι σύγχρονες οξύτατες ανταγωνιστικές συνθήκες. Διάφοροι οργανισμοί, 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στρέφονται προς τις τεχνικές της στρατηγικής 
διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων προκειμένου να υποβοηθήσουν τις συνεχείς αλλαγές και 
παραλλήλως φέρνουν τα Τμήματα ανθρωπίνων πόρων στην πρώτη γραμμή του οργανωσιακού 
μετασχηματισμού και της προσπάθειας επιβίωσης, όσο ποτέ κατά το παρελθόν (Truss & 
Gratton, 1994).  
 
Το ερώτημα, πώς οι πολιτικές και πρακτικές  διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού συνδέονται 
με την απόδοση μιας επιχείρησης / οργανισμού, έχει αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου  
ενδιαφέροντος τόσο από τους ακαδημαϊκούς όσο και από τα διοικητικά στελέχη (Wright et al., 
1999). Μολονότι πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί προς απόδειξη της θετικής επίπτωσης 
ορισμένων “μεθόδων εργασίας υψηλής απόδοσης” (high performance work practices) στις 
οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης, εν τούτοις εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος βαθμός 
αβεβαιότητας ως προς τον ακριβή χαρακτήρα αυτής της σύνδεσης (Truss, 2001).  O Ulrich 
(1997b) χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι πρακτικές διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού φαίνεται 
ότι ασκούν ουσιαστικό ρόλο· συνηγορεί μάλιστα και η λογική· τα ευρήματα ερευνών το 
επιβεβαιώνουν».  
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Η σχέση μεταξύ της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και των επιδόσεων της επιχείρησης αποτελεί 
ένα έντονα συζητούμενο θέμα στη διεθνή βιβλιογραφία κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Boselie et 
al., 2001). Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Guest (1999), ένα συνεχώς ογκούμενο ρεύμα έρευνας 
εντός του ευρυτέρου πεδίου της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ανιχνεύει τη σχέση μεταξύ της 
ΔΑΠ και της απόδοσης, ενσωματώνοντας συχνά διάφορες απόψεις της επιχειρηματικής 
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δραστηριότητας (επιχειρείν) και της στρατηγικής των ανθρωπίνων πόρων (Arthur, 1994; Becker 
& Gerhard, 1996; Guest, 1997; Huselid, 1995).  
 
Ερευνητικές εργασίες ενός ικανού αριθμού ακαδημαϊκών υποστηρίζουν ότι υπάρχει στενή 
σχέση μεταξύ των μεθόδων εργασίας υψηλής απόδοσης (high performance work practices) και 
της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Υπάρχουν ευρήματα που ενισχύουν τη σύνδεση των 
εν λόγω μεθόδων - πρακτικών με ποικιλία επιδόσεων – αποτελεσμάτων, όπως: παραγωγικότητα, 
ποιότητα, κερδοφορία, διακίνηση εργαζομένων κ.λ.π.) (MacDuffie, 1995; Terpstra & Rozell, 
1993; Huselid, 1995 κ.ά.).  
 
1.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΑΠ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
 
Η σύγχρονη ακαδημαϊκή έρευνα, τροφοδοτούμενη από το αυξημένο ενδιαφέρον και τις 
τρέχουσες εξελίξεις, προσπαθεί να τεκμηριώσει και να αποδείξει την επίπτωση της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων στην απόδοση της επιχείρησης. Θεωρείται εύλογο, χωρίς να προκαλεί 
έκπληξη, το γεγονός ότι οι πρώτες προσπάθειες εμπειρικής διαπίστωσης της εν λόγω σύνδεσης 
στράφηκαν προς περιοχές της ΔΑΠ, οι οποίες είχαν ήδη φωτισθεί ισχυρώς από προγενέστερες 
έρευνες (Rogers & Wright, 1998).  
 
Οι αρχικές έρευνες συνέδεσαν μεμονωμένες πρακτικές ΔΑΠ, όπως της εκπαίδευσης (Russel et 
al., 1985), επιλογής (Terpstra & Rozell, 1993), αξιολόγησης και αμοιβών (Milkovich, 1992) με 
την χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης. Ως πρόοδος των σχετικών ερευνών θεωρείται 
η εξέταση του δεσμού μεταξύ όχι μεμονωμένων πρακτικών αλλά συστημάτων αποτελουμένων 
από πρακτικές ΔΑΠ και απόδοσης. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων ερευνών είναι η εργασία 
του Huselid (1995) που συνδέει ένα πίνακα πρακτικών ΔΑΠ με χρηματοοικονομικές και 
εμπορικές επιδόσεις και η μελέτη του Mac Duffie (1995) που συνδέει δέσμες πρακτικών ΔΑΠ με 
την παραγωγικότητα και την ποιότητα (Rogers & Wright, 1998), όπως θα περιγράψουμε 
αναλυτικότερα στη συνέχεια αυτής της ενότητας. 
 
Παρατίθενται ευρήματα ερευνών που ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ της ΔΑΠ και των 
επιχειρησιακών επιδόσεων – αποτελεσμάτων: 
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Έρευνα που διεξήχθη από τον Arthur (1992) μεταξύ 30 εργοστασίων χαλυβουργίας των Η.Π.Α. 
εξέτασε τη σχέση μεταξύ του εφαρμοζόμενου συστήματος βιομηχανικών σχέσεων στους χώρους 
εργασίας και της ακολουθούμενης ανταγωνιστικής στρατηγικής.  Τα αποτελέσματα της έρευνας 
απέδειξαν ότι ποσοστό περίπου 90% των επιχειρήσεων που ακολουθούσαν στρατηγική ηγεσίας 
κόστους είχαν υιοθετήσει σύστημα βιομηχανικών σχέσεων που δίνει έμφαση στη μείωση του 
κόστους. Επίσης, ποσοστό 60% των επιχειρήσεων που εφάρμοζαν στρατηγική διαφοροποίησης 
είχαν υιοθετήσει το σύστημα βιομηχανικών σχέσεων που δίνει έμφαση στη μεγιστοποίηση της 
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αφοσίωσης – δέσμευσης των εργαζομένων.  
 
Μετά από έρευνα  που διεξήγαγε ο Arthur (1994) μεταξύ 30 εργοστασίων χαλυβουργίας στις 
Η.Π.Α. απέδειξε ότι η επιχειρησιακή απόδοση επηρεάζεται από τα εφαρμοζόμενα συστήματα 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούσαν 
“συστήματα αφοσίωσης – δέσμευσης” των εργαζομένων (commitment systems) είχαν υψηλότερη 
παραγωγικότητα, χαμηλότερους δείκτες  απόρριψης ελαττωματικών προϊόντων  (scrap) και 
χαμηλότερους ρυθμούς εναλλαγής προσωπικού από ό,τι οι επιχειρήσεις που εφάρμοζαν 
“συστήματα ελέγχου” των εργαζομένων (control systems). Ακόμη, βρέθηκε ότι το εφαρμοζόμενο 
σύστημα ΔΑΠ ρύθμιζε τη σχέση μεταξύ του ρυθμού εναλλαγής προσωπικού και της 
βιομηχανικής απόδοσης των χαλυβουργείων, ευνοϊκότερα στις περιπτώσεις των συστημάτων 
αφοσίωσης – δέσμευσης παρά των συστημάτων ελέγχου. 
 
Ο Huselid (1995), με εθνική έρευνα που διεξήγε σε δείγμα περίπου 1.000 επιχειρήσεων στις 
Η.Π.Α., διερεύνησε την επίπτωση των πρακτικών εργασίας υψηλής απόδοσης τόσον επί 
ορισμένων ενδιαμέσων αποτελεσμάτων ανθρωπίνων πόρων (ρυθμός εναλλαγής προσωπικού και 
παραγωγικότητα) όσο και επί των επιχειρησιακών χρηματοοικονομικών επιδόσεων. Τα 
ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πρακτικές εργασίας υψηλής απόδοσης έχουν θετική 
επίπτωση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα μετά την παρεμβολή χαμηλών ρυθμών 
εναλλαγής προσωπικού και αυξημένης παραγωγικότητας των εργαζομένων. Οι μεμονωμένες 
πρακτικές ΔΑΠ της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της παροχής κινήτρων βρέθηκε ότι είχαν 
σημαντική θετική  σχέση με την παραγωγικότητα. Γενικά, παρόμοια ήταν η σχέση των 
πρακτικών ΔΑΠ και με τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα εκτός μικρών διαφορών 
(Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010). 
 
Βασισμένοι στην εργασία του Huselid (1995), οι Huselid & Becker (1995) επεξέτειναν την 
προγενέστερη έρευνα με ευρύτερη μέτρηση του συστήματος ΔΑΠ σε νέο δείγμα 740 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας 
ερευνητικής εργασίας, υποστηρίζεται η εκτίμηση ότι η κατά 1 μονάδα τυπικής απόκλισης 
μεταβολή του συστήματος εργασίας υψηλής απόδοσης της επιχείρησης μπορεί να έχει θετική 
επίπτωση στην αγοραία αξία της από $38.000 μέχρι $73.000 ανά εργαζόμενο. 
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Έρευνα σε 62 εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων (MacDuffie, 1995) απέδειξε ότι οι 
καινοτομικές πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων επιδρούν θετικά στην απόδοση, όχι 
μεμονωμένα η καθεμία αλλά ως αλληλένδετα στοιχεία μιας εσωτερικά συνεκτικής δέσμης 
(bundle) πρακτικών ΔΑΠ. Οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και στην 
ποιότητα όταν είναι ενσωματωμένες σε ενιαίο σύνολο με τις παραγωγικές πολιτικές, με τη 
λογική του συστήματος της ευέλικτης παραγωγής (flexible production system). Η απόδοση των 
ευέλικτων εργοστασίων βρέθηκε ότι υπερτερεί σταθερά συγκρινόμενη με την απόδοση των 
εργοστασίων που εφαρμόζουν το σύστημα της μαζικής παραγωγής (mass production system). 
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Έρευνα των Snell & Youndt (1995) σε δείγμα 102 επιχειρήσεων εξέτασε τη σχέση  μεταξύ των 
ελέγχων στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού που ασκούν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και 
των χρηματοοικονομικών επιδόσεων της επιχείρησης (απόδοση ενεργητικού, αύξηση 
πωλήσεων). Όπως διαπιστώθηκε, όταν η ΔΑΠ ήταν βασισμένη στον έλεγχο της συμπεριφοράς 
(behavior control) η επιχειρησιακή απόδοση ήταν υψηλότερη εφόσον τα στελέχη είχαν πλήρη 
γνώση των σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος.  
 
Οι Delaney & Huselid (1996), μετά από έρευνα μεταξύ 590 οργανισμών (κερδοσκοπικών και 
μη) στις Η.Π.Α., διαπίστωσαν ότι η σχέση μεταξύ πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 
εκτιμώμενης απόδοσης είναι γενικά θετική. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδραση ορισμένων 
πρακτικών (εκπαίδευσης, παροχής χρηματικών κινήτρων, επίλυσης παραπόνων, 
αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων και κάθετης ιεραρχίας). 
 
Η ερευνητική δραστηριότητα των Delery & Doty (1996) απέδειξε σε σχετικά ισχυρό βαθμό την 
ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ ορισμένων μεμονωμένων πρακτικών ΔΑΠ και 
χρηματοοικονομικών επιδόσεων. Πρόκειται για τις πρακτικές της διανομής κερδών, της 
αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα και της ασφάλειας απασχόλησης. Διαπιστώθηκε, επίσης, 
ότι η σχέση μεταξύ πρακτικών ΔΑΠ και απόδοσης μπορεί να επηρεάζεται θετικά ανάλογα με 
την ακολουθούμενη στρατηγική της επιχείρησης,  αλλά μόνον όσον αφορά  στις πρακτικές της 
αξιολόγησης απόδοσης, της συμμετοχής και της εσωτερικής εξέλιξης. Τέλος, διαπιστώθηκε 
ακόμη ότι, όταν το σύστημα απασχόλησης της επιχείρησης ομοιάζει περισσότερο με το σύστημα 
του “τύπου αγοράς” (market-type system) οδηγεί σε ανώτερες επιδόσεις, ενώ όταν βρίσκεται 
πλησιέστερα  στο σύστημα “εσωτερικού τύπου” (internal system) τότε η απόδοση φθίνει. 
 
Μετά από έρευνα σε δείγμα 97 εργοστασίων, οι ερευνητές Youndt, Snell, Dean & Lepak (1996) 
διαπίστωσαν ότι οι επιχειρήσεις που εφάρμοζαν σύστημα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
εστιασμένο στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου (human capital enhancing system) είχαν 
θετικά αποτελέσματα σε πολλαπλές διαστάσεις της λειτουργικής απόδοσης (παραγωγικότητα 
εργαζομένων, αποδοτικότητα μηχανολογικού εξοπλισμού και ανταπόκριση στις ανάγκες των 
πελατών). 
 
Σε δείγμα 293 επιχειρήσεων των ΗΠΑ, οι ερευνητές Huselid, Jackson & Schuler (1997) 
εξέτασαν την επίδραση των ικανοτήτων των στελεχών της Διεύθυνσης / Τμήματος ανθρωπίνου 
δυναμικού στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων καθώς επίσης και την 
επίπτωση της τελευταίας στην χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης. Η έρευνα 
διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ επηρεάζεται θετικά από τις ικανότητες / 
ιδιότητες των εν λόγω στελεχών. Ακόμη, βρέθηκε θετική σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας 
της ΔΑΠ αφενός και παραγωγικότητας, χρηματικών ροών και αγοραίας αξίας της επιχείρησης 
αφετέρου.  
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Οι Huselid & Becker (1997) διερεύνησαν σε δείγμα 702 επιχειρήσεων των Η.Π.Α. την επίδραση 
των “συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης” στις επιχειρησιακές επιδόσεις, ανάλογα με το 
βαθμό αποτελεσματικότητας και ευθυγράμμισής τους με την ακολουθούμενη ανταγωνιστική 
στρατηγική. Από την έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικά θετικής σχέσης μεταξύ αυτών 
των συστημάτων εργασίας και των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. 
Μάλιστα, η απόδοση των επενδύσεων στα εν λόγω συστήματα βρέθηκε ότι είναι υψηλότερη 
στις επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική διαφοροποίησης ή εστίασης παρά σε εκείνες που 
υιοθετούν στρατηγική ηγεσίας κόστους. Χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση των 
συστημάτων εργασίας κατά 1 μονάδα τυπικής απόκλισης μπορεί να αποφέρει αύξηση της 
αγοραίας αξίας της επιχείρησης κατά $42.000 ανά εργαζόμενο.  
 
Έρευνα πεδίου σε δείγμα 36 γραμμών παραγωγής χάλυβα διαφόρων εταιριών στις ΗΠΑ, που 
διεξήχθη από τους Ichniowski, Shaw & Prennushi (1997), έδειξε ότι ορισμένες γραμμές που 
εφάρμοζαν καινοτομικές μεθόδους εργασίας (χρηματικά κίνητρα, ομαδική εργασία, ευέλικτες 
αναθέσεις καθηκόντων, ασφάλεια απασχόλησης και εκπαίδευση) επέτυχαν υψηλότερα επίπεδα 
παραγωγικότητας από εκείνες που ακολουθούσαν περισσότερο παραδοσιακές προσεγγίσεις 
(στενές περιγραφές καθηκόντων, αυστηροί κανόνες εργασίας και ωριαίες αμοιβές κάτω από 
άμεση επίβλεψη) (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010). 
 
Τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας του d’ Archimoles (1997) αποκάλυψαν ενδιαφέρουσες και 
σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ κερδοφορίας ή παραγωγικότητας και ορισμένων δεικτών 
(indicators) της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης. Τα κύρια συμπεράσματα που 
προέκυψαν είναι ότι (α) οι εκπαιδευτικές δαπάνες μπορούν να έχουν σημαντικές θετικές 
επιπτώσεις στις άμεσες αλλά και στις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις και (β) οι περικοπές 
της ανθρωποδύναμης των εργαζομένων έχουν μερική επίδραση στην ανάκαμψη της επιχείρησης. 
 
Από έρευνα που πραγματοποίησαν οι Ngo, Turban, Lau & Lui (1998) σε 253 επιχειρήσεις του 
Hong Kong προερχόμενες από διαφορετικές χώρες, διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές ως προς 
τις πρακτικές ΔΑΠ που εφαρμόζουν, ιδίως στα θέματα εκπαίδευσης – ανάπτυξης και αμοιβών. 
Ακόμη, διαπιστώθηκε η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ ορισμένων πρακτικών ΔΑΠ και 
επιχειρησιακών επιδόσεων. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι επιχειρήσεις που παρείχαν στο προσωπικό 
τους περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης–ανάπτυξης και συστήματα αμοιβών 
προσανατολισμένα στη διακράτηση των υπαλλήλων, είχαν και καλύτερες επιδόσεις στα θέματα 
κερδοφορίας, αύξησης πωλήσεων, δημιουργίας νέων προϊόντων, ικανοποίησης εργαζομένων και 
διακράτησης  προσωπικού.  
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Μετά από έρευνα των Wright, McMahan, McCormick & Sherman (1998) σε 86 πετροχημικά 
διυλιστήρια των ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη εμπλοκή των στελεχών του Τμήματος 
ανθρωπίνου δυναμικού στη στρατηγική της επιχείρησης είχε θετική επίπτωση στην αντίληψη 
περί της αποτελεσματικότητάς του (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010). Η σχέση αυτή, μάλιστα, ήταν 
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ισχυρότερη στις περιπτώσεις που η επιχείρηση ακολουθούσε στρατηγική καινοτομίας προϊόντος 
και θεωρούσε ότι οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι αποτελούν την θεμελιώδη της ικανότητα. 
Βρέθηκε, ακόμη, ότι η στρατηγική εμπλοκή των στελεχών του Τμήματος δεν είχε καμία σχέση 
με την επιχειρησιακή απόδοση, ενώ είχε αρνητική σχέση με αυτήν στις περιπτώσεις που δινόταν 
έμφαση στην παραγωγική αποδοτικότητα (efficient production) ως θεμελιώδη ικανότητα της 
επιχείρησης.  

 
Μετά από έρευνα που διεξήχθη από τον οργανισμό IPD σε δείγμα 1.000 εργαζομένων στη       
Μ. Βρετανία, διαπιστώθηκε ότι μεγάλη μερίδα των συμμετεχόντων αξιολογούν την εμπειρία 
τους από τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ως θετική και τη συνδέουν με υψηλά επίπεδα 
αμερόληπτης  μεταχείρισης και εμπιστοσύνης από πλευράς των διοικούντων. Όπως παρατηρεί ο 
Guest (1999), μολονότι η έρευνα δεν παρέχει ενδείξεις για την επίπτωση της ΔΑΠ στην 
απόδοση, τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι εργαζόμενοι εκτιμούν θετικά το υφιστάμενο στις 
επιχειρήσεις τους ψυχολογικό συμβόλαιο και αισθάνονται ικανοποίηση, εργασιακή ασφάλεια 
και υποκίνηση ενώ παράλληλα δηλώνουν ότι δέχονται χαμηλά επίπεδα πίεσης για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους. 
 
Έρευνα του Hoque (1999) σε δείγμα περισσοτέρων από 2.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
έδειξε ότι η σχέση μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης εξαρτάται από την 
επιχειρηματική στρατηγική. Όταν οι πρακτικές ΔΑΠ συνδυάζονται με έμφαση της στρατηγικής 
στην ποιότητα, τότε βελτιώνεται η απόδοση. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι η διοίκηση ανθρωπίνων 
πόρων έχει περισσότερες πιθανότητες να συμβάλει στην ανταγωνιστική επιτυχία όταν 
εφαρμόζεται ως ενσωματωμένη και συνεκτική δέσμη πρακτικών ΔΑΠ. Η θετική σχέση μεταξύ 
ΔΑΠ και απόδοσης διαπιστώθηκε μόνον στις περιπτώσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 
δίνουν έμφαση στη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας. 
 
Έρευνα που διεξήχθη από τους Ichniowski & Shaw (1999) μεταξύ 41 εργοστασίων 
χαλυβουργίας απέδειξε ότι τα ανήκοντα σε Ιαπωνικά συμφέροντα είχαν σημαντικά αυξημένη 
παραγωγικότητα συγκρινόμενα με τα Αμερικανικά. Παρά ταύτα, διαπιστώθηκε ότι όταν τα 
Αμερικανικών συμφερόντων εργοστάσια υιοθετούσαν πλήρη καινοτομικά συστήματα ΔΑΠ  
ανάλογα των Ιαπωνικών τότε επετύγχαναν και αντίστοιχα με αυτά επίπεδα παραγωγικότητας και 
ποιότητας. 
 
Οι Varma, Beatty, Schneider & Ulrich (1999) διενήργησαν έρευνα σε 39 οργανισμούς για να 
εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης. Διαπίστωσαν 
ότι τα εν λόγω συστήματα επιφέρουν μεταβολές στην οργανωσιακή κουλτούρα και στις 
πρακτικές διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού και ότι μπορούν να ασκήσουν θετική επίδραση 
τόσο στις λειτουργικές όσο και στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των υπό εξέταση 
οργανισμών. 
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Οι Bae & Lawler (2000), κατά την εμπειρική ανάλυση στοιχείων από 138 επιχειρήσεις στην 
Κορέα, διαπίστωσαν ότι όσες απ’ αυτές είχαν υψηλή εκτίμηση της αξίας της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων ως πηγής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εφάρμοζαν συνήθως και 
στρατηγικές υψηλής ανάμιξης των εργαζομένων τους. Οι στρατηγικές αυτές, όπως αποδείχθηκε, 
είχαν ισχυρή θετική επίδραση στην επιχειρησιακή απόδοση. 
  
Τα ευρήματα εμπειρικής έρευνας των Fey, Björkman & Pavlovskaya (2000), βασισμένης σε 101 
αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Ρωσία, παρείχαν επαρκείς ενδείξεις για την θετική 
επίδραση της μη τεχνικής εκπαίδευσης και των υψηλών μισθών στα αποτελέσματα ΔΑΠ των 
διευθυντικών στελεχών. Ως προς τους μη διευθυντικούς υπαλλήλους, διαπιστώθηκε ότι η 
πρακτική της εξασφάλισης της απασχόλησης (job security) είναι εκείνη που έχει τον κύριο 
αντίκτυπο. Ακόμη, τα ευρήματα υποστηρίζουν, για μεν τα στελέχη, την ύπαρξη άμεσης θετικής 
σχέσης μεταξύ της πρακτικής προαγωγών σε διευθυντικές θέσεις και της επιχειρησιακής 
απόδοσης. Όσον αφορά τους απλούς υπαλλήλους, διαπιστώνεται επίσης άμεση θετική σχέση 
μεταξύ της πρακτικής εξασφάλισης απασχόλησης και απόδοσης της επιχείρησης. 
 
Από τα ευρήματα έρευνας του Huang (2000) σε 315 επιχειρήσεις της Ταϊβάν διαπιστώθηκε ότι η 
οργανωσιακή απόδοση συνδέεται σημαντικά με την χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπως προγραμματισμού, στελέχωσης, αξιολόγησης, αμοιβών και 
εκπαίδευσης – ανάπτυξης. Τα ευρήματα έδειξαν, ακόμη, ότι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι 
εκείνες που υιοθετούν πολύ αποτελεσματική προσέγγιση στη διοίκηση του ανθρωπίνου 
δυναμικού τους. 
 
Ο Khatri (2000) χρησιμοποίησε δείγμα 200 μεγάλων επιχειρήσεων όλων των παραγωγικών 
κλάδων στη Σιγκαπούρη και διαπίστωσε ότι η ακολουθούμενη στρατηγική επηρεάζει τις 
πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ενώ  η αλληλεπίδραση στρατηγικής και ΔΑΠ είναι 
αυτή που προκαλεί κατά κύριο λόγο τις θετικές διακυμάνσεις στις επιχειρησιακές  επιδόσεις 
παρά οι εφαρμοζόμενες πρακτικές από μόνες τους.  
 
Οι Ramsay, Scholarios & Harley (2000) επιβεβαίωσαν τη σχέση μεταξύ μεθόδων εργασίας 
υψηλής απόδοσης  και μιας σειράς ενδιαμέσων εργασιακών αποτελεσμάτων, όπως αφοσίωση/ 
δέσμευση, εργασιακή υπερένταση, εργασιακή ευθυκρισία. ΄Ομως, η ευρέως διαδεδομένη 
υπόθεση ότι οι θετικές τελικές επιχειρησιακές επιδόσεις εκ των συστημάτων εργασίας υψηλής 
απόδοσης διέρχονται μέσω θετικών εργασιακών αποτελεσμάτων, αποδείχθηκε εξαιρετικά 
αμφισβητήσιμη.  
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Κατά τους Sheppeck & Militello (2000), οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μιας 
επιχείρησης, όταν ευθυγραμμίζονται με τον τύπο της ακολουθούμενης επιχειρηματικής 
στρατηγικής (λειτουργική αριστεία ή προϊοντική ηγεσία ή στενές πελατειακές σχέσεις), έχουν 
διαφορετικό περιεχόμενο και συμβάλλουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στους τομείς 
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της απόκτησης πόρων, λειτουργικής αποδοτικότητας, ποιότητας προϊόντων–υπηρεσιών, 
εισαγωγής αλλαγών και συντονισμού–ανάπτυξης  των ανθρωπίνων πόρων. 
 
Έρευνα των Cappelli & Neumark (2001) σε βιομηχανικές επιχειρήσεις των Η.Π.Α. έδειξε ότι η 
εφαρμογή μεθόδων εργασίας υψηλής απόδοσης (high-performance work practices)  συνδέεται με 
την αύξηση του εργατικού κόστους, δια μέσου της αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων. 
Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε επίδραση των εν λόγω μεθόδων στην παραγωγικότητα της 
εργασίας. Επισημάνθηκε, όμως, ότι η αδυναμία ανεύρεσης αξιολόγων επιδράσεων δεν σημαίνει 
ότι αυτές πράγματι δεν υπάρχουν. Επίσης, τονίσθηκε ότι οι  μέθοδοι εργασίας υψηλής απόδοσης 
συνέβαλαν στην αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, χωρίς όμως να βλάψουν την τελική 
κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που τις εφαρμόζουν. 
 
Ο Guthrie (2001), μετά από έρευνα, διαπίστωσε τη θετική σύνδεση μεταξύ αφενός της 
εφαρμογής “πρακτικών εργασίας υψηλής ανάμιξης” (high-involvement work practices) και 
αφετέρου της διακράτησης υπαλλήλων και της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Ο ρυθμός 
ανανέωσης του προσωπικού βρέθηκε να συνδέεται με μειωμένη παραγωγικότητα όταν η χρήση 
των πρακτικών εργασίας υψηλής ανάμιξης ήταν μεγάλη, ενώ αντίθετα να συνδέεται με 
αυξημένη παραγωγικότητα όταν η χρήση αυτών των πρακτικών ήταν περιορισμένη. 
 
Η Batt (2002), μέσω αναλύσεων του ερευνητικού της έργου, διαπίστωσε ότι ο ρυθμός 
εθελουσίων αποχωρήσεων του προσωπικού είναι χαμηλότερος και η αύξηση των πωλήσεων 
μεγαλύτερη όταν οι επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στις πρακτικές υψηλής ανάμιξης των 
εργαζομένων.   
 
Οι Björkman & Xiucheng (2002) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
και οργανωσιακής απόδοσης σε 62 μικτές ή θυγατρικές επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα 
στην Κίνα. Διαπίστωσαν την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ αφενός της απόδοσης των 
επιχειρήσεων και αφετέρου της έκτασης στην οποία εφαρμόζουν τα υψηλής απόδοσης συστήματα 
εργασίας αλλά και του βαθμού ενσωμάτωσης της ΔΑΠ σε ενιαίο σύνολο με τη στρατηγική. 
 
Μέσω έρευνας των Wan, Ong & Kok (2002) σε δείγμα 191 επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης, 
μελετήθηκε η σχέση μεταξύ στρατηγικών πρακτικών ΔΑΠ και οργανωσιακής απόδοσης. 
Διαπιστώθηκε η θετική επίδραση των περισσοτέρων από τις επί μέρους πρακτικές ΔΑΠ καθώς 
και της συνολικής δέσμης αυτών επί των χρηματοοικονομικών επιδόσεων. Θετική, επίσης, 
επίπτωση είχαν οι πρακτικές ΔΑΠ επι των αποτελεσμάτων των ανθρωπίνων πόρων, όπως 
παραγωγικότητα, ποιότητα, εργασιακή ικανοποίηση και αφοσίωση των εργαζομένων στην 
επιχείρηση. 
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Τα ευρήματα έρευνας των Ahmad & Schroeder (2003) υποστηρίζουν την ύπαρξη θετικής 
σχέσης  μεταξύ μιας σειράς πρακτικών ΔΑΠ και της επιχειρησιακής απόδοσης. Παράλληλα, 
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διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες από τις πρακτικές ΔΑΠ  επιδρούν έμμεσα στην λειτουργική 
απόδοση μέσω της δέσμευσης–αφοσίωσης των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Τα ίδια 
ευρήματα αποτελούν εμπειρική επικύρωση ενός ιδανικού συστήματος ΔΑΠ για τις βιομηχανικές 
μονάδες. 
 
Οι Collins & Clark (2003) προσπάθησαν να εξερευνήσουν τον αποκαλούμενο «σκοτεινό 
θάλαμο» (black box) μεταξύ πρακτικών ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης. Ειδικότερα, 
εξέτασαν τις σχέσεις μεταξύ ενός συνόλου πρακτικών ΔΑΠ, ορισμένων απόψεων των 
εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων των διευθυντικών ομάδων και των επιδόσεων της 
επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους  έδειξαν ότι υπάρχουν θετικές σχέσεις μεταξύ 
πρακτικών ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης διαμέσου της παρέμβασης των κοινωνικών 
δικτύων (ενδοεπιχειρησιακών και εξωτερικών σχέσεων) των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών. 
 
Ο Gould-Williams (2003), μέσω έρευνας πεδίου σε δημόσιους οργανισμούς της Μ. Βρετανίας, 
εξέτασε την επίδραση που ασκούν οι δέσμες (bundles) των πρακτικών ΔΑΠ στην εργασιακή 
εμπιστοσύνη, ικανοποίηση, δέσμευση–αφοσίωση, προσπάθεια και εκτιμώμενη οργανωσιακή 
απόδοση.  Τα αποτελέσματα της έρευνάς του επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι οι πρακτικές ΔΑΠ 
διαμορφώνουν αποφασιστικά την εμπιστοσύνη και τις οργανωσιακές επιδόσεις. Τα ευρήματα 
αποδεικνύουν την ανάγκη για τους οργανισμούς του δημοσίου, να επαναξιολογήσουν τις 
πρακτικές ΔΑΠ που εφαρμόζουν ώστε να βελτιώσουν τη συνολική τους απόδοση. 
 
Οι Guest, Michie, Conway & Sheehan (2003) διερεύνησαν σε δείγμα 366 επιχειρήσεων στη      
Μ. Βρετανία, τη σχέση μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης, χρησιμοποιώντας 
τόσο αντικειμενικές όσο και υποκειμενικές μετρήσεις της απόδοσης. Τα ευρήματα της έρευνας 
έδειξαν, για μεν τις αντικειμενικές μετρήσεις, ότι η απόδοση ενισχύεται με τη μεγαλύτερη χρήση 
της ΔΑΠ και συνδέεται με χαμηλούς ρυθμούς ανανέωσης του προσωπικού και υψηλότερη 
κερδοφορία ανά εργαζόμενο άλλά όχι και με υψηλή παραγωγικότητα·  για δε τις υποκειμενικές 
μετρήσεις, ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ ΔΑΠ αφενός και παραγωγικότητας και 
χρηματοοικονομικών επιδόσεων αφετέρου. 
 
Ο Li (2003) συνέκρινε τις πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζουν διάφορες 
πολυεθνικές επιχειρήσεις στους βιομηχανικούς κλάδους των αναψυκτικών και ηλεκτρονικών 
στην Κίνα. Τα ευρήματα της έρευνάς του αποδεικνύουν τη θετική σχέση μεταξύ περιβάλλοντος 
ΔΑΠ, ακολουθούμενης στρατηγικής, εφαρμοζομένων πρακτικών ΔΑΠ και απόδοσης της 
επιχείρησης.   
 

14

Οι Park, Mitsuhashi, Fey & Björkman (2003) εξέτασαν την επίπτωση των συστημάτων ΔΑΠ 
στην επιχειρησιακή απόδοση διαμέσου της παρέμβασης των δεξιοτήτων, στάσεων και 
υποκίνησης των εργαζομένων, στην προσπάθειά τους να ρίξουν φως στον αποκαλούμενο 
«σκοτεινό θάλαμο», μέσω του οποίου οι πρακτικές ΔΑΠ οδηγούν στην επιχειρησιακή απόδοση. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν την άποψη ότι οι δεξιότητες, στάσεις και 
συμπεριφορές των εργαζομένων διαδραματίζουν ενδιάμεσο θετικό ρόλο μεταξύ συστημάτων 
ΔΑΠ και επιχειρησιακών επιδόσεων. 
 
Έρευνα των Paul & Anantharaman (2003) σε επιχειρήσεις πληροφορικής της Ινδίας, έδειξε ότι 
δεν υπάρχει άμεση αιτιώδης σχέση μεταξύ ακόμη και μεμονωμένων πρακτικών διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων και χρηματοοικονομικών επιδόσεων. Επίσης, βρέθηκε ότι κάθε μια από τις 
υπό εξέταση πρακτικές ΔΑΠ είχε έμμεση επίδραση τόσο στη λειτουργική όσο και στην 
χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες πρακτικές 
(εκπαίδευσης, σχεδιασμού εργασίας, αμοιβών και παροχής κινήτρων) επηρεάζουν απευθείας τις 
παραμέτρους της λειτουργικής απόδοσης (διακράτηση εργαζομένων, παραγωγικότητα 
εργαζομένων, ποιότητα προϊόντων, ταχύτητα παράδοσης και λειτουργικό κόστος). Η έρευνα 
κάλυψε επίσης την θετική επίδραση των πρακτικών ΔΑΠ και σε μια σειρά ενδιαμέσων 
μεταβλητών (ικανότητες εργαζομένων, ομαδική εργασία, επιχειρησιακή δέσμευση–αφοσίωση 
και πελατειακός προσανατολισμός).   

 

Οι Rodriguez & Ventura (2003) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ συστημάτων ΔΑΠ και επιδόσεων 
της επιχείρησης. Από έρευνα που διεξήχθη σε 120 επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα της 
Ισπανίας, διαπιστώθηκε ότι, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν εσωτερικά (internal) 
συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, σημειώθηκαν και θετικές επιπτώσεις στο ρυθμό 
εναλλαγής προσωπικού και στη συνολική επιχειρησιακή απόδοση. Παρά ταύτα, όμως, βρέθηκε 
ότι οι πρακτικές αμοιβών που συνδυάσθηκαν με τα εν λόγω συστήματα είχαν αρνητική 
επίδραση στην παραγωγικότητα της επιχείρησης. Ακόμη, διαπιστώθηκε, σε περιορισμένο 
βαθμό, ότι η επίδραση των συστημάτων ΔΑΠ στην απόδοση της επιχείρησης εξαρτάται από την 
ακολουθούμενη εταιρική στρατηγική. 
 
Είναι χρήσιμο να εντοπίσουμε, στην επόμενη ενότητα, τις κύριες ερευνητικές προοπτικές, οι 
οποίες κατά καιρούς έχουν υιοθετηθεί για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και 
επιχειρησιακών επιδόσεων. 
 
1.3 ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
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Η μελέτη της επίδρασης των πολιτικών και πρακτικών  διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις 
επιδόσεις της επιχείρησης έχει αποτελέσει σημαντικό θέμα  εντός των πεδίων τόσο της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων όσο και της στρατηγικής διοίκησης (Lado & Wilson, 1994). 
Καθώς, μάλιστα, σημειώνουν  οι Ferris et al., (2007), σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί και στους δύο τομείς, η θεώρηση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων έχει εξελιχθεί από 
το επίπεδο της παροχής απλών υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης σ’ αυτό της άμεσης 
συμβολής στην απόδοση της επιχείρησης. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που 
αναφέρεται στη σχέση μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και εταιρικής απόδοσης, 
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εντοπίζονται οι ακόλουθες τρεις κύριες ερευνητικές προοπτικές (Ferris et al., 2007). 
 
1. Πρώτη προοπτική. Κατά την προοπτική αυτή, υιοθετείται  η συστημική προσέγγιση και 
εξετάζεται η επίπτωση ενός συνόλου πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στη απόδοση 
της επιχείρησης. Η εν λόγω προοπτική εξελίχθηκε από την εξέταση της επίδρασης 
μεμονωμένων πρακτικών επί της απόδοσης μέχρι την εξέταση μιας σειράς πρακτικών, οι 
οποίες εφαρμόζονται συνεργαζόμενες μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ο Huselid (1995) εξέτασε 
ένα σύστημα “μεθόδων εργασίας υψηλής απόδοσης” (high performance work systems – 
HPWS) και διαπίστωσε ερίσματα της θετικής σχέσης μεταξύ αυτού του συστήματος και της 
εταιρικής χρηματοοικονομικής απόδοσης. Επίσης, οι Delaney & Huselid (1996) διαπίστωσαν 
θετική σχέση μεταξύ ενός συνόλου πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και της  
εκτιμωμένης (perceptual) απόδοσης της επιχείρησης σε δείγμα 590 οργανισμών. Μολονότι η 
προοπτική αυτή χρησιμοποιεί συστημική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε 
μεμονωμένη πρακτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αποτελεί μέρος ενός συνόλου 
αλληλεξαρτωμένων πρακτικών, εντούτοις θεωρείται ως κύριο μειονέκτημά της η σχετική 
υστέρηση θεωρητικής τεκμηρίωσης και η αγνόηση του εσωτερικού πλαισίου της επιχείρησης 
και του εξωτερικού περιβάλλοντός της (Ferris et al., 2007). 

 
2. Δεύτερη προοπτική. Άλλη κατηγορία έρευνας, η οποία ασχολείται με τη σχέση διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων (ΔΑΠ) και εταιρικής απόδοσης, έχει ως σημείο εκκίνησης την 
αντιμετώπιση του προαναφερθέντος μειονεκτήματος και εξετάζει το ρόλο της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων (ΔΑΠ) κατά την υλοποίηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών.                   
Η προοπτική αυτή επεξηγεί τα θετικά ευρήματα μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης 
δίνοντας έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων κατά την 
υλοποίηση της στρατηγικής. Θεωρεί, μάλιστα, ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
συγκεκριμένης στρατηγικής θα πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση (fit) των πρακτικών 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης (Ferris et al., 
2007). Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, οι πρακτικές ΔΑΠ της επιχείρησης θα πρέπει να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, γνώσεων και της υποκίνησης των εργαζομένων 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν τις συμπεριφορές των εργαζομένων που 
πραγματοποιούν  την ακολουθούμενη στρατηγική. Ο ρόλος του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
αντιστοιχεί με αυτόν του “εταίρου” της συνολικής επιχείρησης ή της επί μέρους 
επιχειρηματικής μονάδας (Boxall, 2003; Lawler & Mohrman, 2003a; Ulrich, 1997a).  
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Πρόσφατη θεωρητική εργασία κινούμενη εντός της δεύτερης προοπτικής, επισημαίνει το 
δυναμικό χαρακτήρα της εξισορρόπησης μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 
στρατηγικής της επιχείρησης. Ειδικότερα ο Colbert (2004) υιοθέτησε μια σύνθετη συστημική 
προοπτική της ΔΑΠ, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική διοίκηση είναι μια δυναμική 
διεργασία και ότι το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων, ως κρίσιμος παράγοντας υλοποίησης της 
στρατηγικής, θα πρέπει να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται και να μεταβάλλεται προκειμένου 
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να διαθέτει την κατάλληλη εξισορρόπηση και συμμετοχή σε σχέση με τη γενικότερη 
στρατηγική. Μολονότι η εν λόγω προοπτική λαμβάνει υπόψη της παράγοντες του εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας το ρόλο της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων κατά την υλοποίηση της στρατηγικής, εν τούτοις υποστηρίζεται ότι 
εξακολουθεί να στερείται ισχυρής θεωρητικής θεμελίωσης (Ferris et al., 2007). 

 
3. Τρίτη προοπτική. Η προοπτική αυτή είναι μεταγενέστερη των δύο πρώτων και αποκτά 
αυξανόμενη αποδοχή εντός της βιβλιογραφίας που πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης της επιχείρησης. Εδράζεται σταθερά στη θεωρία των πόρων 
και ικανοτήτων της επιχείρησης. Κατά την άποψη αυτή, η ΔΑΠ θεωρείται ως κύριος 
παράγοντας για την ικανότητα της επιχείρησης να αναπτύξει πολύτιμους και σπάνιους 
οργανωσιακούς πόρους και ικανότητες, που δεν θα μπορούν με ευκολία να αντιγράψουν οι 
ανταγωνιστές (Barney, 1991; Lado & Wilson, 1994). Στο βαθμό κατά τον οποίο το Τμήμα 
ανθρωπίνων πόρων συμβάλλει στη δημιουργία ανθρωπίνου κεφαλαίου μέσω επιλογής, 
κοινωνικοποίησης, στελέχωσης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης και αμοιβής βάσει ικανοτήτων, 
θεωρείται ότι και αποτελεί ισχυρή πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση 
(Lado & Wilson, 1994). 

 
Η βιβλιογραφία που ασχολείται με τη σχέση ΔΑΠ και απόδοσης της επιχείρησης παρέχει 
εμπειρική υποστήριξη προς δύο υπο-περιπτώσεις της προοπτικής των πόρων και ικανοτήτων 
(Ferris et al., 2007). Στη μια υπο-περίπτωση τονίζεται ότι τα συστήματα διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
μέσω διευκόλυνσης της ανάπτυξης πόρων και ικανοτήτων, οι οποίες είναι συγκεκριμένες για 
την επιχείρηση, βασίζονται σε σύνθετες κοινωνικές σχέσεις και παράγουν άρρητη (tacit) 
οργανωσιακή γνώση (Bowen & Ostroff, 2004; Lado & Wilson, 1994). Στη δεύτερη υπο-
περίπτωση υπογραμμίζεται το κρίσιμο σημείο ότι η πολύτιμη γνώση βασίζεται στους 
εργαζομένους ως άτομα και στα κοινωνικά δίκτυα στα οποία μετέχουν εντός της επιχείρησης 
(Collins & Clark, 2003). Στο ρόλο της ΔΑΠ ανήκει η διακράτηση των κρισίμων εργαζομένων 
και η δημιουργία οργανωσιακής κουλτούρας, η οποία προσελκύει και υποστηρίζει το 
πολύτιμο προσωπικό που διαθέτει την απαραίτητη γνώση (Bowen & Ostroff, 2004). 

 
Συνοπτικά, η θεωρητική τεκμηρίωση της βιβλιογραφίας που έχει ως αντικείμενο τη σχέση 
μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και επιχειρησιακών επιδόσεων υποστηρίζεται ότι έχει  
εξελιχθεί διερχόμενη διαδοχικά από τα στάδια: (α) εξέτασης συγκεκριμένων σειρών πρακτικών 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, (β) εξέτασης της αντιστοιχίας μεταξύ πρακτικών διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων και στρατηγικής και (γ) εξέτασης του ρόλου της ΔΑΠ στη δημιουργία και 
διατήρηση οργανωσιακών πόρων και ικανοτήτων που συμβάλλουν άμεσα στο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της επιχείρησης (Ferris et al., 2007). 
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1.4  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ   
 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και το μέχρι σήμερα διάστημα, ένας μεγάλος αριθμός 
μελετών έχει εξετάσει και συνεχίζει να εξερευνά τις επιπτώσεις της διοίκησης των ανθρωπίνων 
πόρων στην απόδοση της επιχείρησης (Björkman & Xiucheng, 2002). Η σχέση μεταξύ 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης της επιχείρησης αποτελεί ένα έντονα συζητούμενο 
θέμα, το οποίο προκαλείται από τον κύριο όγκο της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, η 
οποία διεξάγεται στις ΗΠΑ και σε μικρότερη έκταση στη Μ. Βρετανία (Boselie et al., 2001). 
 
Όπως διαπιστώνει ο Guest (1997), η επίδραση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στην 
απόδοση αποτελεί το κυρίαρχο ερευνητικό ζήτημα του κλάδου. Οι πολυάριθμες σχετικές 
μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί, εμφανίζουν μια θετική σχέση μεταξύ διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης. Τα ευρήματα και τα συμπεράσματά τους  ενθαρρύνουν όλους 
εκείνους, οι οποίοι έχουν ταχθεί υπέρμαχοι της θετικής αυτής σχέσης και υποστηρίζουν την 
ιδιαίτερη σημασία της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Ο ίδιος, όμως, σημειώνει ότι, 
μολονότι οι σχετικές μελέτες αποτελούν αναμφισβήτητο σημείο προόδου, εν τούτοις δίνουν 
μεγάλη έμφαση σε  περίτεχνες στατιστικές αναλύσεις αλλά σε βάρος της θεωρητικής 
πληρότητας. Κατά συνέπεια, οι μελέτες αυτές δεν επενεργούν προσθετικά  μεταξύ τους παρά 
μόνον αλληλοσχετίζονται κατά κάπως γενικότερο τρόπο. 
 
Κατά τη διαπίστωση του Guest (1997), δεν υπάρχει μια γενική θεωρία αυτή καθεαυτή σχετικά 
με την απόδοση, παρά μόνον μια ποικιλία προσεγγίσεων και μοντέλων στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων (disciplinary perspectives), όπως οι οικονομικές επιστήμες, 
η ψυχολογία, η διοίκηση παραγωγής. Οι προσεγγίσεις αυτές συμβάλλουν στην κατανόηση και 
ταξινόμηση διαφόρων απόψεων της απόδοσης. Ο Guest υποστηρίζει ότι η απόδοση 
(performance) αποτελεί ένα κριτήριο, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά στην επιχείρηση, ενώ 
τα αποτελέσματα (outcomes) έχουν κατά πολύ ευρύτερο περιεχόμενο και συμπεριλαμβάνουν μια 
σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εργασιακή ικανοποίηση, η 
συνεισφορά σε κοινωνικές δραστηριότητες κ.ά.  
 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο πεδίο της οργανωσιακής συμπεριφοράς, η μέτρηση της απόδοσης 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και δυσχερές θέμα  και εύλογα χαρακτηρίζεται συχνά ως 
“πρόβλημα του κριτηρίου” (criterion problem).  Ακόμη και προγενέστεροι ερευνητές (Mahoney 
& Weitzel, 1969) είχαν εντοπίσει  το πρόβλημα, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των εννοιών της  
αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο καθιστούσε έκτοτε δυσχερή τη 
σύγκριση των ευρημάτων διαφόρων επιχειρησιακών ερευνών. Μια πρώτη θεώρηση της έννοιας 
της απόδοσης είναι σκόπιμο να συμπεριλάβει ορισμένες διακρίσεις, όπως το περιεχόμενο της 
απόδοσης, τους τύπους των αριθμητικών στοιχείων (data) καθώς και την εξερεύνηση της 
σύνδεσης μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης. 
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Η απόδοση αποτελεί βασικό όρο στη διοίκηση και λειτουργία των συγχρόνων επιχειρήσεων. 
Παρά ταύτα, χρησιμοποιείται συχνά με εντελώς διαφορετικές έννοιες, ανάλογα με την οπτική 
γωνία θεώρησής της. Από άποψη παραγωγικής διεργασίας, η απόδοση ταυτίζεται με τον 
μετασχηματισμό των εισροών σε εκροές προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα 
αποτελέσματα (outcomes). Κατά συνέπεια, η απόδοση παρέχει πληροφόρηση ως προς: 

• την οικονομία, δηλαδή τη σχέση μεταξύ ελάχιστου και αποτελεσματικού κόστους 
(economy),  

• την αποδοτικότητα, δηλαδή τη σχέση μεταξύ  αποτελεσματικού κόστους και 
πραγματοποιούμενων εκροών (efficiency) και τέλος,  

• την αποτελεσματικότητα, δηλαδή τη σχέση μεταξύ επιθυμητών εκροών και παραγόμενων 
πραγματικών αποτελεσμάτων (effectiveness).  

 
Από τα προαναφερθέντα φαίνεται εύλογο το συμπέρασμα ότι η απόδοση είναι συνώνυμη με 
όλες τις προαναφερθείσες τρεις έννοιες (Chien, 2004).  
 
Κατά τους Davis & Pett (2002), μεταξύ των πλέον σημαντικών αντιπαραθέσεων στο πεδίο της 
στρατηγικής διοίκησης συγκαταλέγονται αυτές που αναφέρονται στην αποσαφήνιση και στη 
μέτρηση της απόδοσης. Μεγάλος αριθμός ερευνητών έχουν στηρίξει τις εργασίες τους σε  
προγενέστερα  ευρήματα δύο κύριων διακριτών διαστάσεων, παρά την ποικιλία των κριτηρίων 
μέτρησης της επιχειρησιακής απόδοσης. Της αποδοτικότητας (efficiency), η οποία αναφέρεται 
στο μέγεθος των πραγματοποιούμενων εκροών από συγκεκριμένες εισροές και της 
αποτελεσματικότητας (effectiveness), η οποία υποδηλώνει την ικανότητα δημιουργίας – 
απόκτησης  πόρων από την επιχείρηση. Υποστηρίζεται ότι οι επιχειρήσεις με τις καλύτερες 
επιδόσεις ενδιαφέρονται εξίσου τόσο για την αποδοτικότητα όσο και την αποτελεσματικότητα 
(Γεωργόπουλος, 2002). 
 
Ο προσδιορισμός της έννοιας της απόδοσης, υποστηρίζεται ότι συνεπάγεται αναγκαστικώς την 
ταυτόχρονη εξέταση και της αποτελεσματικότητας (effectiveness) και της αποδοτικότητας 
(efficiency). Ειδικότερα, ως αποτελεσματικότητα νοείται η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών 
και  αποτελεί μέτρηση προσανατολισμένη στους στόχους· η αποδοτικότητα αναφέρεται στο 
βαθμό χρησιμοποίησης των πόρων στην προσπάθεια επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών.      
Η εξισορρόπηση των δύο αυτών διαστάσεων απαιτεί την εξέταση παραδοχών – υποθέσεων που 
αναφέρονται στους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης προκειμένου να γίνει μια πλήρους 
σημασίας μέτρηση των επιτευγμάτων (Rogers & Wright, 1998). 
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Σύμφωνα με τους Tvorik & McGivern (1997), κατά την εστίαση  του ερευνητικού 
ενδιαφέροντος ως προς την επιχειρησιακή απόδοση, υπάρχουν δύο διακριτές προοπτικές.           
Η οικονομική προοπτική αφενός,  η οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία στους παράγοντες της 
εξωτερικής αγοράς και στην ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης και  η οργανωσιακή 
προοπτική αφετέρου, η οποία εδράζεται στα κοινωνιολογικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά 
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της επιχείρησης και στην αντιστοίχησή τους με το περιβάλλον.    
 
Μολονότι υπάρχουν διάφορες ομάδες συμφερόντων στο περιβάλλον της επιχείρησης, κυρίαρχος 
στρατηγικός της στόχος είναι συνήθως η υψηλότερη χρηματοοικονομική απόδοση και η 
μεγιστοποίηση του πλούτου για τους μετόχους. Η χρηματοοικονομική απόδοση εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική λειτουργική απόδοση και η τελευταία συναρτάται με 
τους ανθρώπους, τις διεργασίες και την τεχνολογία (Paul & Anantharaman, (2003). 
 
Η απόδοση αποτελεί ένα συνεχώς επανερχόμενο και συζητούμενο θέμα του Μάνατζμεντ και 
συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο των ακαδημαϊκών ερευνητών όσο και των 
επιχειρηματικών στελεχών. Μολονότι, όμως, υπάρχει πληθώρα καταγεγραμμένων συμβουλών 
και οδηγιών προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διοίκησης και βελτίωσης των επιδόσεων 
της επιχείρησης, διεξάγεται έντονη συζήτηση και επικρατεί σύγχυση και διχογνωμία ως προς τη 
συναφή ορολογία, το επίπεδο ανάλυσης (ατομικό, ομαδικό ή συνολικό της επιχείρησης) και την 
εννοιολογική βάση μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης (Venkatraman & Ramanujam, 
1986). 
  
Η απόδοση αποτελεί μια έννοια, η οποία ενέχει υψηλό βαθμό δυσκολίας, τόσο από άποψη 
ορισμού όσο και μέτρησης  (Keats & Hitt, 1988). Λόγω της σημασίας των εσωτερικών και 
εξωτερικών ομάδων κύκλου ενδιαφερομένων (constituencies), προκειμένου να προσδιορισθεί η 
ετοιμότητα και δυνατότητα της επιχείρησης να δρα με επιτυχία, εντοπίζονται δύο κύριες 
διαστάσεις της απόδοσης, οι οποίες παρέχουν ισχυρές ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση.        
Η “λειτουργική απόδοση” (operational performance) και η “απόδοση της αγοράς” (market 
performance). Η πρώτη εξασφαλίζει την αξιολογική αναφορά και την ένδειξη της 
προσαρμοστικότητας της επιχείρησης στο παρόν και στο  παρελθόν. Η δεύτερη επιτρέπει την 
προσανατολισμένη στο μέλλον θεώρηση της ικανότητας της επιχείρησης να μετασχηματίζεται, 
ενόψει των προβλεπόμενων και μη προκλήσεων του περιβάλλοντος, με πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική.  
 
1.5  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
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Οι αρχικές έρευνες που εξέτασαν τη σχέση μεταξύ ΔΑΠ και απόδοσής της έδειξαν προτίμηση 
στη χρήση χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων για τη μέτρηση της οργανωσιακής απόδοσης 
(Russell et al., 1985; Terpstra & Rozell, 1993). Μεταγενέστερες, όμως, έρευνες χρησιμοποίησαν 
πολλαπλούς δείκτες απόδοσης. Ερευνητές, όπως ο Huselid (1995) και ο MacDuffie (1995), 
συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων που προσπάθησαν να διευρύνουν την έννοια της 
οργανωσιακής  απόδοσης. ΄Εκτοτε, το εύρος των δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται στις 
εμπειρικές έρευνες έχει επεκταθεί ώστε να διακρίνονται σήμερα τρεις κατηγορίες κριτηρίων 
απόδοσης (Dyer & Reeves, 1995; Paauwe & Richardson, 1997; Rogers & Wright, 1998). 
Συγκεκριμένα, εντοπίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:  
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• Δείκτες απόδοσης ανθρωπίνων πόρων, όπως κυκλική αλλαγή καθηκόντων, απουσία από 
την εργασία ή εργασιακή ικανοποίηση (Arthur, 1994; Delaney & Huselid, 1996; Youndt 
et al., 1996). 

• Δείκτες λειτουργικής ή ενδιάμεσης απόδοσης, όπως παραγωγικότητα, ποιότητα, ευελιξία 
παραγωγής (Delaney & Huselid, 1996; Youndt et al., 1996). 

• Δείκτες χρηματοοικονομικής επίδοσης, όπως απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROA), 
απόδοση καθαράς θέσης (ROE), πωλήσεις (Delery & Doty, 1996; Truss, 2001). 
Περαιτέρω διάκριση εντός της κατηγορίας αυτής γίνεται μεταξύ δεικτών της λογιστικής 
(π.χ. ROE) και χρηματοοικονομικής αγοράς (π.χ. τιμή μετοχής) (Dyer & Reeves, 1995; 
Rogers & Wright, 1998). 
 

Γενικότερα, η εστίαση της προσοχής της έρευνας στο πεδίο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 
κατά τα πρόσφατα χρόνια, εκδηλώνεται περισσότερο στη σύνδεση των πρακτικών ΔΑΠ με την 
επιχειρηματική (ανταγωνιστική) στρατηγική και την απόδοση της επιχείρησης (Pfeffer, 1994; 
Huselid, 1995; Hoque, 1999; Khatri, 2000). 

  
Επί πλέον, εμπειρικές έρευνες έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη αξιοσημείωτης σχέσης μεταξύ 
πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και οργανωσιακών αποτελεσμάτων, όπως 
παραγωγικότητα (Arthur, 1994; Huselid, 1995; Youndt et al., 1996; Hoque, 1999), ποιότητα  
(Hoque, 1999; Harel & Tzafrir, 1999; Khatri, 2000), ανανέωση προσωπικού (Arthur, 1994; 
Huselid, 1995), πωλήσεις (Harel & Tzafrir, 1999), κέρδη (Huselid, 1995; Delery & Doty; Khatri, 
2000),   αγοραία αξία (Harel & Tzafrir, 1999; Becker & Huselid 1998).  
 
Ακόμη, η απευθείας σύνδεση μεταξύ πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 
χρηματοοικονομικών επιδόσεων της επιχείρησης/οργανισμού αποτελεί διαρκώς αντικείμενο 
ενδιαφέροντος των ερευνών στο πεδίο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Οι επικριτές της 
στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζουν ότι η αιτιώδης σύνδεση θα πρέπει να 
τοποθετηθεί μεταξύ αφενός των πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και αφετέρου των 
περισσότερο άμεσων (proximal) αποτελεσμάτων της δράσης των ανθρωπίνων πόρων μάλλον 
παρά των λειτουργικών ή χρηματοοικονομικών επιδόσεων (Dyer & Reeves, 1995; Becker & 
Gerhart, 1996; Delery, 1998). O Delery (1998) υποστηρίζει ότι τα ανωτέρου επιπέδου 
αποτελέσματα, δηλ. οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις επηρεάζονται από την 
αυξανόμενη πολυπλοκότητα μιας σειράς διαφόρων παραγόντων. 
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Κατά την προσπάθεια εντοπισμού μιας απευθείας σχέσης μεταξύ πρακτικών διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων και επιχειρησιακής απόδοσης, υποστηρίζεται ότι είναι δυνατόν να 
αγνοηθούν όλες εκείνες οι πρακτικές, οι οποίες δεν έχουν άμεση συνάφεια με την απόδοση της 
επιχείρησης. Όμως, ακόμη και στην περίπτωση έλλειψης της απευθείας σχέσης, είναι 
ενδεχόμενο να υπάρξουν ορισμένες πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία 
της επιχείρησης μέσω “ενδιαμέσων διεργασιών” που παρεμβαίνουν. Η άποψη αυτή επιβάλλει 
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την αναγνώριση των “μεσολαβουσών διεργασιών”, οι οποίες συνδέουν τις πρακτικές διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων με την απόδοση της επιχείρησης (Paul & Anantharaman, 2003).  

 
Μια αξιοσημείωτη προσέγγιση των ενδιαμέσων ή παρεμβαινουσών μεταβλητών είναι η 
εφαρμογή της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων  (balanced scorecard). Πρόκειται για 
μια σειρά μετρήσεων, η οποία επιτρέπει την περιεκτική θεώρηση της επιχείρησης. Δια της 
μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων συγκεντρώνονται σε ένα μοναδικό πίνακα διάφορα 
στοιχεία της ανταγωνιστικής εικόνας της επιχείρησης (Kaplan & Norton, 1992, 1993, 1996, 
2000, 2004).  Προκειμένου μια επιχείρηση να εξασφαλίσει μακροχρόνια επιτυχία, υποστηρίζεται 
ότι θα πρέπει να ικανοποιεί τις προσδοκίες τριών κύριων ομάδων συμφερόντων: των μετόχων, 
πελατών και εργαζομένων. Μολονότι, η επιχείρηση ενδέχεται να είναι βραχυχρονίως 
επιτυχημένη αγνοώντας τις προσδοκίες κάποιας ομάδας συμφερόντων, εντούτοις, θεωρείται ότι 
μακροχρονίως θα έχει προβληματική απόδοση. Επίσης, σημειώνεται ότι οι τρεις ομάδες 
συμφερόντων της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων είναι αλληλεξαρτώμενες. 
Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι οι στάσεις και συμπεριφορές των υπαλλήλων έχουν επίπτωση στο 
επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και ότι οι στάσεις και συμπεριφορές των πελατών έχουν 
επίπτωση στην ικανοποίηση των μετόχων. Τέλος, ότι η ικανοποίηση των μετόχων επιδρά στην 
ικανοποίηση των υπαλλήλων, μέσω χρηματικών παροχών ή διαφόρων επενδύσεων που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των εργαζομένων. Συμπερασματικά, η αξία του πλαισίου των 
εξισορροπημένων επιδόσεων συνίσταται στο ότι παρέχει ένα απλό εννοιολογικό και διαγνωστικό 
εργαλείο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η επιχείρηση αξιοποιεί τις σωστές διεργασίες και 
τους κατάλληλους ανθρώπους ως οδηγούς της απόδοσής της εντός της αγοράς (Yeung & 
Berman, 1997). 
 
1.6 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ» (BLACK-BOX)  
 
Πολυάριθμες μελέτες έχουν εξετάσει τη σύνδεση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων και της 
απόδοσης της επιχείρησης και έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ τους, αλλά 
δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν επαρκώς τη φύση αυτού του δεσμού, δηλ. «πώς» και «γιατί» οι 
πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων επηρεάζουν την απόδοση. Το ζήτημα αυτό αναφέρεται 
συχνά ως πρόβλημα του «σκοτεινού θαλάμου» (black box), το οποίο φιλοδοξούν οι ερευνητές να 
αποκαλύψουν (Purcell et al., 2003). Μολονότι η σχέση μεταξύ ΔΑΠ και απόδοσης έχει σε 
ορισμένο βαθμό αποδειχθεί, εν τούτοις η διαδικασία της μεταξύ τους σύνδεσης παραμένει 
άγνωστη ως «σκοτεινός θάλαμος» (black box), που θα πρέπει να αποκαλυφθεί ώστε να 
σημειωθεί αλματώδης  πρόοδος στο πεδίο της σχετικής  έρευνας (Becker & Gerhart, 1996; 
Becker & Huselid, 1998; McMahan et al., 1998, Dyer & Shafer, 1998). 
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Οι Hailey et al. (2005) σημειώνουν ότι στην προσπάθεια ανάπτυξης  καταλλήλων θεωρητικών 
μοντέλων για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης, κύριο θέμα 
αποτελεί η επιλογή των μεταβλητών που θα συμπεριληφθούν για να γίνει ένα βήμα προόδου της 
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έρευνας. Το θέμα αυτό χαρακτηρίζεται ευρέως ως πρόβλημα του «σκοτεινού θαλάμου» (black 
box) και περιγράφεται από τον συλλογισμό: εάν οι δραστηριότητες διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων πρόκειται να έχουν επίπτωση στα αποτελέσματα του ανθρωπίνου δυναμικού και στην 
επιχειρησιακή απόδοση, αυτό θα συμβεί μόνον εφόσον επηρεασθούν οι στάσεις και ειδικότερα 
οι συμπεριφορές των εργαζομένων (Guest, 1997; Purcell et al., 2003). Επομένως, είναι ουσιώδες 
να διερευνηθεί όχι μόνον ποιες πρακτικές ΔΑΠ υλοποιούνται, αλλά επίσης και «πώς» 
εφαρμόζονται από τα στελέχη γραμμής και το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων και επίσης «πώς» 
εκλαμβάνονται από τους εργαζόμενους (Truss, 2001).  
 
Όπως παρατηρούν οι Park et al. (2003), παρά τις εμπειρικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί και οι 
οποίες παρέχουν ενδείξεις ότι οι πρακτικές ΔΑΠ επηρεάζουν θετικά την επιχειρησιακή 
απόδοση, εντούτοις μικρή ήταν η προσοχή που δόθηκε στη διερεύνηση της αποκαλούμενης 
διεργασίας  του «σκοτεινού θαλάμου» (black box), δια μέσου της οποίας ασκείται η εν λόγω 
επίδραση. Προσθέτουν, μάλιστα, ότι η έρευνα στον τομέα της στρατηγικής διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων έχει επικριθεί από αρκετούς συγγραφείς για την έλλειψη θεωρητικού και 
εμπειρικού έργου που να αναφέρεται στις “ενδιάμεσες διεργασίες” μέσω, των οποίων οι 
πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ οδηγούν στα αποτελέσματα της επιχείρησης (Dyer & Reeves, 
1995; Delery, 1998, Becker & Gerhart, 1996).  
 
Οι Macky & Boxall (2007), στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν την κατανόηση των 
ενδιαμέσων μεταβλητών που παρεμβαίνουν στο εσωτερικό του αποκαλουμένου «σκοτεινού 
θαλάμου» (black box) της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης, εξετάζουν τη 
σχέση μεταξύ του συστήματος εργασίας υψηλής απόδοσης και των στάσεων των εργαζομένων. 
Θεωρούν ότι υπάρχει σαφής θεωρητική τεκμηρίωση της υπόθεσης ότι οι πρακτικές ΔΑΠ που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα εργασίας υψηλής απόδοσης, μπορούν να χρησιμεύσουν στον 
προσδιορισμό της συμπεριφοράς των εργαζομένων καθώς και του πλαισίου, εντός του οποίου 
αυτή εκδηλώνεται, κατά τρόπο ώστε να βελτιώνεται η απόδοση. Εκείνο που οι Macky & Boxall 
θεωρούν  λιγότερο σαφές είναι ο ρόλος των εργασιακών στάσεων των εργαζομένων ως 
ενδιάμεσο της σχέσης μεταξύ των συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης και των επιθυμητών 
επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Κατ’ αυτούς, οι εν λόγω στάσεις μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικούς συνδέσμους ή μεσολαβούσες μεταβλητές στο εσωτερικό του «σκοτεινού θαλάμου» 
(black box) της διοίκησης του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης. 
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Όπως σημειώνουν οι Becker & Huselid (2003), η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, ως 
διεπιστημονική θεωρία, αντλεί από τη βιβλιογραφία της ΔΑΠ προκειμένου να εξηγήσει «ποιες» 
πρακτικές και «ποια» συστήματα ΔΑΠ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πολύτιμο 
ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital)· στη συνέχεια, όμως,  θα πρέπει να βασισθεί στη 
βιβλιογραφία της στρατηγικής για να διευκρινίσει «πώς» το ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να 
αποτελέσει πηγή δημιουργίας αξίας (value creation). Οι Becker & Huselid διαπιστώνουν ότι 
αυτό που  στερείται η θεωρία της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι η εξήγηση 
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στο ερώτημα του «πώς»,  δηλαδή θα πρέπει να έχει στο κέντρο της ένα καθαρά διατυπωμένο 
μηχανισμό,  με τον οποίο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης / οργανισμού καθίσταται πηγή 
διατηρησίμου ανταγωνιστικού πλονεκτήματος (sustainable competitive advantage).                   
Η κατανόηση αυτού του «σκοτεινού θαλάμου» (black box) παραμένει ένα σημαντικό κενό στη 
βιβλιογραφία της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Becker & Gerhart, 1996). Όπως, 
μάλιστα, παρατηρούν: «μέχρις ότου οι ερευνητές μπορέσουν να επεξεργασθούν και να θέσουν υπό 
δοκιμασία πληρέστερα δομικά μοντέλα – π.χ. μοντέλα που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες μεταβλητές  
–  θα είναι δύσκολο να αποκλεισθούν εναλλακτικά αιτιολογικά μοντέλα που επεξηγούν τις 
παρατηρημένες σχέσεις μεταξύ συστημάτων ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :   
   
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ  
ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό τοποθετείται η λειτουργική στρατηγική ανθρωπίνων πόρων εντός του 
ευρυτέρου πλαισίου της στρατηγικής, γίνεται σύντομη αναφορά στην προέλευση της 
στρατηγικής ΔΑΠ, εξετάζεται η σχέση μεταξύ λειτουργικής στρατηγικής ΔΑΠ και 
επιχειρηματικής (ανταγωνιστικής) στρατηγικής, αναλύεται το περιεχόμενο της πρώτης, τίθεται 
το ζήτημα της εξισορρόπησης (fit) μεταξύ των δύο και περιγράφονται οι κύριες προοπτικές-
προσεγγίσεις ανάλυσης της λειτουργικής στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες 
χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ερευνητικές (εμπειρικές) προσπάθειες. 

2.1    ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ   

Στο σύγχρονο κόσμο, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση διαρκώς  αυξανόμενου και 
έντονου ανταγωνισμού. Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της απόδοσής τους είναι επιτακτική όσο 
ποτέ και απορρέει από τις πολλαπλές προκλήσεις,  τις οποίες αντιμετωπίζουν (Harel & Tzafrir, 
1999 - Heffernan & Flood, 2000). 

 
Κύρια πρόκληση των επιχειρήσεων στο μέλλον φαίνεται ότι θα είναι η επείγουσα αναζήτηση  
και διατήρηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Υποστηρίζεται συνεχώς και 
περισσότερο ότι οι επιχειρήσεις που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτήν την πρόκληση θα 
είναι εκείνες που θα μπορούν να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν πολύτιμους, σπάνιους και 
μη αντιγράψιμους πόρους (Barney, 1995). Οι ανθρώπινοι πόροι μπορούν να ενταχθούν σ’ αυτή 
την κατηγορία, εάν και εφόσον διοικούνται αποτελεσματικά δια μέσου της εφαρμογής των 
καταλλήλων πρακτικών και της ανάπτυξης της πρόσφορης επιχειρησιακής κουλτούρας. 
Συνεπώς, ένα από τα κύρια έργα των επιχειρήσεων είναι η αποτελεσματική διοίκηση των 
ανθρωπίνων πόρων (Guest et al., 2003).   
 
Η έννοια της στρατηγικής, όπως εφαρμόζεται στο πεδίο της διοίκησης των επιχειρήσεων, 
υποστηρίζεται ότι μπορεί να ερμηνευθεί είτε με όρους επιχειρησιακών σκοπών και επιδιώξεων, 
μέσω των οποίων αποκτάται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  μιας επιχείρησης είτε ως διεργασία, 
δια της οποίας συνδυάζονται οι διοικητικές ενέργειες προς επίτευξη σημαντικών επιχειρησιακών  
στόχων (Tyson, 1997).  
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παρούσης μελέτης βρίσκεται η αποτελεσματικότητα των 
στρατηγικών διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να προταχθεί ο 
προσδιορισμός της έννοιας και του περιεχομένου των στρατηγικών αυτών και μετά να 
επακολουθήσει η εξέταση της αποτελεσματικότητάς τους. 
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Ο ορισμός της στρατηγικής δεν αποτελεί ευχερές έργο. Επικρατεί, γενικώς, σύγχυση ως προς 
την έννοια της στρατηγικής και μετά την πάροδο δεκαετιών ακαδημαϊκής έρευνας στο 
αντικείμενο, είναι προφανής η ανάγκη να διερευνηθεί η πραγματική σημασία του όρου και να 
αναζητηθεί το πρίσμα υπό το οποίο θα πρέπει αυτή να μελετηθεί. Κατά τον Michael Porter, εκ 
των πλέον επιφανών ακαδημαϊκών στον τομέα αυτό, ως στρατηγική θεωρείται κατά κύριο λόγο 
“η τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της” ενώ κατά τον επίσης διακεκριμένο Gary 
Hamel η στρατηγική εκλαμβάνεται ως “επανάσταση” (Παπαδάκης, 2002α).  
 
Ενδεικτικώς,  κατά τον Παπαδάκη (2002α):  

• ο Alfred Chandler θεωρεί τη στρατηγική ως «τον καθορισμό των βασικών μακροχρονίων 
στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, την υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και τον 
προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων»,  

• ο Andrews πρεσβεύει ότι «στρατηγική είναι η διαμόρφωση αποστολής, στόχων ή σκοπών, 
πολιτικών και σχεδίων για την επίτευξή τους, που διατυπώνονται έτσι ώστε να καθορίζουν 
την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της επιχείρησης»,  

• ο Igor Ansoff υποστηρίζει ότι «στρατηγική είναι η κοινή γραμμή μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του οργανισμού και των προϊόντων ή αγορών του, που καθορίζουν τη 
βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο παρελθόν, παρόν και μέλλον»  και  

• οι Hofer και Schendel διατείνονται ότι «στρατηγική είναι η αντιστοίχηση, την οποία κάνει 
η επιχείρηση, μεταξύ των εσωτερικών πόρων και ικανοτήτων της αφενός και των 
ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον της αφετέρου».  
 

Παρά ταύτα, για τις ανάγκες της παρούσης εργασίας και ανεξαρτήτως επιπέδου, η στρατηγική 
απαιτείται να έχει δύο κύρια συστατικά στοιχεία: στρατηγικούς σκοπούς, δηλ. επιδιώξεις τις 
οποίες θα πρέπει να επιτύχει και σχέδιο δράσης, δηλ. τα μέσα δια των οποίων προτίθεται να 
υλοποιήσει τους στρατηγικούς σκοπούς. Παρά τη χρησιμότητα της στρατηγικής, αυτή δεν 
αποτελεί πανάκεια για την επιχειρηματική επιτυχία. Επιτυχημένες στρατηγικές είναι αυτές οι 
οποίες θέτουν κατάλληλους και συνεπείς σκοπούς αλλά, επίσης, βασίζονται σε αποτελεσματικά 
σχέδια δράσης (Richardson & Thompson, 1999).  
 
Μια συγκεκριμένη στρατηγική υιοθετείται, συνήθως, προκειμένου να υλοποιηθούν μακρο-
χρόνιες προοπτικές. Ενδέχεται, όμως, η επιχείρηση να κινείται  προς την κατεύθυνση 
βραχυχρόνιας στρατηγικής ή ακόμη να εφαρμόζει ταυτόχρονα μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες 
στρατηγικές (Richardson & Thompson, 1999). 
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Το εύρος αποτελεί μια ακόμη ιδιότητα της στρατηγικής, ώστε να αντανακλάται σ΄αυτήν το 
σύνολο και όχι μέρος της εικόνας της επιχείρησης. Η αναφορά αυτή είναι σημαντική διότι, 
προκειμένου η στρατηγική να είναι επιτυχής, το σχέδιο δράσης της θα πρέπει να καλύπτει, κατά 
το δυνατόν, το σύνολο των διαφόρων στοιχείων της εκάστοτε κατάστασης που επικρατεί εντός 
και εκτός του οργανισμού. Οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν, κατ’ ανάγκη, καθορισμένες με 
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σαφήνεια και ρητά εκπεφρασμένες στρατηγικές, ενώ ενδέχεται να έχουν στρατηγικές για ένα 
μέρος μόνον και όχι για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Δηλαδή, μολονότι έχουν 
διατυπώσει κατά κάποιο τρόπο τη γενική επιχειρηματική στρατηγική τους, ενδέχεται να μην 
έχουν αναπτύξει αντίστοιχες στρατηγικές για τους επί μέρους λειτουργικούς χώρους, όπως η 
διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού (Richardson & Thompson, 1999). 
 
Τέλος, ενδέχεται ένας αριθμός επιχειρήσεων να καταλήγει στις στρατηγικές επιλογές κατά 
μάλλον τυχαίο τρόπο. Θα ήταν παραπλανητικό να υποτεθεί ότι η ανώτατη διοίκηση εμπλέκεται 
σε μια αυστηρά επαναλαμβανόμενη διαδικασία εξέτασης όλων των στρατηγικών σκοπών και 
μετά με ήρεμο, ορθολογικό και περιεκτικό τρόπο αξιολογεί διεξοδικά όλες τις εναλλακτικές 
πολιτικές πριν επιλέξει με σύνεση το βέλτιστο συνδυασμό στρατηγικών επιλογών. Αντίθετα, 
είναι ενδεχόμενο οι περισσότερες επιχειρήσεις να λειτουργούν σε αποσπασματική βάση, 
αντιδρώντας στις αιφνίδια εμφανιζόμενες πιέσεις και να υφίστανται ποικίλες ισχυρές πολιτικές 
πιέσεις, οι οποίες επηρεάζουν τη συνέπεια των στρατηγικών τους επιλογών.  
 
Η βιβλιογραφία της στρατηγικής των ανθρωπίνων πόρων συνήθως αγνοεί την πραγματική 
διαδικασία της διαμόρφωσης των στρατηγικών και επικεντρώνεται, αντίθετα, στις  πολιτικές και 
πρακτικές που έχουν αρχικά επιλεγεί. Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί ένα σημαντικό χάσμα 
(Richardson & Thompson, 1999). 
 

Η στρατηγική διακρίνεται ανάλογα με το επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται, ως εξής 
(Γεωργόπουλος, 2002; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010; Παπαδάκης, 2002α):  

• Επιχειρησιακή (corporate strategy): Αναφέρεται στο σύνολο της επιχείρησης, συνήθως 
σε επίπεδο Ομίλου, στον οποίο εντάσσονται οι επί μέρους επιχειρηματικές μονάδες. Έχει 
ως αντικείμενο την στρατηγική προοπτική (εύρος και ποικιλία) του οργανισμού. 

• Επιχειρηματική ή ανταγωνιστική (business strategy): Αφορά είτε αυτοτελείς επιχειρήσεις 
είτε τις επί μέρους επιχειρηματικές μονάδες (business units) μεγαλυτέρων Ομίλων, εντός 
των οποίων αυτές αποτελούν διακριτούς τομείς δραστηριοτήτων ή έχουν τη μορφή 
θυγατρικών εταιριών. Η στρατηγική των επιχειρήσεων αυτών εντάσσεται στο ευρύτερο 
πλαίσιο της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την οποία θα πρέπει να είναι 
εναρμονισμένη. Έχει ως αντικείμενο την απόκτηση και εδραίωση συγκεκριμένου και 
διακριτού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

• Λειτουργική (functional strategy): Αφορά τις επί μέρους λειτουργίες μιας επιχείρησης 
(π.χ. Marketing, Πωλήσεων, Παραγωγής, Εφοδιασμού, Χρηματοοικονομικών, 
Ανθρωπίνων Πόρων) και αποβλέπει στο συντονισμό των αντιστοίχων στρατηγικών 
μεταξύ τους και στη σύνδεση – εναρμόνισή τους με την επιχειρηματική ή ανταγωνιστική 
στρατηγική. Έχει ως αντικείμενο τις πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα 
λειτουργικά τμήματα του οργανισμού. 
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Τα επίπεδα ιεράρχησης της στρατηγικής αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται. 
Οι λειτουργικές στρατηγικές υποστηρίζουν την ακολουθούμενη επιχειρηματική ή ανταγωνιστική 
στρατηγική, η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και όλες από 
κοινού συγκλίνουν και οδηγούν στην επιχειρησιακή στρατηγική (Γεωργόπουλος, 2002). 
 

2.2      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

2.2.1   Προέλευση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων    

Ο όρος «διοίκηση ανθρωπίνων πόρων» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Tichy et al., 
(1982), τους Beer & Spector (1985) στις ΗΠΑ και τους Guest (1987) και Storey (1987) στη Μ. 
Βρετανία. Στη ΔΑΠ περιλαμβάνονται όλες οι διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες, οι οποίες 
επηρεάζουν τη φύση της σχέσης μεταξύ μιας επιχείρησης / οργανισμού και των εργαζομένων 
της (Beer & Spector, 1985; Boxall & Purcell, 2000).  

Η εμφάνιση της ΔΑΠ ως διακριτού τομέα της διοικητικής επιστήμης οφείλεται κυρίως στις 
πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80.       
Η οικονομική ύφεση που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις του δυτικού κόσμου, ώθησε τις 
διοικήσεις τους να υιοθετήσουν πρακτικές που ακολουθούσαν οι ιαπωνικές επιχειρήσεις, ιδίως 
εκείνες που αναφέρονται στη διαχείριση των ανθρώπων ως βασικό παράγοντα επιτυχίας.          
Τα διοικητικά στελέχη τους συνειδητοποίησαν ότι θα έπρεπε να επανασχεδιάσουν τις μεθόδους 
διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού προκειμένου να υπερβούν τις προσανατολισμένες στην 
παραγωγή παραδοσιακές πρακτικές τους (Storey, 1992). Ταυτόχρονα, συνέβη και μια σημαντική 
μεταβολή στις βιομηχανικές και οργανωσιακές δομές, η οποία σηματοδότησε την απομάκρυνση 
από τα γραφειοκρατικά συστήματα και την εισαγωγή περισσότερης αποκεντροποίησης, 
εκχώρησης (delegation) αρμοδιοτήτων και μεγαλύτερης συμμετοχής των εργαζομένων. 
 
Τα θεωρητικά υποδείγματα που υποστηρίζεται ότι υπήρξαν αποφασιστικά στη συγκρότηση της 
ΔΑΠ ως αυτόνομου πεδίου ακαδημαϊκής έρευνας (Legge, 1995) είναι: το  μοντέλο του Harvard 
(Beer et al., 1984; Beer & Spector, 1985) και το μοντέλο του Michigan (Tichy et al., 1982).       
Τα εν λόγω υποδείγματα θεωρείται ότι αποτελούν το πλαίσιο για την εννοιολογική διαμόρφωση 
της ΔΑΠ καθώς και τη βάση για τις μελλοντικές θεωρητικές και εμπειρικές εξελίξεις του 
κλάδου. 
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Το μοντέλο του Harvard, αφενός, αποτελεί μια ευρεία αιτιακή (causal) χαρτογράφηση των 
προσδιοριστικών παραγόντων και των συνεπειών – αποτελεσμάτων της ΔΑΠ. Εντός αυτού του 
πλαισίου, τα ενδιαφέροντα των ομάδων συμφερόντων και οι παράγοντες του περιβάλλοντος 
επενεργούν ως περιορισμοί των επιλογών της ΔΑΠ (policy choices). Οι επιλογές αυτές 
αναφέρονται στην ανάπτυξη τεσσάρων κυρίων πολιτικών που καλύπτουν (Ξηροτύρη – 
Κουφίδου, 2001): 
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• την επιρροή των εργαζομένων (κατανομή εξουσίας, δύναμης και υπευθυνοτήτων που 
μεταβιβάζονται εθελοντικά), 

• τις ροές προσωπικού (στρατολόγηση, επιλογή, αξιολόγηση, ανάπτυξη), 
• τα συστήματα αμοιβής (σχεδιασμός αμοιβών ώστε να προσελκύουν, υποκινούν και 

διατηρούν ικανούς εργαζόμενους στην επιχείρηση / οργανισμό) και 
• τα συστήματα εργασίας (αποτελεσματική οργάνωση ανθρώπων, πληροφόρησης και 

δραστηριοτήτων). 
Οι εν λόγω επιλογές επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα της ΔΑΠ, όπως η αφοσίωση, οι 
ικανότητες, η συνέπεια και η οικονομική αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Η επίτευξη 
αυτών των αποτελεσμάτων οδηγεί προς ευνοϊκές μακροχρόνιες συνέπειες, που είναι η ατομική 
ευημερία, η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και η κοινωνική ωφέλεια. 
 
Το υπόδειγμα του Harvard (Σχήμα 1) θεωρείται ότι εισήγαγε δύο σημαντικές απόψεις εντός του 
πεδίου της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Πρώτον, υιοθετεί την προοπτική του ανοικτού 
συστήματος (open system), δεδομένου ότι οι μακροχρόνιες συνέπειες της ΔΑΠ μπορούν κατ’ 
ακολουθία να έχουν επιπτώσεις στο πλαίσιο, εντός του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσεις της 
ΔΑΠ (ενδιαφέροντα ομάδων συμφερόντων και παράγοντες του περιβάλλοντος). Δεύτερον, 
οριοθετεί  τις κύριες περιοχές που συνθέτουν τη στρατηγική ΔΑΠ και συνοψίζουν τις 
δραστηριότητες διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού που έχουν προηγηθεί. Κατά το μοντέλο, 
οι περιοχές αυτές είναι: η επιρροή εργαζομένων, οι ροές προσωπικού, τα συστήματα αμοιβής και 
τα συστήματα εργασίας.  

Ενδιαφέροντα ομάδων 
συμφερόντων 

 
- μετόχων 
- διοίκησης 
- υπαλλήλων 
- κυβέρνησης 
- κοινωνίας 
- εργατικών σωματείων 

Παράγοντες 
περιβάλλοντος 

 
- χαρακτηριστικά 

προσωπικού 
- επιχειρηματική 

στρατηγική 
-φιλοσοφία διοίκησης 
- αγορά εργασίας 
- τεχνολογία κλάδου 
- νομοθεσία και 

κοινωνικές αξίες 

Επιλογές ΔΑΠ 
 

- επιρροή εργαζομένων 
- ροές προσωπικού 
- συστήματα αμοιβής 
- συστήματα εργασίας 

 

Αποτελέσματα  ΔΑΠ 
 
- αφοσίωση 
- ικανότητα 
- συνέπεια 
- οικονομική 

αποτελεσματικότητα 

Μακροχρόνιες 
συνέπειες 

 
- ατομική  ευημερία 
- οργανωσιακή                 

αποτελεσματικότητα 
- κοινωνική ωφέλεια 
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Σχήμα 1: Το μοντέλο του Harvard 

Πηγή: Beer et al.(1984); Lundy & Cowling (1996); Ξηροτύρη-Κουφίδου (2010) 
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Το μοντέλο του Michigan, αφετέρου, καθορίζει ένα κύκλο τεσσάρων συστατικών λειτουργιών 
της ΔΑΠ, που είναι: επιλογή, αξιολόγηση, αμοιβές και ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές 
εκτιμάται ότι επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την απόδοση, τόσο σε ατομικό όσο και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. ΄Οπως φαίνεται στο Σχήμα 2, η επιλογή συνδέεται με την απόδοση, η 
οποία επιδρά στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση συνδέεται με τις αμοιβές και την ανάπτυξη, οι 
οποίες επηρεάζουν την απόδοση μέσω ενός βρόχου ανάδρασης (feedback loop) (Lundy & 
Cowling, 1996). Οι καινοτομικές απόψεις αυτού του πλαισίου είναι ο προσδιορισμός του 
συστήματος ΔΑΠ (HR system) ως μιας συλλογής λειτουργιών και ο εντοπισμός της ανάγκης να 
ευθυγραμμισθούν αυτές οι λειτουργίες με τη στρατηγική της επιχείρησης / οργανισμού 
προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις της απόδοσης.  

 

ΑξιολόγησηΕπιλογή 

Ανάπτυξη 

Ανταμοιβές 

Απόδοση 

Σχήμα 2: Το μοντέλο του Michigan 
Πηγή: Devanna et al.(1984); Ξηροτύρη-Κουφίδου (2010) 

 
Τα πλαίσια των Harvard και Michigan θεωρούνται ως περιγραφικά μοντέλα, τα οποία 
επιδιώκουν να καταγράψουν και να ταξινομήσουν τις εισροές και εκροές της ΔΑΠ.                    
Οι προσεγγίσεις αυτές, συνοδευόμενες και από την εμφάνιση εμπεριστατωμένων θεωρητικών 
μελετών (Guest, 1987; Storey, 1987), οδήγησαν στην αντικατάσταση του όρου «διοίκηση 
προσωπικού» από τη «διοίκηση ανθρωπίνων πόρων» όταν γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες 
διοίκησης ανθρώπων. Επειδή, όμως, κατά τη δεκαετία του ’80 τα όρια μεταξύ των δύο όρων 
ήταν ακόμη δυσδιάκριτα (Miller, 1987), o Guest (1987) προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση της 
συμβολής της ΔΑΠ στις προγενέστερες προσεγγίσεις της διοίκησης προσωπικού.  
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Σύμφωνα με τον Guest (1987), η ΔΑΠ εφαρμόσθηκε αρχικά με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
(α) ως απλή αλλαγή ορολογίας για τον καθορισμό των παραδοσιακών ρόλων της λειτουργίας της 
διοίκησης προσωπικού, χωρίς να συνεπάγεται προφανείς μεταβολές, (β) ως τρόπος νέας 
αντίληψης των ρόλων και περιγραφής των καθηκόντων των τμημάτων προσωπικού με επέκταση 
των περιοχών που ανάγονται στη λειτουργία αυτή και (γ) ως νέα προσέγγιση διοίκησης των 
εργαζομένων (Tichy et al., 1982).  Εναρμονισμένος με την τελευταία άποψη, ο Sisson (1990) 
συνοψίζει τις καινοτομικές απόψεις της ΔΑΠ σε ορισμένους παράγοντες. Κατ’ αυτόν, η ΔΑΠ 
αναδεικνύει την αντιμετώπιση των ανθρώπων ως πολυτίμων πόρων της επιχείρησης / 
οργανισμού και κατά συνέπεια δίνει έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση των εργαζομένων.           
Επί πλέον, ο Sisson (1990) υποστηρίζει ότι η ΔΑΠ συνεπάγεται την  ενσωμάτωση (integration) 
των ανθρωπίνων πόρων στη στρατηγική διοίκηση της επιχείρησης / οργανισμού. Κατ’ αυτόν, τα 
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κύρια χαρακτηριστικά της ΔΑΠ είναι: η ολοκλήρωση των πολιτικών προσωπικού εντός του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, η μεταβίβαση της ευθύνης για τα θέματα προσωπικού από τους 
ειδικούς στα ανώτερα στελέχη γραμμής (senior line managers), η μετακίνηση από τις 
συλλογικές στις ατομικές εργασιακές σχέσεις και τέλος, η έμφαση στη δέσμευση και στην 
ανάπτυξη πρωτοβουλίας των εργαζομένων με τη βοήθεια των στελεχών (Πρωτόπαπας, 1997). 
 
Από τη σύντομη ανασκόπηση της προέλευσης της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων 
προκύπτουν τα ακόλουθα: Πρώτον, η εφαρμογή διαφόρων λειτουργιών και δραστηριοτήτων 
βασίζεται στην παραδοχή ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων και ότι 
παρέχει ωφέλειες στα άτομα, στην επιχείρηση/οργανισμό και στην κοινωνία. Οι δραστηριότητες 
αυτές συνιστούν τη στρατηγική ΔΑΠ. Δεύτερον, η εμφάνιση της ΔΑΠ σηματοδοτεί τη μετάβαση 
από τη διοίκηση των ανθρώπων που είναι προσανατολισμένη στον έλεγχο, προς μια νέα 
προσέγγιση που βασίζεται στις αρχές της αμοιβαιότητας, της αφοσίωσης και των κοινών στόχων  
(Lundy & Cowling, 1996). Η ΔΑΠ δίνει έμφαση στην απόρριψη παραδοσιακών τεχνικών 
αντιλήψεων και στην μετεξέλιξη προς διοικητικά υποδείγματα που βασίζονται στη θεώρηση των 
εργαζομένων ως πολύτιμο πόρο και όχι απλά ως στοιχείο κόστους που θα πρέπει να 
ελαχιστοποιηθεί. Ορισμένοι συγγραφείς οριοθετούν τη νέα προσέγγιση διοίκησης του 
ανθρωπίνου δυναμικού (Walton, 1985; Guest, 1987) που οδήγησε στην εμφάνιση και ανάπτυξη 
της διοίκησης υψηλής αφοσίωσης (high commitment management). Τρίτον, προγενέστερες 
μελετες υπογράμμισαν τη σημασία της λειτουργίας ΔΑΠ εντός της επιχείρησης / οργανισμού 
και εισήγαγαν την αντίληψη ότι η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού μπορεί να βελτιώσει την 
οργανωσιακή απόδοση (McKinlay & Starkey, 1992). Αυτό το επιχείρημα, συνδυασμένο με τη 
συνεισφορά της βιβλιογραφίας της στρατηγικής διοίκησης, διευκόλυναν την εξέλιξη της ΔΑΠ 
προς το πεδίο της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 
 
2.2.2 Σχέση μεταξύ λειτουργικής στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων και επιχειρηματικής                        
στρατηγικής 
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Υποστηρίζεται ότι, ως αποτέλεσμα των συνεχώς αυξανομένων ανταγωνιστικών πιέσεων,           
οι επιχειρήσεις/οργανισμοί δίνουν μεγαλύτερη  έμφαση στην αναζήτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος  και προσπαθούν να ευθυγραμμίσουν καλύτερα τις επιλεγόμενες πολιτικές 
ανθρωπίνου δυναμικού με την επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθούν. Στην προσπάθειά 
τους αυτή, συνεχώς εξετάζουν εναλλακτικές  πολιτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
συμπληρώσουν και να συνδυασθούν με διαφορετικές συνθήκες προϊοντικών αγορών και 
αντίστοιχες επιχειρηματικές στρατηγικές (Gunnigle & Moore, 1994). Οι επιλεγόμενες πολιτικές 
ανθρωπίνου δυναμικού θεωρούνται γενικώς ότι εξαρτώνται από τις εν λόγω συνθήκες  και από 
τη στρατηγική. Όμως, επισημαίνεται ότι πρόκειται για σχέση αλληλεπίδρασης, κατά την οποία η 
επιχειρηματική στρατηγική επηρεάζεται αρχικά από τις συνθήκες της προϊοντικής αγοράς, αλλά 
είναι ενδεχόμενο, με την πάροδο του χρόνου, οι συνθήκες αυτές να επαναπροσδιορισθούν και να 
προσφέρουν στην επιχείρηση ένα μεγαλύτερο εύρος στρατηγικών επιλογών. Ομοίως, οι 
επιλεγόμενες πολιτικές ανθρωπίνου δυναμικού προσδιορίζονται γενικά από τις συνθήκες της 
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προϊοντικής αγοράς και την επιχειρηματική στρατηγική. Όμως, τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή των πρώτων (π.χ. βελτίωση ποιότητας) είναι ενδεχόμενο να συμβάλουν στην αλλαγή 
των συνθηκών της προϊοντικής αγοράς και κατά συνέπεια της επιχειρηματικής στρατηγικής. 
Συμπερασματικά, υποστηρίζεται ότι μολονότι οι επιλογές της πολιτικής ανθρωπίνου δυναμικού 
θεωρούνται γενικά ως αποφάσεις χαμηλοτέρου στρατηγικού επιπέδου, ενδέχεται να αποτελούν 
συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού της επιχειρηματικής στρατηγικής (Gunnigle & Moore, 
1994).  

Οπως παρατηρεί ο Purcell (1999), εάν τα διευθυντικά στελέχη επιθυμούν να επηρεάσουν την 
απόδοση των επιχειρήσεών τους, η πλέον σημαντική περιοχή στην οποία θα πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη έμφαση είναι η διοίκηση του ανθρώπων τους. Ο τρόπος, με τον οποίο μια επιχείρηση 
διοικεί τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως 
κατεξοχήν κρίσιμος για την εφαρμογή της στρατηγικής της (Koch & McGrath, 1996).  
 
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση ότι η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 
έχει ως κύρια χαρακτηριστικά της, πρώτον, την εκλεπτυσμένη (sophisticated) αντίληψη της 
συναφείας της με τη  λειτουργική και τη στρατηγική αποτελεσματικότητα και δεύτερον, τη 
συνειδητοποίηση της διαφοράς της από την απλή διοίκηση προσωπικού, η οποία προκύπτει από 
την ανάγκη δημιουργίας προδραστικών (proactive) πολιτικών διοίκησης προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις συνθήκες συνεχών αλλαγών. Αμφότερες οι  έννοιες συνεπάγονται  τη 
συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων (Hendry & Pettigrew, 1992). 
 
Σύμφωνα με την επισήμανση των Rodriguez & Ventura (2003), η ανάγκη συσχέτισης της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με την επιχειρηματική στρατηγική έχει επιταθεί από την εμφάνιση 
της θεωρίας των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης (Barney, 1991; Peteraf, 1993).             
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον γι’ αυτή την προσέγγιση, οφείλεται στην αντίληψη ότι οι ανθρώπινοι 
πόροι θεωρούνται ως στρατηγικοί παράγοντες, όχι μόνον εξ αιτίας του ρόλου που 
διαδραματίζουν στην εφαρμογή της στρατηγικής αλλά επίσης και λόγω της δυνατότητάς τους να 
αποτελέσουν πηγή ενός διατηρησίμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Δηλαδή, οι πόροι αυτοί 
και ο τρόπος με τον οποίον διοικούνται μπορούν να ασκήσουν σημαντικότατη επιρροή στην 
επιτυχία της επιχείρησης και στην ανταγωνιστική τοποθέτησή της στην αγορά. 
 
Σήμερα, είναι πλέον γενικά αποδεκτό, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον ακαδημαϊκό 
κόσμο, ότι οι ανθρώπινοι πόροι ενός οργανισμού μπορούν να αποτελέσουν πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολιτικές διοίκησης των 
ανθρώπων ενσωματώνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην επιχειρησιακή κουλτούρα.        
Η αναγνώριση αυτή έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη του πεδίου της στρατηγικής διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων (Panayotopoulou et al., 2003; Wright et al., 1999). 
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Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι το σύστημα διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού (HRM system) είναι 
αυτό που μπορεί να εξασφαλίσει το μακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, 
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με την προϋπόθεση ότι αποτελεί ένα οργανωσιακό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να 
αντιγραφεί με ευκολία από τους ανταγωνιστές της (Becker & Huselid, 1998). Όπως  οι ίδιοι 
αναφέρουν χαρακτηριστικά, προκειμένου οι επιχειρήσεις να βασίζονται στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο ως πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, θα πρέπει (α) να εξασφαλίσουν τις 
αναγκαίες παραγωγικές συμπεριφορές των εργαζομένων για την εφαρμογή της στρατηγικής τους 
(προοπτική της συμπεριφοράς – behavioral perspective) (Jackson et al., 1989) και (β) να 
φροντίσουν ώστε το σύστημα ΔΑΠ, από το οποίο θα προέλθουν κυρίως οι εν λόγω 
συμπεριφορές, να μην μπορεί εύκολα να απομιμηθεί, σύμφωνα με τη θεωρία των πόρων και 
ικανοτήτων (resource-based view) (Barney, 1991). Ευρύτερη αποδοχή, μάλιστα, έχει αποκτήσει 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο πολύτιμος ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην υλοποίηση 
της στρατηγικής. Οι σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και το πολλαπλών 
δεξιοτήτων ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται ότι συνιστά μια σημαντικά διακεκριμένη ικανότητά 
(distinctive competence) κάθε επιχείρησης (Γεωργόπουλος, 2007). 
 
Κεντρική θέση στη βιβλιογραφία της στρατηγικής κατέχει το  ζήτημα της εξισορρόπησης (fit). 
Συχνά υποστηρίζεται ότι προκειμένου μια σειρά πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων να 
θεωρηθεί ως στρατηγική,  θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε δύο προϋποθέσεις εξισορρόπησης. 
Πρώτον, οι συγκεκριμένες επί μέρους πολιτικές θα πρέπει να εξισορροπούν επαρκώς μεταξύ 
τους (εσωτερική εξισορρόπηση – internal fit) και δεύτερον, θα πρέπει να είναι συμβατές με τις 
γενικότερες στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης (εξωτερική εξισορρόπηση – external fit). 
 
Οι Hendry & Pettigrew (1992) υποστηρίζουν ότι, προκειμένου να κριθεί αν και κατά πόσον  η 
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων διακρίνεται από τη συνέπεια των αποφάσεων που λαμβάνονται 
εντός του πλαισίου της, θα πρέπει να εξετασθεί αν οι διάφορες απόψεις του συστήματος 
απασχόλησης της επιχείρησης είναι (1) εσωτερικώς συμβατές μεταξύ τους και                        
(2) ευθυγραμμισμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική.   

2.2.3    Έννοια και περιεχόμενο της λειτουργικής στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων  

Η στρατηγική ανθρωπίνων πόρων, ως λειτουργική στρατηγική, αναφέρεται στη μεγιστοποίηση 
της παραγωγικότητας των απασχολουμένων από την επιχείρηση ανθρωπίνων πόρων και 
περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η επιχείρηση να καταστεί ικανή να 
επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους, εντός των πλαισίων της επιχειρηματικής 
(ανταγωνιστικής) στρατηγικής αλλά και της επιχειρησιακής στρατηγικής (Γεωργόπουλος, 2002). 
Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων αναφέρεται στο 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση των απαιτουμένων πολιτικών, ενεργειών και διαδικασιών 
διοίκησης των ανθρώπων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις αναγκαίες 
θεμελιώδεις  μοναδικές ικανότητες προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της 
επιχείρησης (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). 
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Κατά συνέπεια των λεχθέντων στην αμέσως προηγούμενη ενότητα, η στρατηγική ανθρωπίνων 
πόρων θα πρέπει να προσδιορίζει τους σκοπούς ανθρωπίνων πόρων, τους οποίους επιδιώκει και 
να συνοδεύεται από το αντίστοιχο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των σκοπών αυτών.           
Οι σκοποί της στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων μπορούν να διατυπωθούν με πολύ γενικό τρόπο, 
ωσάν να ήταν ακριβώς οι ίδιοι με τους γενικούς σκοπούς της επιχείρησης. Ο κυρίαρχος γενικός 
στρατηγικός σκοπός των εμπορικών επιχειρήσεων είναι συνήθως η μεγιστοποίηση των κερδών ή 
της μετοχικής αξίας. Ο σκοπός αυτός άλλοτε καθορίζεται ρητά και άλλοτε θεωρείται 
αυτονόητος, όπως όταν π.χ. η επιχείρηση επιδιώκει να καταστεί ο ηγέτης του κλάδου της ή να 
παράγει καινοτομικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα (Richardson & Thompson, 1999). 

Όπως είναι σημαντικό να τίθενται οι γενικοί επιχειρηματικοί σκοποί, θεωρείται επίσης αναγκαίο 
να εξειδικεύονται και οι σκοποί της στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων. Οι λειτουργικές 
διοικητικές περιοχές, όπως αυτή των ανθρωπίνων πόρων, θεωρείται ότι απαιτείται να έχουν 
περισσότερο ακριβείς, συγκεκριμένους και εστιασμένους σκοπούς. Από την αντίληψη αυτή 
διακατέχονται προσεγγίσεις, όπως αυτή της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων  
(Balanced Scorecard) (Kaplan & Norton, 1992, 1993, 1996, 2000, 2004), οι οποίες αναζητούν 
και εντοπίζουν κρίσιμες  και συγκεκριμένες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και διεργασιών της 
επιχείρησης, όπως προκύπτουν από τις γενικότερες στρατηγικές επιδιώξεις της. Οι εν λόγω 
συμπληρωματικοί σκοποί υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να είναι συνεπείς με τους γενικότερους 
σκοπούς, αλλά χρειάζεται να διατυπώνονται χωριστά (Richardson & Thompson, 1999). 
 
Η συγκρότηση της στρατηγικής ΔΑΠ περιλαμβάνει μια σειρά αποφάσεων που λαμβάνονται σε 
διάφορα αλληλο-σχετιζόμενα επίπεδα. Στην πραγματικότητα, η στρατηγική ΔΑΠ θεωρείται ότι 
καθορίζεται σε διάφορα επίπεδα, αρχικά ως φιλοσοφία και στη συνέχεια ως οργανωσιακή 
πολιτική και ως σύνολο πρακτικών.  Οι  Becker & Gerhart (1996) προτείνουν τη διάκριση 
διαφόρων επιπέδων, καθένα από τα οποία εκφράζει και διαφορετικό ορισμό της στρατηγικής 
ΔΑΠ.  
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Ο  Schuler (1992) έχει προτείνει το υπόδειγμα των 5-Ρ, το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί ένα 
ενδιαφέρον γενικό πλαίσιο  ανάλυσης του περιεχομένου της στρατηγικής ΔΑΠ. Σύμφωνα με τον 
Schuler: «η χρησιμότητα του μοντέλου των 5-Ρ έγκειται στο ότι δείχνει την αλληλεξάρτηση των 
δραστηριοτήτων, οι οποίες συχνά εξετάζονται χωριστά από τη βιβλιογραφία». Κατά τον ίδιο 
συγγραφέα, τα συστατικά στοιχεία της στρατηγικής ΔΑΠ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε 
επίπεδα: φιλοσοφία (philosophy), πολιτικές (policies), προγράμματα (programs), πρακτικές 
(practices) και διεργασίες (processes). Τα επίπεδα αυτά διαφέρουν ως προς την έκταση, στην 
οποία προσδιορίζονται οι αντίστοιχες δραστηριότητες διοίκησης των εργαζομένων. Κυμαίνονται 
από τον γενικό καθορισμό του ρόλου που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι στη συνολική επιτυχία 
της επιχείρησης / οργανισμού (φιλοσοφία) έως το περισσότερο εξειδικευμένο συστατικό 
στοιχείο που αναφέρεται στον τρόπο υλοποίησης κάθε πρακτικής ώστε να έχει επίπτωση στη 
συμπεριφορά των εργαζομένων. 
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Η μελέτη του μοντέλου των 5-Ρ, σε συνδυασμό με τις προτάσεις ορισμένων άλλων συγγραφέων 
(Jackson & Schuler, 1995; Wood & Albanese, 1995; Becker & Gerhart, 1996), μπορεί να 
οδηγήσει στην ομαδοποίηση των συστατικών στοιχείων της στρατηγικής ΔΑΠ σε δύο ευρύτερα 
επίπεδα, που είναι:  
 
Πρώτον, η αρχιτεκτονική του συστήματος  (Becker & Gerhart, 1996), η οποία αναφέρεται στην 
εξέταση της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από την οπτική γωνία των περιεχομένων 
πολιτικών. Στο επίπεδο αυτό μορφοποιούνται οι γενικές κατευθύνσεις της στρατηγικής ΔΑΠ.    
Οι πολιτικές ΔΑΠ αντιπροσωπεύουν την προσέγγιση που επεξηγεί τη σχέση των 
δραστηριοτήτων ΔΑΠ μεταξύ τους (Wood & Albanese, 1995).  
 
Δεύτερον, το λειτουργικό επίπεδο της στρατηγικής ΔΑΠ αναφέρεται στη σύμπηξη των 
πολιτικών ΔΑΠ σε ένα σύνολο πρακτικών που απαιτούνται για την υλοποίηση της στρατηγικής 
ΔΑΠ. Δηλαδή, εάν η διοίκηση μιας επιχείρησης / οργανισμού δηλώνει ότι εκτιμάται η απόδοση 
των εργαζομένων, τότε αναφέρεται στο επίπεδο πολιτικής της ΔΑΠ. ΄Οταν, όμως, προσδιορίζει 
τις τεχνικές αξιολόγησης ή τους συγκεκριμένους τρόπους διοίκησης της απόδοσης που 
εφαρμόζονται (μέθοδος 360ο, παροχή κινήτρων ή διοικητική προαγωγή) τότε η στρατηγική ΔΑΠ 
αναλύεται από την οπτική γωνία των περιλαμβανομένων πρακτικών  (Becker & Gerhart, 1996). 
 
2.2.4    Το ζήτημα της εξισορρόπησης (fit)  

Σύμφωνα με την ενδεχομενική θεωρία (Miles & Snow, 1984; Schuler & Jackson, 1987a),           
οι στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να συνδυάζονται με συγκεκριμένες 
ανταγωνιστικές στρατηγικές προκειμένου να ενισχύσουν την απόδοση της επιχείρησης.              
Η έννοια της εξισορρόπησης (fit) αναφέρεται κυρίως στη στενή σύνδεση μεταξύ στρατηγικών 
ΔΑΠ και επιχειρηματικών στρατηγικών κατά τρόπο ώστε να υποβοηθείται η απόκτηση και 
υποκίνηση των εργαζομένων. Κατά την ενδεχομενική θεωρία, η στρατηγική μιας επιχείρησης 
προϋποθέτει και επιβάλλει  συγκεκριμένες συμπεριφορές των εργαζομένων που επιτρέπουν και 
οδηγούν προς την επιτυχία (Huang, 2001). Υποστηρίζεται ότι, εφόσον μια επιχείρηση εφαρμόζει 
πρακτικές ΔΑΠ που ενθαρρύνουν συμπεριφορές των εργαζομένων συνεπείς προς την 
ακολουθούμενη στρατηγική, τότε είναι και ικανή να επιτύχει υψηλότερες επιδόσεις (Delery & 
Doty, 1996). Συνεπώς, θωρείται εύλογη η εκτίμηση, ότι η αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ της 
επιχειρηματικής στρατηγικής και της στρατηγικής ΔΑΠ μπορεί να ενισχύσει την απόδοση της 
επιχείρησης (Huang, 2001). 
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Οι Bird & Beechler (1995, ως αναφορά από Huang, 2001) έχουν τεκμηριώσει ότι, σε 
επιχειρήσεις που εφάρμοσαν με επιτυχία την έννοια της στρατηγικής εξισορρόπησης,                  
η απόδοση των εργαζομένων (δηλ. ηθικό και ρυθμός αποχωρήσεων) ήταν σημαντικά καλύτερη 
παρά σε άλλες που δεν έπραξαν το ίδιο. Ακόμη, μολονότι η διαχειριστική απόδοση (δηλ. 
περιθώριο κέρδους και πωλήσεις) ήταν επίσης καλύτερη, εν τούτοις η διαφορά δεν ήταν 
σημαντική. Ευρήματα ερευνητών, όπως οι Delery & Doty (1996), αποδεικνύουν σε μέτριο 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

βαθμό την ισχύ της εξισορρόπησης κατά την τυπολογία των Miles & Snow. Όμως, ο Huselid 
(1995) συμπεραίνει ότι η απλή και μόνον υιοθέτηση των μεθόδων εργασίας υψηλής απόδοσης 
είναι περισσότερο σημαντική από οποιαδήποτε προσπάθεια ευθυγράμμισης των πολιτικών ΔΑΠ 
με την ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης. Παρομοίως, ο MacDuffie (1995) δεν βρήκε 
ενδείξεις που να τεκμηριώνουν ότι η εξισορρόπηση μεταξύ καταλλήλων πρακτικών ΔΑΠ και 
μαζικής παραγωγής ήταν ικανή να υπερκεράσει τις μεθόδους της ευέλικτης παραγωγής. 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, προκειμένου μια σειρά πολιτικών ΔΑΠ να 
θεωρηθεί ως στρατηγική, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της εσωτερικής 
εξισορρόπησης (δηλ. οι επί μέρους πολιτικές να εξισορροπούν μεταξύ τους) και εξωτερικής 
εξισορρόπησης (δηλ.να εξισορροπούν ή να είναι συμβατές με τις γενικότερες στρατηγικές 
επιλογές της επιχείρησης).  

Ειδικότερα, η έννοια της εσωτερικής εξισορρόπησης δίνει έμφαση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ 
των μεμονωμένων πολιτικών και πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Αυτού του είδους η 
εξισορρόπηση επιτυγχάνεται όταν η εφαρμογή μιας πολιτικής ΔΑΠ ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα των υπολοίπων. Έτσι, η επιλογή μιας επιχείρησης να καλύπτει τις κενές 
θέσεις εργασίας κυρίως μέσω εσωτερικών προαγωγών, έχει μικρές πιθανότητες να επιτύχει εάν 
δεν εφαρμόζονται ταυτόχρονα και οι κατάλληλες συμπληρωματικές πολιτικές εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης των εργαζομένων. Οι δύο πολιτικές αλληλο-υποστηρίζονται και εξισορροπούν 
μεταξύ τους. Εάν η εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής συντελεί στη μείωση της 
αποτελεσματικότητας των υπολοίπων, τότε υπάρχει αντιφατικότητα μεταξύ τους και αρνητική 
εσωτερική εξισορρόπηση.  Ακόμη, υποστηρίζεται ότι τότε μόνον νοείται η αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών όταν, μέσω αυτών,  ενισχύονται και αναβαθμίζονται είτε οι ικανότητες είτε η 
υποκίνηση των εργαζομένων. Συνεπώς, η συνέργια επιτυγχάνεται όταν η συνδυασμένη 
επίπτωση του συνόλου των πολιτικών ΔΑΠ επί των ικανοτήτων και της υποκίνησης των 
εργαζομένων υπερβαίνει το άθροισμα των επιπτώσεων κάθε μεμονωμένης πολιτικής 
(Richardson & Thompson, 1999). 
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Η προηγούμενη συλλογιστική συνεπάγεται ότι η κατάταξη των στρατηγικών ΔΑΠ, όσον αφορά 
τουλάχιστον στην εσωτερική εξισορρόπηση, μπορεί να βασισθεί στη θεωρία του τι είναι αυτό 
που υποκινεί τους εργαζόμενους. Δεν είναι τυχαίο ότι η σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρεται στη 
“διοίκηση υψηλής δέσμευσης–αφοσίωσης”, δηλ. στη στρατηγική ανθρωπίνων πόρων, η οποία 
βασίζεται στην αντίληψη ότι η δέσμευση-αφοσίωση των εργαζομένων επενεργεί ως συνεκτική 
δύναμη υποκίνησης, η οποία συνδέει μεταξύ τους πολλά από τα διαφορετικά στοιχεία των 
πολιτικών ΔΑΠ. Θα μπορούσε, επομένως, να ορισθεί ότι η στρατηγική διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων αποτελείται από εκείνες τις πολιτικές ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες ενισχύουν την 
απόδοση μέσω της κατάλληλης δέσμευσης-αφοσίωσης των εργαζομένων. Άλλες στρατηγικές 
ενδέχεται να εστιάζουν στην ενίσχυση της υποκίνησης μέσω διαφορετικών μηχανισμών 
μετάδοσης. Επομένως, μια καλή θεωρητική βάση για τον προσδιορισμό διαφορετικών 
στρατηγικών ΔΑΠ θα μπορούσε να είναι η εκάστοτε άποψη της διοίκησης της επιχείρησης για 
τις συναφείς συνεκτικές δυνάμεις υποκίνησης (Richardson & Thompson, 1999).   
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2.2.5    Προοπτικές ανάλυσης της λειτουργικής στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων   

Όπως αναφέρουν οι Wright & McMahan (1992), ασπαζόμενοι τις απόψεις του Dubin,                
η χρησιμότητα της θεωρίας έγκειται στην «προσπάθεια διάπλασης υποδείγματος ορισμένων 
απόψεων του εμπειρικού κόσμου». Οι θεωρίες, εφόσον είναι ακριβείς, εκπληρώνουν τους 
σκοπούς της πρόβλεψης  (πρόγνωσης του αποτελέσματος) και της κατανόησης (γνώσης της 
διεργασίας) όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των κυρίων μεταβλητών. Κατ’  αυτούς, μια πλήρης 
θεωρία μας καθιστά ικανούς τόσο να προβλέψουμε αυτό που πρόκειται να συμβεί, με δεδομένες 
τις τιμές ορισμένων μεταβλητών, όσο και να κατανοήσουμε γιατί η προβλεπόμενη τιμή θα 
πρέπει να προκύψει ως αποτέλεσμα. Υποστηρίζουν ακόμη ότι ένα ισχυρό θεωρητικό υπόδειγμα 
έχει μεγάλη αξία και για τους θεωρητικούς-ερευνητές και για τους ανθρώπους της πράξης 
(διοικητικά στελέχη), μολονότι οι κύριοι στόχοι τους μπορεί να είναι διαφορετικοί.  Τα μεν 
διοικητικά στελέχη ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για την ακρίβεια της πρόβλεψης του 
θεωρητικού μοντέλου, που το χρησιμοποιούν ως οδηγό τους στη λήψη αποφάσεων υπό 
συνθήκες αβεβαιότητας. Οι θεωρητικοί-ερευνητές, από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρονται 
περισσότερο να κατανοήσουν το «γιατί», το οποίο βρίσκεται πίσω από την πρόβλεψη. 
 
Λόγω του εφαρμοσμένου χαρακτήρα της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, οι Wright 
& McMahan θεωρούν εξαιρετικά σημαντική τη δημιουργία και χρήση θεωρητικών μοντέλων 
που θα επιτρέψουν τόσο την πρόβλεψη όσο και την κατανόηση της επίδρασης των πρακτικών 
ΔΑΠ στην λειτουργία της επιχείρησης/οργανισμού. Επισημαίνουν, όμως, ότι μια από τις 
περισσότερο έντονες ανεπάρκειες της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι η 
έλλειψη ισχυρής θεωρητικής βάσης για την εξέταση της λειτουργίας ΔΑΠ. Οι ίδιοι 
επισημαίνουν ότι, χωρίς καλό θεωρητικό υπόβαθρο, το πεδίο της στρατηγικής ΔΑΠ θα 
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια πληθώρα απόψεων σχετικά με εμπειρικές σχέσεις και 
πρακτικές οδηγίες εφαρμογής που αδυνατούν να εξηγήσουν «γιατί»  υπάρχουν αυτές οι σχέσεις. 
Σημειώνουν, μάλιστα, ότι εάν η κριτική κατά της στρατηγικής ΔΑΠ  για την έλλειψη ισχυρού 
θεωρητικού θεμελίου ευσταθεί, τότε  αυτό συνεπάγεται την υπονόμευση της ικανότητας των 
ερευνητών και διοικητικών στελεχών να αξιοποιήσουν πλήρως τους ανθρώπινους πόρους στο 
πλαίσιο της στρατηγικής. 
 
Στη διερεύνηση των εκφάνσεων της εξισορρόπησης, στην οποία αναφερθήκαμε στην 
προηγούμενη ενότητα, έχουν συμβάλει καθοριστικά οι Delery & Doty (1996), οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι τρεις “κυρίαρχες  θεωρητικές προσεγγίσεις - προοπτικές” χαρακτηρίζουν τις 
σύγχρονες ερευνητικές (εμπειρικές) προσπάθειες. Η ορολογία, την οποία προτείνουν για 
καθεμία προσέγγιση - προοπτική και η οποία έχει ήδη γίνει ευρέως αποδεκτή είναι: “καθολικής 
ισχύος ” (universalistic),   “ενδεχομενική” (contingency) και “διαμορφωτική” (configurational).  
Η ορολογία αυτή βασίζεται στη σημασία τριών διαφορετικών εκφάνσεων της εξισορρόπησης, 
περί των οποίων γίνεται ιδιαίτερη μνεία και ανάλυση στις τρεις αμέσως ακόλουθες ενότητες.  
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Κατά τους Schuler & Jackson (2005), πρόκειται για τις τρεις κύριες τάσεις που επικρατούν στην 
έρευνα της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Όπως επισημαίνουν, μολονότι οι 
επιστήμονες δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει ένα κοινό ορισμό της “στρατηγικής ΔΑΠ”, εν τούτοις 
στην πλειονότητά τους συμφωνούν ότι αυτή περιλαμβάνει την έρευνα που αποσκοπεί στη 
καλύτερη αντίληψη της σχέσης μεταξύ του τρόπου διοίκησης του  ανθρωπίνου δυναμικού τους 
και της επιτυχούς υλοποίησης της ανταγωνιστικής στρατηγικής που εφαρμόζουν. Ακολουθεί η 
περιγραφή των εν λόγω ερευνητικών προοπτικών.  

2.2.5.1  Η προοπτική της καθολικής ισχύος (universalistic perspective) 
 
Η προοπτική της καθολικής ισχύος αντιπροσωπεύει την απλούστερη προσέγγιση στην ανάλυση 
των στρατηγικών ανθρωπίνων πόρων. Σημείο εκκίνησής της αποτελεί η συλλογιστική βάση της 
ύπαρξης συγκεκριμένων τρόπων διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, οι οποίοι είναι πάντοτε 
προτιμητέοι (Martín – Alcázar et al., 2005).  Ερευνητές, μάλιστα, οι οποίοι υιοθετούν την 
προσέγγιση της καθολικής ισχύος, προσπαθούν να εντοπίσουν βέλτιστες πρακτικές ΔΑΠ (best 
practices) με τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά: (1) την εμφανή δυνατότητα συμβολής  στη 
βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης και (2) τη γενικευσιμότητα, δηλαδή τη δυνατότητα 
καθολικής ισχύος (Becker & Gerhart, 1996). Ο σκοπός αυτός βασίζεται σιωπηρά και έμμεσα 
στην παραδοχή ότι η σχέση μεταξύ των πρακτικών ΔΑΠ και της επιχειρησιακής απόδοσης είναι 
γραμμική και ότι μπορεί να επεκταθεί στό σύνολο του πληθυσμού μιας έρευνας (Delery & Doty, 
1996). 
 
Κατά την εφαρμογή των υποδειγμάτων της καθολικής ισχύος, συνήθως επιλέγονται 
μεμονωμένες πρακτικές ΔΑΠ ως επίπεδο ανάλυσης της συμβολής των εν λόγω πρακτικών στην 
επιχειρησιακή απόδοση (Terpstra & Rozell, 1993). Σε μερικές περιπτώσεις συνδυάζονται, 
μάλιστα, περισσότερες από μια βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες συνθέτουν τα αποκαλούμενα 
“συστήματα εργασίας υψηλής απόδοσης” (high performance work systems). Παρά ταύτα 
υποστηρίζεται ότι, σε αντίθεση με τις άλλες προοπτικές που αναλύονται στη συνέχεια,                
η προσέγγιση της καθολικής ισχύος δεν εξετάζει ούτε τη συνεργιακή (synergic) αλληλεξάρτηση 
ούτε την ενσωμάτωση σε ενιαίο σύνολο (integration) των ποικίλων πρακτικών. Απλώς, θεωρείται 
ότι υιοθετεί μια αθροιστική οπτική γωνία (Pfeffer, 1994; Becker & Gerhart, 1996) και ότι  
σιωπηρά αγνοεί την ύπαρξη διαφορετικών συνδυασμών των στοιχείων που συνιστούν το 
σύστημα ανθρωπίνων πόρων και θα  μπορούσαν να είναι εξίσου αποτελεσματικοί. 
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Η προστιθέμενη αξία από την υιοθέτηση της προοπτικής της καθολικής ισχύος συνίσταται στην 
εμπειρική προβολή της σημασίας του ανθρωπίνου παράγοντα και των διαφορετικών πρακτικών, 
διά μέσου των οποίων αυτός διοικείται. Μολονότι η βιβλιογραφία έχει εντοπίσει μια μεγάλη 
ποικιλία βέλτιστων πρακτικών ΔΑΠ, είναι δυνατή η επισήμανση θεμάτων τα οποία 
εμφανίζονται επανειλημμένα και αντιπροσωπεύουν τον θεωρούμενο ως πυρήνα (core) της 
προσέγγισης της καθολικής ισχύος (Martín – Alcázar et al., 2005). Παρατηρήθηκε ότι αυτή η 
προσέγγιση, κατά το αρχικό χρονικό διάστημα εμφάνισής της, επικεντρώθηκε κυρίως στην 
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επίδειξη της σημασίας εκείνων των πρακτικών ΔΑΠ που αποβλέπουν στην ενίσχυση του 
εργατικού δυναμικού της επιχείρησης, μέσω μεταβλητών αμοιβών (Gerhart & Milkovich, 1990), 
συγκεκριμένων πρακτικών στρατολόγησης και επιλογής (Terpstra & Rozell, 1993), περιεκτικής 
εκπαίδευσης (Russell et al., 1985) ή αξιολόγησης της απόδοσης. Εξ άλλου, μεταγενέστερες 
μελέτες έχουν προτάξει τη σημασία άλλων απόψεων που αναφέρονται σε θέματα δέσμευσης– 
αφοσίωσης και συμμετοχής των εργαζομένων, ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ομαδικής 
εργασίας, ομαδικών κινήτρων, ανασχεδιασμού έργασίας ή νέων συστημάτων αμοιβών (Youndt 
et al., 1996).  

 
Η οπτική γωνία της προοπτικής της καθολικής ισχύος επιτρέπει την αξιολόγηση της συμβολής 
του ανθρωπίνου παράγοντα στην απόδοση της επιχείρησης / οργανισμού. Οι σχετικές έρευνες, 
υιοθετώντας την επαγωγική (deductive) λογική ανάλυσης, επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό 
σημαντικότητας (significance) κατά τον έλεγχο της άμεσης σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και 
αποτελεσμάτων (Martín – Alcázar et al., 2005). 
  
Οι ερευνητές, οι οποίοι υιοθετούν την προοπτική της καθολικής ισχύος, βασίζονται στην 
παραδοχή ότι ένα καθορισμένο σύνολο πρακτικών ΔΑΠ οδηγεί πάντοτε σε υπέρτερα 
αποτελέσματα. Η προσέγγιση αυτή των “βέλτιστων πρακτικών” (best practices) είναι εμφανής 
στο έργο των Osterman (1994) και Pfeffer (1998). Τα ευρήματα της έρευνας του Osterman 
επιτρέπουν την αναγνώριση μιας σειράς συγκεκριμένων πρακτικών ΔΑΠ που διασφαλίζουν την 
υιοθέτηση και εφαρμογή ευέλικτων συστημάτων εργασίας και συμβάλλουν στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας.  Μολονότι ο Pfeffer δεν έχει να επιδείξει ερευνητικό έργο σ’ αυτό το πεδίο,     
η επισκόπηση από τον ίδιο του διαθεσίμου εμπειρικού έργου άλλων ερευνητών τον οδήγησε στο 
συμπέρασμα, ότι η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών οδηγεί σε υψηλότερη επιχειρησιακή 
απόδοση, ανεξαρτήτως των συντρεχουσών συνθηκών. Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση, ότι ο 
πίνακας των πρακτικών, τον οποίο προτείνει, έχει υποστεί μεταβολές κατά τη διάρκεια του 
χρόνου. Το 1994 πρότεινε 16 πρακτικές ΔΑΠ για τη βελτίωση της απόδοσης, ενώ το 1998 
μείωσε τον αριθμό των πρακτικών αυτών στις επτά (7), όσες και αυτές που διερευνήθηκαν από 
τους Delery & Doty (1996). Η εξέλιξη αυτή δικαιολογείται από το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος 
των εμπειρικών ευρημάτων. Η προσέγγιση αυτή πρεσβεύει ότι μόνον η εσωτερική 
εξισορρόπηση είναι κρίσιμη, δηλ. ότι οι “βέλτιστες πρακτικές” φέρνουν αποτελέσματα κάτω απ’ 
όλες τις συνθήκες (Richardson & Thompson, 1999). 
 
2.2.5.2  Η ενδεχομενική προοπτική (contingency perspective) 
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Η προοπτική αυτή προσθέτει  ένα ακόμη  στοιχείο πολυπλοκότητας στα υποδείγματα 
στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, συμπεριλαμβάνοντας αλληλεπιδράσεις, οι οποίες 
δεν εξετάζονται από την προσέγγιση της καθολικής ισχύος. Σημείο εκκίνησης της ενδεχομενικής 
προοπτικής αποτελεί μια διαφορετική παραδοχή ως προς τη σχέση μεταξύ  πρακτικών ΔΑΠ και 
επιχειρησιακής απόδοσης, απορρίπτοντας ρητά την γραμμικότητα της σχέσης και προτείνοντας 
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ένα νέο υπόδειγμα βασισμένο στην αλληλεξάρτηση. Ο δεσμός μεταξύ εξαρτημένων και 
ανεξαρτήτων μεταβλητών δεν θεωρείται πλέον σταθερός αλλά ποικίλος λόγω της παρεμβολής 
(incidence) άλλων κρισίμων μεταβλητών, οι οποίες καλούνται ενδεχομενικές. Η εφαρμογή της 
λογικής αυτής στην ανάλυση των στρατηγικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, οδήγησε σε 
ενδείξεις, οι οποίες απορρίπτουν την ύπαρξη συνόλων πρακτικών με καλύτερα αποτελέσματα 
έναντι άλλων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Μάλιστα, έδειξε ότι η επίδραση των εν λόγω 
πρακτικών στην επιχειρησιακή απόδοση τελεί υπό την προϋπόθεση και άλλων μεταβλητών,      
με τις οποίες κάθε πολιτική ΔΑΠ πρέπει να είναι συνεπής (Martín – Alcázar et al., 2005).  
 
Το επίπεδο ανάλυσης της ενδεχομενικής προοπτικής υποστηρίζεται ότι δεν διαφέρει από αυτό 
της προσέγγισης της καθολικής ισχύος. Ακόμη και όταν μερικές πρακτικές αναλύονται από 
κοινού, η ανάλυση θεωρείται ότι περιορίζεται στην αθροιστική οπτική γωνία, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη ούτε οι μηχανισμοί ενσωμάτωσης των διαφόρων πρακτικών σε ενιαίο 
σύνολο ούτε οι συνεργιακές συνέπειες  (synergic effects) που είναι ενδεχόμενο να προκύψουν 
(Delery & Doty, 1996). 
   
Η ενδεχομενική προοπτική εδράζεται στο ήδη αναπτυγμένο πεδίο της ενδεχομενικής θεωρίας,   
η οποία υποστηρίζει ότι η απόδοση βελτιστοποιείται όταν υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ της 
δομής ενός οργανισμού και της στρατηγικής του. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιείται για να 
υποστηριχθεί ότι το σύνολο των πρακτικών ΔΑΠ ενός οργανισμού πρέπει να είναι συνεπές με 
άλλους οργανωσιακούς παράγοντες προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, δηλ. ότι πρέπει να 
υπάρχει εξωτερική εξισορρόπηση (Richardson & Thompson, 1999). Η εν λόγω προοπτική 
εξετάζει συνήθως συγκεκριμένες περιοχές της ΔΑΠ, όπως οι πρακτικές αμοιβών (Gomez-Mejia 
& Balkin, 1992) και παρατηρεί πώς ποικίλλουν οι πρακτικές αυτές ανάλογα με τους 
διαφορετικούς τύπους επιχειρηματικής στρατηγικής, αλλά και πώς επηρεάζουν την απόδοση της 
επιχείρησης. Το  πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας μελετών είναι, ίσως,       
η εργασία των Schuler & Jackson (1987a), δια της οποίας αναπτύχθηκε περαιτέρω η τυπολογία 
των Miles & Snow (1984) της ανταγωνιστικής προϊοντικής στρατηγικής, για να υποδηλώσει πώς 
οι διαφορετικές στρατηγικές μπορούν να διαμορφώσουν την ουσία και το εύρος των πρακτικών 
ΔΑΠ, τις οποίες εφαρμόζει η επιχείρηση. 
 
Στην ενδεχομενική θεωρία εδράζεται η παραδοχή –  υπόθεση (assumption) της ύπαρξης στενού 
συνδέσμου μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής και μεθόδων ΔΑΠ. Η ενδεχομενική θεωρία 
υποστηρίζει ότι οι εν λόγω μέθοδοι επιλέγονται ώστε να είναι σύμφωνοι με τον τύπο της 
ανταγωνιστικής στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρηση. Επί πλέον, η ενδεχομενική  θεωρία 
πρεσβεύει ότι οι επιχειρήσεις που συντονίζουν στενά τη στρατηγική τους με τις δραστηριότητες 
ΔΑΠ, επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις από εκείνες που δεν εφαρμόζουν παρόμοιο 
συντονισμό (Huang, 2001).  
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2.2.5.3  Η διαμορφωτική προοπτική (configurational perspective) 
 
Η διαμορφωτική προοπτική υποστηρίζεται ότι παρέχει μια ανάλυση της συνεργιακής 
ενσωμάτωσης σε ενιαίο σύνολο (synergic integration) των διαφόρων μεταβλητών που 
υπεισέρχονται στη σχέση μεταξύ  πρακτικών ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, σημειώνεται ότι η προσέγγιση αυτή υιοθετεί μια συστημική οπτική γωνία, η οποία 
επιτρέπει τη βαθειά μελέτη του αποκαλουμένου “σκοτεινού θαλάμου” (black box). Το σύστημα 
ΔΑΠ ορίζεται ως ένα πολυδιάστατο σύνολο διαφορετικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να 
συνδυασθούν για να σχηματίσουν άπειρο πλήθος πιθανών διαμορφώσεων (Martín – Alcázar et 
al., 2005). Μεταξύ αυτών, η διαμορφωτική προοπτική εξάγει πρότυπα διοίκησης, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές οργανωσιακές δυνατότητες (Ketchen et al., 1993). Τα εν λόγω 
ιδανικά διοικητικά υποδείγματα υποστηρίζεται ότι πρέπει να διακρίνονται από: (1) συνέπεια 
προς τις εξωτερικές, οργανωσιακές και στρατηγικές συνθήκες, όπως απαιτεί και το ενδεχομενικό 
υπόδειγμα και (2) εσωτερική συνέπεια (Delery & Doty, 1996). 
 
Στην οπτική γωνία της προοπτικής αυτής εκτιμάται ότι εμπεριέχεται μια σημαντική αλλαγή του 
τρόπου αντίληψης της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών που εμπλέκονται με τις στρατηγικές 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η γραμμικότητα διασπάται μέσω της εισαγωγής της έννοιας της 
συνέργιας. Η αλληλεξάρτηση των πρακτικών σημαίνει ότι ορισμένοι συνδυασμοί αυτών θα 
μπορούσαν είτε να πολλαπλασιάσουν είτε να διαιρέσουν τα αποτελέσματα του όλου 
συστήματος. Τα υποδείγματα της διαμορφωτικής προσέγγισης υποστηρίζεται ότι δεν αγνοούν 
την συνάφεια  των ενδεχομενικών σχέσεων και ότι υιοθετούν ρητά την αρχή της ισοδύναμης 
αποτελεσματικότητας (equifinality) (Martín – Alcázar et al., 2005). Η αρχή αυτή βασίζεται στην 
παραδοχή ότι οι ίδιοι επιχειρησιακοί σκοποί μπορούν να επιτευχθούν μέσω διαφορετικών 
συστημάτων πρακτικών ΔΑΠ, τα οποία μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά  (Delery & 
Doty, 1996). 
 
Η διαμορφωτική προοπτική σχετίζεται ιδιαίτερα με τις εξελίξεις της οργανωσιακής θεωρίας και 
της στρατηγικής διοίκησης. Κατά τη διατύπωση των Delery & Doty (1996), «οι διαμορφωτικές 
θεωρίες ασχολούνται μάλλον με το πώς το πλέγμα πολλαπλών ανεξαρτήτων μεταβλητών 
συσχετίζεται με μια εξαρτημένη μεταβλητή παρά με το πώς μεμονωμένες ανεξάρτητες μεταβλητές 
συσχετίζονται με την εξαρτημένη μεταβλητή». Εναλλακτικός τρόπος της διατύπωσης αυτής είναι 
ο ισχυρισμός ότι η επιτυχία μιας στρατηγικής εξαρτάται από το συνδυασμό της “κάθετης” ή 
εξωτερικής εξισορρόπησης (external fit)  και της “οριζόντιας” ή εσωτερικής εξισορρόπησης 
(internal fit).  
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Στην εν λόγω προσέγγιση ενσωματώνεται η δυνητική σημασία που έχουν οι “δέσμες” (bundles) 
των πρακτικών ΔΑΠ. Σχετικά, οι MacDuffie (1995), Arthur (1992)  και  Ichniowsky et al. 
(1997) έχουν διερευνήσει την έκταση, στην οποία διάφοροι συνδυασμοί πρακτικών ΔΑΠ 
μπορούν να προσδιορισθούν καθώς επίσης και αν η απόδοση μιας επιχείρησης σχετίζεται με την 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

υιοθέτηση τέτοιων “δεσμών” (bundles). Οι Delery & Doty (1996) διαπιστώνουν ότι  μπορούν να 
αναγνωρισθούν συγκεκριμένοι “ιδανικοί τύποι” (ideal types) συστημάτων απασχόλησης,          
οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον ένα από τον άλλο. Τα συστήματα 
απασχόλησης που διακρίνουν είναι δύο: το σύστημα “τύπου-αγοράς” και το “εσωτερικό” 
σύστημα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν οτι αμφότερα τα συστήματα οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα 
απόδοσης· όμως,  αν μια επιχείρηση βρίσκεται στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο συστημάτων,     
θα έχει, εξ ορισμού, χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης. Συνεπώς, καταλήγουν, όταν η επιχείρηση 
διαθέτει “δέσμες” πρακτικών ΔΑΠ που συνταιριάζουν περισσότερο με τον ένα ή τον άλλο 
ιδανικό τύπο, τότε θα καταλάβει και υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι 
ταυτόχρονα επιτυγχάνει και καλύτερη εξισορρόπηση αυτών των πρακτικών με την 
ανταγωνιστική στρατηγική της (Richardson & Thompson, 1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :   
   
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 
 
Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται το θέμα της αξιολόγησης της ΔΑΠ ως προς τη συμβολή της 
στην επιχειρησιακή απόδοση, εξετάζει τις προσεγγίσεις, δηλαδή τους τρόπους αξιολόγησης της 
ΔΑΠ όπως προτείνονται από διάφορους ερευνητές, αναλύει την αποτελεσματικότητα ως 
διάσταση αξιολόγησης της ΔΑΠ εξετάζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης όπως προκύπτουν από το 
ερευνητικό έργο άλλων συγγραφέων, προσδιορίζει τα επίπεδα εστίασης της 
αποτελεσματικότητας ΔΑΠ παραθέτοντας τους αντίστοιχους τρόπους μέτρησής της, εισάγει στο 
νέο στρατηγικό ρόλο της λειτουργίας ΔΑΠ, αναλύει το πλαίσιο αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) εντός του ευρυτέρου πλαισίου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Business Scorecard), περιγράφει τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ 
σύμφωνα με το έργο διακεκριμένων συγγραφέων-ερευνητών και καταλήγει στον καθορισμό των 
παραδοτέων αποτελεσμάτων που υιοθετούνται από την παρούσα διατριβή καθώς και στην 
επιλογή του πλαισίου αποτελεσματικότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα.  
 
3.1       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Κατά τον Drucker, όπως αναφέρουν οι Wright, McMahan, Snell & Gerhart, (2001), μόνιμη 
ανησυχία των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ αποτελεί η αδυναμία τους να αποδείξουν ότι έχουν 
ουσιαστική συμβολή στην επιχειρησιακή δραστηριότητα. Η αναζήτηση  αναγνωρισμένης θέσης 
(status) και εκτίμησης εντός της επιχείρησης ταλανίζει το πεδίο των ανθρωπίνων πόρων για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 40 χρόνων. Κατά τη διάρκεια των περιόδων μείωσης του 
μεγέθους των επιχειρήσεων (downsizing), ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διεργασιών 
(business process reengineering) και εξωτερίκευσης δραστηριοτήτων (outsourcing) κατέστη 
εμφανές ότι τα στελέχη γραμμής της επιχείρησης ενδέχεται να μη συμμερίζονται την άποψη των 
στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ ότι οι υπηρεσίες, οι ρόλοι και γενικά η συμβολή τους αποτελούν 
κρίσιμες προϋποθέσεις για την επιτυχία της επιχείρησης (Wright et al., 2001). Για το λόγο αυτό, 
τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο να αποδείξουν την αξία 
που έχει η λειτουργία ΔΑΠ για την επιχείρηση (Ulrich, 1997b). 
 
Η προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας της λειτουργίας ΔΑΠ αποβλέπει να πείσει τα στελέχη 
γραμμής ότι η εν λόγω λειτουργία συμβάλλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας,  
προκειμένου να αποκτήσει ισοδύναμη θέση με τις άλλες λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης 
στη διεργασία λήψης αποφάσεων (Wright et al., 2001). Ενδιαφέρον, λοιπόν, παρουσιάζει           
η εξέταση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να αξιολογηθεί η συμβολή του Τμήματος ΔΑΠ. 
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Τόσο  η έρευνα όσο και η τρέχουσα πρακτική έχουν εκδηλώσει αυξημένο ενδιαφέρον για τη 
σύνδεση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με την απόδοση. Όμως, παρά την έμφαση που 
παρατηρείται, υποστηρίζεται (Rogers & Wright, 1998) ότι η τρέχουσα έρευνα αδυνατεί            
να παράσχει επαρκή αιτιολόγηση που να συνηγορεί υπέρ της χρησιμότητας και 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για τους ακόλουθους τρεις 
λόγους:  
 
1. Πρώτος λόγος. Μολονότι οι περισσότερες από τις δημοσιευθείσες μελέτες δείχνουν ότι 
υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακών επιδόσεων, αυτή η σχέση δεν είναι 
ούτε καθολική ούτε σταθερή (Becker & Gerhart, 1996).  
 
2. Δεύτερος λόγος. Μολονότι τα μοντέλα της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
υποδηλούν την επιχειρησιακή απόδοση ως την εξαρτημένη μεταβλητή της τελικής απόδοσης,   
εν τούτοις η δημιουργούμενη σχετική θεωρία απαιτεί μεγαλύτερη ακρίβεια για το πώς πρέπει   
να ορίζεται  και να μετριέται η απόδοση της επιχείρησης (Wright & McMahan, 1992).  
 
3. Τρίτος λόγος. Από την οπτική γωνία των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ που αποβλέπουν        
να αιτιολογήσουν την αξία της δραστηριότητάς τους έναντι αυτής των συναδέλφων τους των 
άλλων λειτουργιών, όπως της λογιστικής ή της  χρηματοοικονομικής λειτουργίας, μια στροφή 
προς τη χρήση λογιστικών ή χρηματοοικονομικών  δεικτών  μέτρησης θα μπορούσε να είναι 
μάταιη, καθώς επιβάλλει την άσκηση ανταγωνισμού σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες, χρονικά 
πλαίσια και παραδοχές-υποθέσεις του τύπου στόχου-αξίας (Pfeffer, 1997). Μάλιστα, 
επισημαίνεται ο κίνδυνος που προέρχεται από την τάση να επιλέγονται και να χρησιμοποιούνται  
άμεσα ορατοί ή πρακτικοί δείκτες  μέτρησης της επιχειρησιακής απόδοσης αντί εκείνων των 
δεικτών  που μολονότι έχουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, εν τούτοις είναι δυσκολότερο να 
εφαρμοσθούν στην καθημερινή λειτουργία (Wright & McMahan, 1992). 
 
3.1.1 Γενικές προσεγγίσεις αξιολόγησης της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
 
Οι προσπάθειες απόδειξης της αξίας της ΔΑΠ μπορούν να ενταχθούν στις ακόλουθες 
κατηγορίες προσεγγίσεων (Wright, McMahan, Snell & Gerhart., 2001): 
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1. Πρώτη προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή συνίσταται στην ερευνητική απόδειξη της θετικής 
σχέσης μεταξύ πρακτικών ΔΑΠ και απόδοσης.  Έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στην 
προσπάθεια απόδειξης ότι οι πρακτικές ΔΑΠ  συνδέονται θετικά με την απόδοση της 
επιχείρησης. Η σύγχρονη έρευνα παρέχει ενδείξεις σημαντικών αποδόσεων των επενδύσεων 
σε πρακτικές ΔΑΠ (Becker & Gerhart, 1996; Becker et al., 1997). Ειδικότερα, ο Huselid 
(1995) διαπίστωσε ότι οι πρακτικές ΔΑΠ συσχετίζονται με το ρυθμό εναλλαγής του 
προσωπικού (turnover) και με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες απόδοσης (λογιστικούς και 
αγοράς). Οι Delery & Doty (1996) εντόπισαν ενδείξεις ότι συγκεκριμένες πρακτικές ΔΑΠ 
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ήταν σταθερά συνδεδεμένες με την χρηματοοικονομική απόδοση τραπεζικών οργανισμών, 
ενώ άλλες πρακτικές είχαν σχέση μόνον εντός του πλαισίου συγκεκριμένων στρατηγικών.  

 
Όμως, λιγότερο ικανοποιητικά ήταν τα ευρήματα ορισμένων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία 
η εμπλοκή του Τμήματος ΔΑΠ στο στρατηγικό σχεδιασμό δεν σχετίζεται με την απόδοση της 
επιχείρησης. Ειδικότερα, οι Bennett et al. (1998) διαπίστωσαν ότι η σύνδεση της ΔΑΠ με τον 
στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό σχετίζεται με το ρυθμό εναλλαγής του προσωπικού 
(turnover), αλλά δεν σχετίζεται με την εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ 
ούτε με τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία και το ύψος των πωλήσεων ανά υπάλληλο.           
Οι Wright, McMahan, McCormick & Sherman (1998) εντόπισαν την ύπαρξη ισχυρής σχέσης 
μεταξύ αφενός της εμπλοκής του Τμήματος ΔΑΠ στο στρατηγικό σχεδιασμό και αφετέρου 
της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του, αλλά εξετάζοντας ένα δείγμα πετροχημικών 
εταιριών διαπίστωσαν την ανυπαρξία θετικής σχέσης αμφοτέρων με την λειτουργική 
απόδοση. 

 
2. Δεύτερη προσέγγιση. Κατά την προσέγγιση αυτή γίνεται προβολή της αξίας της ΔΑΠ μέσω 
θεωρητικών μοντέλων. Ειδικότερα, οι Wright et al. (1994) με τη βοήθεια της θεωρίας των 
πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο η ΔΑΠ μπορεί να 
εξασφαλίσει ανθρώπινους πόρους που είναι πολύτιμοι, σπάνιοι, μη αντιγράψιμοι και μη 
υποκαταστάσιμοι, εκπληρώνοντας έτσι τα κριτήρια της πηγής του διατηρησίμου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι Lado & Wilson (1994) επίσης χρησιμοποίησαν την ίδια 
θεωρία για να εξετάσουν τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των 
πρακτικών ΔΑΠ. Οι Yeung & Berman (1997) προτείνουν ένα μοντέλο για να παρουσιάσουν 
πώς οι πρακτικές ΔΑΠ συμβάλλουν στην ικανοποίηση των εργαζομένων και στην ικανότητα 
της επιχείρησης, στοιχεία τα οποία ακολούθως σχετίζονται με την ικανοποίηση πελατών και 
μετόχων. Επίσης, οι Boudreau & Ramstad (1997) εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών που     
η ΔΑΠ εκτελεί (δραστηριότητες), αυτών που προκαλεί να συμβούν (στάσεις, συμπεριφορές, 
ικανότητες εργαζομένων) και της επιχειρηματικής επιτυχίας (προστιθέμενη αξία πελατών, 
χρηματοοικονομικές επιδόσεις). Μολονότι τα εν λόγω μοντέλα παρέχουν εκτεταμένη 
θεωρητική τεκμηρίωση για τη συμβολή της ΔΑΠ στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας,        
εν τούτοις περιγράφουν απλώς την ενδεχόμενη δυνατότητα παρά την διαπιστωμένη αξία 
(Wright et al., 2001). 
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3. Τρίτη προσέγγιση. Κατά την προσέγγιση αυτή των Wright, McMahan, Snell & Gerhart, 
χρησιμοποιούνται πραγματικές μετρήσεις και δείκτες  ανθρωπίνων πόρων ως μέσα 
διαπίστωσης της επίδοσης του Τμήματος ΔΑΠ κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του 
σε σχέση είτε με άλλες επιχειρήσεις είτε με την δική του απόδοση στο παρελθόν. Ειδικότερα, 
ο Fitz-enz (2000) και οι Fitz-enz & Davison (2002) έχουν ασχοληθεί εκτεταμένα με τη 
συλλογή δεικτών αποδοτικότητας για μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων ΔΑΠ. Μολονότι τα 
μοντέλα είναι αρκετά χρήσιμα, τόσο για τις εσωτερικές αναλύσεις των περιοχών που 
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επιδέχονται βελτιώσεις στην παροχή υπηρεσιών όσο και για την τεκμηρίωση των 
επιχειρουμένων βελτιώσεων, εν τούτοις θεωρείται ότι δεν παρέχουν πειστικές ενδείξεις για 
την πραγματική προστιθέμενη αξία (Wright et al., 2001). 

 
4. Τέταρτη προσέγγιση. Ως μια ακόμη διαφορετική προσέγγιση της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας του Τμήματος ΔΑΠ εντοπίζεται αυτή που διενεργείται μέσω έρευνας 
μεταξύ των εσωτερικών πελατών του. Ειδικότερα, η Tsui (1990) ερεύνησε το πώς οι 
διευθυντές, προϊστάμενοι, στελέχη γραμμής και στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ αξιολογούν τη 
σπουδαιότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ΔΑΠ. Στην προσπάθεια 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ΔΑΠ έχει χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο  
του κύκλου των πολλαπλών ομάδων ενδιαφερομένων (multiple constituencies framework)  
(Tsui, 1987, 1990; Tsui & Milkovich, 1987). Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, το περιβάλλον 
του Τμήματος  ΔΑΠ αποτελείται από ένα δίκτυο ενδιαφερομένων μερών, στο οποίο ανήκουν 
οι πελάτες, οι εργαζόμενοι καθώς και άλλοι που έχουν συμφέρον και είτε εξαρτώνται από το 
Τμήμα ΔΑΠ είτε ασκούν έλεγχο επ’ αυτού (Tsui & Milkovich, 1987). Υποστηρίζεται, λοιπόν, 
ότι η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ εξαρτάται από την ικανότητά του να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες και απαιτήσεις αυτών των ενδιαφερομένων ομάδων.  

 
Το πλαίσιο του κύκλου των πολλαπλών ομάδων ενδιαφερομένων (multiple constituencies 
framework) θεωρεί ότι οι προσδοκίες των μελών των διαφόρων ομάδων απορρέουν από        
το ρόλο τους, τα καθήκοντά τους, τη θέση που κατέχουν στην ιεραρχία της επιχείρησης καθώς 
και από τις περιστάσεις της προσωπικής τους κατάστασης και σταδιοδρομίας. Κατά συνέπεια, 
υποστηρίζεται από τους Tsui & Milkovich (1987, ως αναφέρεται από Ferris et al., 2007) ότι 
δεν θα πρέπει να προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι τα μέλη αυτών των ομάδων συνήθως 
διαφέρουν ως προς τις  προτιμήσεις τους για τις δραστηριότητες της διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων αλλά και ως προς τις τελικές αξιολογήσεις τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
του Τμήματος ΔΑΠ.  

 
Ο Ulrich (1997b) προτείνει τη διεξαγωγή ελέγχου ΔΑΠ (HR Audit) κατά το πρότυπο  της 
μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced scorecard), προκειμένου να αξιολογηθεί    
η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ΔΑΠ. Οι Huselid et al., (1997) εξέτασαν τη σχέση 
μεταξύ αποτελεσματικότητας ΔΑΠ και χρηματοοικονομικής απόδοσης της επιχείρησης και 
αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα με τη βοήθεια διεξαγωγής έρευνας μεταξύ των στελεχών 
γραμμής και του Τμήματος ΔΑΠ. Οι εν λόγω ερευνητές διέκριναν  την “τεχνική” από την  
“στρατηγική” αποτελεσματικότητα  της ΔΑΠ και διαπίστωσαν ότι οι μετρήσεις μόνον της 
στρατηγικής αποτελεσματικότητας είχαν σταθερή θετική σχέση με τις μετρήσεις της 
επιχειρησιακής απόδοσης. 
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Μέσω του  ελέγχου ΔΑΠ (HR Audit)  μπορούν να αξιολογηθούν: οι πρακτικές ΔΑΠ, τα στελέχη 
του Τμήματος  αλλά και το ίδιο το Τμήμα ΔΑΠ. Μια άποψη αυτού του ελέγχου είναι η έρευνα 
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εσωτερικού πελάτη, κατά την οποία οι εργαζόμενοι, ως χρήστες – πελάτες των προγραμμάτων 
και υπηρεσιών  ΔΑΠ, εκδηλώνουν την εκτίμησή τους για την αξία των σχετικών πρακτικών  
(Wright et al., 2001). Όμως, αυτή η προσέγγιση θεωρείται ότι έχει ορισμένες αδυναμίες, μια από 
τις οποίες έγκειται στο ότι οι εργαζόμενοι μολονότι ενδέχεται να γνωρίζουν τι θέλουν οι ίδιοι,  
εν τούτοις δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τι είναι βέλτιστο για την επιχείρηση (Ulrich, 1997b). 
 
Αναφερόμενος στους εσωτερικούς πελάτες του Τμήματος ΔΑΠ, ο Armstrong (2006) θεωρεί ότι 
μπορούν να παράσχουν σημαντική επαναπληροφόρηση σχετικά με την αποτελεσματικότητά 
του. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να αξιολογήσουν την έκταση, στην οποία         
τα μέλη του Τμήματος ΔΑΠ επιδεικνύουν ότι: 

• κατανοούν την στρατηγική της επιχείρησης, 
• προβλέπουν τις επιχειρησιακές ανάγκες και προβαίνουν σε ρεαλιστικές προτάσεις για 

την αντιμετώπισή τους, 
• είναι ικανά να ανταποκριθούν στά πρότυπα απόδοσης και στις προθεσμίες για την 

εκτέλεση των πρωτοβουλιών και των έργων ΔΑΠ, 
• παρέχουν χρήσιμες, σαφείς, πειστικές και πρακτικές συμβουλές, 
• παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες όσον αφορά στους χρόνους ανταπόκρισης και 

στην ποιότητα και 
• διαθέτουν αντίληψη και εξειδίκευση. 

 
Όπως αναφέρει ο Gibb (2000), οι κατά καιρούς διεξαχθείσες επιχειρηματικές και διοικητικές 
έρευνες έχουν εντοπίσει διαφορετικές προοπτικές θεώρησης της αποτελεσματικότητας της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (ΔΑΠ) ως προς τη συμβολή της στην επιτυχία της επιχείρησης / 
οργανισμού. Ο Gibb παρατηρεί ότι η εν λόγω αποτελεσματικότητα συχνά ορίζεται ως 
ταυτόσημη με την εκτέλεση των ορθών δραστηριοτήτων. Επισημαίνει ότι πολλά από τα 
συμβατικά και καθιερωμένα συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και οι συναφείς 
πρακτικές έχουν επικριθεί ως παρωχημένες λύσεις σε προβλήματα του παρελθόντος, οι οποίες 
οδηγούν τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ σε λανθασμένες δραστηριότητες, 
ακόμη και όταν τις διεξάγουν κατά τρόπο αποδοτικό. Μάλιστα, ο προβληματισμός σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα προκύπτει λόγω των απαιτήσεων που τίθενται στη διοίκηση 
ανθρωπίνων πόρων εντός του συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού και διοικητικού 
περιβάλλοντος. Ο Gibb σημειώνει, ακόμη, ότι το εν λόγω περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς. 
Κατ΄αυτόν, η εξέλιξη άρχισε με την μεταβολή του χαρακτήρα της διοίκησης των ανθρώπων από 
οριακό σε στρατηγικό και συνεχίσθηκε δια μέσου των περιόδων ακμής της κίνησης για την 
ποιότητα (quality movement) και ακολούθως του ρεύματος για τον ανασχεδιασμό των 
επιχειρησιακών διεργασιών (business process re-engineering) μέχρι τις πλέον σύγχρονες 
αντιλήψεις της διαχείρισης γνώσης (knowledge management) και της ψηφιακής (digital) και 
εικονικής (virtual) επιχείρησης / οργανισμού. 
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Μετά από εξέταση ενός μεγάλου εύρους μελετών που αναλύουν την αποτελεσματικότητα        
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της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο Gibb (2000) προτείνει ένα υπόδειγμα αξιολόγησης 
αποτελούμενο από δύο διαστάσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Η πρώτη διάσταση ασχολείται 
με την έκταση στην οποία το ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα έχει εσωτερικό ή 
εξωτερικό προσανατολισμό. Η δεύτερη διάσταση εξετάζει την έκταση στην οποία υιοθετείται 
αντικειμενικό ή υποκειμενικό πλαίσιο στην προσπάθεια ενεργοποίησης της 
αποτελεσματικότητας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.  
 

 
 
 

 
2. 

Μοντέλα 
βέλτιστων πρακτικών 

 
3. 

Συγκριτική προτυποποίηση 
με βάση την “αριστεία” 

 
4. 

Απόψεις 
στελεχών και προσωπικού 

 
1. 

Εξισορρόπηση 
με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

Αντικειμενικοί παράγοντες 

Υποκειμενικοί παράγοντες 

Εσωτερικός 
προσανατο- 
λισμός 

Εξωτερικός 
προσανατο- 
λισμός 

Σχήμα 3: Προοπτικές για την αξιολόγηση  αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ 
Πηγή: Gibb (2000) 

Κατά τον Gibb, ορισμένες μελέτες έχουν εσωτερικό προσανατολισμό και υιοθετούν 
αντικειμενικό πλαίσιο (πεδίο 1)· στην περίπτωση αυτή, ως αποτελεσματικότητα ΔΑΠ θεωρείται 
η εσωτερική εξισορρόπηση (internal fit) μεταξύ δραστηριοτήτων ΔΑΠ και επιχειρηματικών 
στόχων και αναγκών, δηλ. η ευθυγράμμιση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με τη στρατηγική 
της επιχείρησης. Σύμφωνα με άλλη προσέγγιση, για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ 
γίνεται συνδυασμός εξωτερικού προσανατολισμού και αντικειμενικού πλαισίου (πεδίο 2)· δηλ. 
χρησιμοποιείται ένα πρότυπο σύνολο δραστηριοτήτων ΔΑΠ αποτελούμενο από βέλτιστες 
πρακτικές (best practices). Τρίτη εναλλακτική προσέγγιση αποτελεί ο συνδυασμός εξωτερικού 
προσανατολισμού και υποκειμενικού πλαισίου (πεδίο 3) που βασίζεται στη χρήση                   
της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking) αναφορικά με τις δραστηριότητες ΔΑΠ που 
εφαρμόζονται από πρωτοποριακές επιχειρήσεις κατέχουσες ηγετική θέση στον κλάδο τους. 
Τελευταία εναλλακτική προσέγγιση των μελετών της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ, κατά τον 
Gibb, αποτελεί ο συνδυασμός εσωτερικού προσανατολισμού και υποκειμενικού πλαισίου (πεδίο 
4)· πρόκειται για συλλογή και ανάλυση των απόψεων που διατυπώνουν στελέχη και λοιποί 
εργαζόμενοι ως εσωτερικοί πελάτες και χρήστες των προϊόντων-υπηρεσιών της ΔΑΠ εντός της 
επιχείρησης. 
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Από τους Guest & Peccei (1994) υποστηρίζεται ότι υπάρχουν αρκετές πιθανές προσεγγίσεις για 
τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Ειδικότερα, διακρίνουν 
τις ακόλουθες: 
 
1. Πρώτη προσέγγιση. Ως απλούστερη προσέγγιση θεωρούν την άποψη ότι ο διαχωρισμός της 

αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ από την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα είναι 
πολύπλοκος και ότι, επομένως, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις της 
συνολικής αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού ως υποκατάστατα. Το μειονέκτημα αυτής 
της προσέγγισης, όπως παρατηρούν, είναι ότι δεν παρέχει λογική βάση για τις αποφάσεις της 
πολιτικής ανθρωπίνων πόρων και αγνοεί τις ιδιομορφίες των παραγόντων της αγοράς που 
ενδέχεται να μειώσουν την επιχειρησιακή απόδοση, ακόμη και όταν εφαρμόζεται το 
βέλτιστο σύστημα ΔΑΠ. 

 
2. Δεύτερη προσέγγιση. Η επόμενη προσέγγιση που διακρίνουν συνίσταται στη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ έναντι συγκεκριμένων στόχων. Πρόκειται για ευλογοφανή 
άποψη, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται ομοφωνία τόσο για τους κύριους στόχους όσο και 
για τους τρόπους μέτρησης και ερμηνείας των επιπέδων επίτευξης αυτών. Ως πρόβλημα της 
προσέγγισης αυτής επισημαίνεται η αδυναμία εκτίμησης του βαθμού ανταπόκρισης σε 
απρόβλεπτα γεγονότα που δεν αποτελούν αυτά καθεαυτά στόχους, όπως μια ξαφνική κρίση 
στις σχέσεις με το σωματείο εργαζομένων της επιχείρησης. 

 
3. Τρίτη προσέγγιση. Ως επί πλέον προσέγγιση, οι Guest & Peccei προτείνουν τη χρήση 

συγκεκριμένων ποσοτικών μετρήσεων που έχουν μεγάλη αξιοπιστία, όπως η εκδήλωση 
απεργιών, το κατά μονάδα εργατικό κόστος, ο ρυθμός εναλλαγής του προσωπικού και           
η παραγωγικότητα. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν, για ελκυστικές μετρήσεις, οι οποίες είναι 
δύσκολο να ερμηνευθούν. Έτσι, η εκδήλωση απεργιών ενδέχεται να υποδηλώνει την ύπαρξη 
ισχυρών και αποτελεσματικών βιομηχανικών σχέσεων. Ακόμη, η παραγωγικότητα μπορεί να 
καθορίζεται κατά κύριο λόγο από παράγοντες  άσχετους προς τη διοίκηση ανθρωπίνων 
πόρων. Για τους λόγους αυτούς θεωρούν ότι οι εν λόγω μετρήσεις δεν φαίνονται από μόνες 
τους να αποτελούν ικανοποιητικούς δείκτες της αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ. 
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4. Τέταρτη προσέγγιση. Η τελευταία προσέγγιση που προτείνεται από τους Guest & Peccei 
(1994) προέρχεται από την αναγνώριση ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν, μεταξύ άλλων, 
πολιτικά συστήματα όπου τα άτομα διαμορφώνουν κρίσεις βασισμένες στην ερμηνεία 
γεγονότων. Ο συλλογισμός αυτός οδηγεί στη χρήση της οπτικής γωνίας των ομάδων 
ενδιαφερομένων εντός της επιχείρησης, των οποίων οι υποκειμενικές κρίσεις καθίστανται 
και οι πλέον σημαντικοί δείκτες αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ. Οι κύριες ομάδες 
ενδιαφερομένων, όπως σημειώνουν οι  Guest & Peccei, ποικίλουν από επιχείρηση σε 
επιχείρηση αλλά περιλαμβάνουν σταθερά τα διοικητικά συμβούλια, που σχεδιάζουν τη 
στρατηγική και προβαίνουν στην κατανομή των διαθεσίμων πόρων. Οι εν λόγω ερευνητές, 
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μάλιστα, υποστηρίζουν ότι οι κρίσεις των κυρίων ομάδων ενδιαφερομένων αποτελούν και 
τον πλέον λογικό και σημαντικό δείκτη αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ. Η ερμηνεία των 
επιδόσεων και αποτελεσμάτων από τα στελέχη που βρίσκονται στην κορυφή των 
επιχειρήσεων αποτελεί τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας. Στην ποικιλία των 
ομάδων ενδιαφερομένων συμπεριλαμβάνουν επίσης τους εργαζόμενους, τους πελάτες και 
την κοινωνία, αλλά την προεξάρχουσα θέση αναγνωρίζουν στα μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων, στην κρίση των οποίων αποδίδουν και τη μεγαλύτερη βαρύτητα. 

 
Κατά τους Hiltrop & Despres (1994) υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις στο ζήτημα της μέτρησης των 
επιδόσεων της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σύμφωνα με τις απόψεις του Morgan, ως εξής: 
 
1. Πρώτη προσέγγιση. Η πρώτος τρόπος αντιμετώπισης συνίσταται στην τήρηση  σταδιακής 
διαδικασίας, παρόμοιας με την επιστημονική μέθοδο, κατά την οποία εντοπίζονται σημαντικές 
και αξιόπιστες μεταβλητές. Η διαδικασία αρχίζει με την ανάπτυξη των περισσοτέρων κατά το 
δυνατόν μετρήσεων που συνδέονται με τις περιοχές της ΔΑΠ που έχουν το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. Ακολούθως, απαλείφονται οι μετρήσεις των οποίων η δυνητική ωφέλεια είναι 
υποδεέστερη από το κόστος συλλογής των αναγκαίων στοιχείων. Τέλος,  δημιουργούνται 
συστήματα για την τακτική συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών.  Κατά περιοδικά 
διαστήματα είναι δυνατή η μείωση του αριθμού των δεικτών μετά από κατάργηση αυτών που 
απλώς επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα άλλων. 

 
2. Δεύτερη προσέγγιση. Ως δεύτερη προσέγγιση εντοπίζεται αυτή που περιλαμβάνει                   
την αναγνώριση κυρίων δεικτών απόδοσης που συνδέονται με συγκεκριμένες πρακτικές 
ΔΑΠ. Ακολούθως επιχειρείται να τηρηθεί απλή διαδικασία και να αποφευχθεί υπερβολική 
συσσώρευση πληροφοριών με το σκεπτικό ότι χρειάζονται μόνον λίγες μετρήσεις για να 
βοηθήσουν τα στελέχη γραμμής στην εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης. Η λογική αυτής 
της προσέγγισης, όπως υποστηρίζουν οι Hiltrop & Despres, είναι ελκυστική: εάν οι στόχοι 
τίθενται εκ των προτέρων, τότε θα πρέπει και να είναι γνωστές και οι σχετικές μετρήσεις και 
συνεπώς δεν υπάρχει δυσκολία στη συλλογή και ερμηνεία των αναγκαίων στοιχείων. Όμως, 
όπως επισημαίνουν, η εν λόγω μέθοδος διατρέχει τον κίνδυνο να καταστεί εξαιρετικά 
επιφανειακή, διότι δεν είναι αρκετό να γίνει γνωστό ότι μια συγκεκριμένη πρακτική ή 
δραστηριότητα έχει θετικό αποτέλεσμα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Επί πλέον, υποστηρίζουν, 
ότι για να υπάρξει πραγματική ωφέλεια, χρειάζεται αρκετή πληροφόρηση ώστε να κατανοηθεί 
γιατί έχει επέλθει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να αφομοιωθούν τα σχετικά 
συμπεράσματα. 
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3. Τρίτη προσέγγιση. Η τελευταία προσέγγιση στο ζήτημα της μέτρησης των επιδόσεων της ΔΑΠ 
είναι αυτή που κατά την κρίση των Hiltrop & Despres αποκτά γενικότερη αποδοχή και 
συνίσταται στη χρήση της διεργασίας που είναι γνωστή ως συγκριτική προτυποποίηση 
(benchmarking). Περιλαμβάνει, δηλαδή, σύγκριση επιλεγμένων δεικτών απόδοσης διαφόρων 
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οργανισμών, συνήθως εντός του ιδίου βιομηχανικού κλάδου ή συγκρισίμων οργανισμών που 
θεωρούνται ως βέλτιστοι. Η εν λόγω μέθοδος θεωρείται ότι εξυπηρετεί ορισμένους σκοπούς, 
όπως: επιτρέπει στην επιχείρηση να προτυποποιήσει την εφαρμογή των πρακτικών ΔΑΠ που 
χρησιμοποιεί, της επιτρέπει επίσης  να αποκτήσει γνώση αξιοποιώντας τις επιτυχίες και τα 
λάθη των άλλων, μπορεί να αποτελέσει όργανο δημιουργίας υποκίνησης για εισαγωγή 
αλλαγών και τέλος, μπορεί να χρησιμεύσει στα στελέχη της ΔΑΠ ώστε να θέσουν τις 
κατάλληλες κατευθύνσεις και προτεραιότητες στα θέματα της αρμοδιότητάς τους.  
  

Οι Hiltrop & Despres (1994) αναφερόμενοι στα κριτήρια αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων ΔΑΠ υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια από τις δυσκολότερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τόσο τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ όσο και τα στελέχη γραμμής. Σχετικά, 
διακρίνουν δύο σχολές σκέψης: 
 
1. Πρώτη σχολή. Η αντίληψη της σχολής αυτής κατευθύνεται προς την παρακολούθηση, 
καταγραφή και έλεγχο του κόστους και της ωφελείας των δραστηριοτήτων ανθρωπίνων 
πόρων και ειδικότερα αυτών που αναφέρονται στην προσέλκυση, επιλογή, διατήρηση, 
ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανθρώπων ενός οργανισμού σε οικονομικούς όρους.               
Ως κυρίαρχη θεωρείται η αντίληψη ότι η απώτερη μοναδική μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ είναι χρηματοοικονομική, δηλ. το τελικό οικονομικό 
αποτέλεσμα. Κατά τους Hiltrop & Despres, η οικονομική προσέγγιση της μέτρησης των 
επιδόσεων της ΔΑΠ πλεονεκτεί διότι είναι απλή και κατανοητή, αλλά αδυνατεί να παράσχει 
κατάλληλη καθοδήγηση κατά την υλοποίηση αποτελεσματικών προγραμμάτων διοίκησης 
αθρωπίνων πόρων. Όπως σημειώνουν, διαπιστώνεται συχνά η ανάγκη των στελεχών του 
Τμήματος ΔΑΠ για περισσότερο λεπτομερή και διεξοδικά μέσα αξιολόγησης της απόδοσής 
των αλλά και σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις άλλων επιχειρήσεων. 

 
2. Δεύτερη σχολή. Η άλλη αντίληψη που ενστερνίζονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, συνίσταται 
στη μέτρηση ενός συνόλου εφαρμοζομένων πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 
στην εκτίμηση της συμβολής κάθε μιας πρακτικής στη δημιουργία του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος της επιχείρησης.  Οι Hiltrop & Despres παρατηρούν ότι μεγάλος αριθμός    
των διαξαγομένων σχετικών μελετών προσπαθεί να συλλάβει σε ένα  εννοιολογικό μοντέλο 
την ποικιλία των πρακτικών ΔΑΠ που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να 
αναπτύξουν την καινοτομία, να βελτιώσουν την ποιότητα και να παράγουν προϊόντα– 
υπηρεσίες με χαμηλό κόστος. Υιοθετούν, μάλιστα, την προσέγγιση των Schuler & MacMillan 
(1984), το μοντέλο των οποίων περιέχει έξι κατηγορίες πρακτικών: προγραμματισμού, 
στελέχωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών και 
εργασιακών σχέσεων. 
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3.1.2 Η αποτελεσματικότητα ως διάσταση αξιολόγησης της διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων  
 
Κατά τον Armstrong (2006), η αξιολόγηση της λειτουργίας ΔΑΠ (HR function) είναι 
απαραίτητη προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητά της, τόσο στο στρατηγικό 
επίπεδο όσο και από άποψη παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης. Ο ίδιος επισημαίνει, επίσης, 
ότι κατά την αξιολόγηση είναι χρήσιμη η εφαρμογή της διάκρισης μεταξύ κριτηρίων διεργασιών 
(process criteria), δηλ. της πληρότητας διεξαγωγής των ενεργειών  του Τμήματος ανθρωπίνων 
πόρων και κριτηρίων αποτελεσμάτων (output criteria), δηλ. της  αποτελεσματικότητας των 
τελικών προϊόντων  της δραστηριότητάς του. 
 
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, όπως υποστηρίζεται, αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποί τους αποτελούν 
πηγή του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος και αυτό το γεγονός έχει ως συνέπεια              
την μετεξέλιξη των Τμημάτων ανθρωπίνων πόρων, των οποίων ο ρόλος από καθαρά διοικητικός 
μετασχηματίζεται σε στρατηγικό με ανάληψη της ευθύνης συμβολής στην επίτευξη                 
των επιχειρηματικών στόχων  (Cabrera & Cabrera, 2003). Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι               
η μεταβολή αυτή καθιστά αναγκαία την ανεύρεση νέων τρόπων καθορισμού και αξιολόγησης 
της επιτυχίας των εν λόγω Τμημάτων στο έργο τους, δεδομένου ότι οι παραδοσιακές μετρήσεις 
αποδοτικότητας της λειτουργίας τους (efficiency) δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς γιατί θα 
πρέπει, μέσω των μετρήσεων που διεξάγουν να είναι σε θέση να επιδείξουν και την αξία της 
δικής τους στρατηγικής συμβολής (Cabrera & Cabrera, 2003). 

 
Όπως παρατηρούν οι Boudreau & Ramstad (1997), η μετάβαση των διεργασιών ΔΑΠ (HR 
processes) από το επίπεδο των απλών διοικητικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο πραγματικών 
στρατηγικών όπλων, που βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη 
μετεξέλιξη των συστημάτων μέτρησης των ανθρωπίνων πόρων (human resource measurement 
systems). Οι ίδιοι, μάλιστα, σημειώνουν ότι οι υπάρχουσες μετρήσεις ανθρωπίνων πόρων, 
συγκρινόμενες με τις μετρήσεις άλλων λειτουργικών χώρων (χρηματοοικονομικών, μάρκετινγκ, 
παραγωγής), υπολείπονται από άποψη συστηματικότητας, γενικότερης αποδοχής και 
καταλληλότητας για λήψη κρισίμων αποφάσεων.   
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Οι διαρκώς αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις εξαναγκάζουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν   
το κόστος τους και να εξετάζουν τη συμβολή των βασικών λειτουργιών τους στα αποτελέσματα 
της δράσης τους (Buyens and De Vos, 2001). Όπως παρατηρεί η Belcourt (2001), πολλά 
διοικητικά στελέχη, περιλαμβανομένων και των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ, θεωρούν ότι το 
Τμήμα ανθρωπίνων πόρων είναι επιβεβλημένο να μπορεί να επιδείξει την απόδοση των 
επενδύσεων που αναφέρονται στις δραστηριότητές του καθώς και την επίπτωση των τελευταίων 
στα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Μολονότι παρατηρείται μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή 
πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ από τις επιχειρήσεις και συνεπώς γίνονται αντίστοιχες 
επενδύσεις (Ramlall, 2003), εάν η προσπάθεια αυτή δεν συνοδευθεί και από την παράλληλη 
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εισαγωγή αντικειμενικών μετρήσεων της συμβολής του στη διαδικασία δημιουργίας αξίας,        
το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα αξιοπιστίας, 
περιθωριοποίησης, αμφισβήτησης και χαμηλής εκτίμησης εντός της επιχείρησης (Legge, 1995).    
 
Ο McLean (2005) ορίζει την αξιολόγηση της ΔΑΠ ως «ένα σύνολο σχεδιασμένων 
δραστηριοτήτων συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, που εκτελούνται για να εφοδιάσουν τους 
υπεύθυνους για τη διοίκηση των αλλαγών με ικανοποιητικές μετρήσεις των αποτελεσμάτων και/ή 
της προόδου των σχετικών προσπαθειών». Ο ίδιος παραθέτει μια σειρά λόγων, για τους οποίους 
θεωρείται σημαντική η εν λόγω αξιολόγηση, όπως: προσδιορισμός των μελλοντικών 
επενδύσεων σε θέματα ΔΑΠ, βελτίωση των διεργασιών ΔΑΠ, εντοπισμός της ευθυγράμμισης 
της ΔΑΠ με τη στρατηγική της επιχείρησης, υπευθυνότητα έναντι των μετόχων, αποτύπωση και 
βελτίωση του γενικοτέρου κλίματος της επιχείρησης, ενίσχυση της υποκίνησης και 
παραγωγικότητας των υπαλλήλων, βελτίωση της εικόνας του Τμήματος ΔΑΠ μέσω προβολής 
του βαθμού συμβολής του στην επιτυχία της επιχείρησης. 
 
Η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, όπως επισημαίνουν οι Cabrera & Cabrera (2003), 
βασίζεται στην πεποίθηση ότι απαιτούνται κρίσιμες ικανότητες και συμπεριφορές της 
επιχείρησης, προκειμένου να επιτύχει η υλοποίηση της ακολουθούμενης στρατηγικής. Οι εν 
λόγω ικανότητες εκδηλώνονται μέσω ατομικών και συλλογικών συμπεριφορών των 
εργαζομένων, οι οποίες επηρεάζονται από τις πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ που εφαρμόζει        
η επιχείρηση (Lado & Wilson, 1994). Εφόσον έχουν καθορισθεί οι απαιτούμενες συμπεριφορές 
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να σχεδιασθεί ένα 
σύστημα ΔΑΠ που θα αποβλέπει στην ανάπτυξη αυτών των βασικών ικανοτήτων (Yeung & 
Berman, 1997). Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση του Τμήματος ΔΑΠ μιας επιχείρησης, θα πρέπει 
να μετρηθούν τόσο η έκταση στην οποία οι τρέχουσες συμπεριφορές συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης όσο και η έκταση στην οποία οι εφαρμοζόμενες 
πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ ενθαρρύνουν την εκδήλωση των επιθυμητών συμπεριφορών. 
Όμως, οι παραδοσιακές μετρήσεις της λειτουργικής αποδοτικότητας  (efficiency) δεν παρέχουν 
αυτήν την πληροφόρηση (Cabrera & Cabrera, 2003).  
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Οι Boudreau & Ramstad (1997) προτείνουν μια νέα προσέγγιση της αξιολόγησης της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων διαχωρίζοντας την επίδραση των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ στην 
αποδοτικότητα (efficiency)  των εσωτερικών διεργασιών από την επίπτωση που έχουν στη 
συμπεριφορά των εργαζομένων και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Το υπόδειγμα των 
Boudreau & Ramstad περιλαμβάνει τρία επίπεδα αξιολόγησης του Τμήματος ανθρωπίνων 
πόρων: (1) τις δραστηριότητες που εκτελεί, (2) τα αποτελέσματα που προκαλεί να συμβούν 
μέσω των δραστηριοτήτων του και (3) τη συμβολή των εν λόγω αποτελεσμάτων στην επιτυχία 
της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζουν ότι, εκτός από τις παραδοσιακές μετρήσεις 
των δραστηριοτήτων ΔΑΠ, χρειάζονται και μετρήσεις που να δείχνουν τόσο τις άμεσες 
επιδράσεις των εφαρμοζομένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ επί των στάσεων και 
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συμπεριφορών των εργαζομένων όσο και τον τρόπο, με τον οποίο αυτές οι συνδυασμένες 
αλλαγές παράγουν τα στρατηγικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, η προσέγγιση των Boudreau & 
Ramstad εντοπίζει τoυς εξής τρεις άξονες μέτρησης, οι οποίοι συνδέουν τις λαμβανόμενες 
αποφάσεις για τη διαχείριση των διαθεσίμων πόρων με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης 
(Lawler, Boudreau & Mohrman, 2006; Boudreau & Ramstad, 2002; Boudreau & Ramstad, 
2004): 
  

• Αποδοτικότητα (efficiency)1: Εξετάζονται οι πόροι που χρησιμοποιούνται για να 
εφαρμοσθούν οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ. Δηλαδή, η αποδοτικότητα εξετάζει το 
επίπεδο και την ποιότητα των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ που προκύπτουν ως 
προερχόμενες από την ανάλωση συγκεκριμένων πόρων. Η μέτρησή της αποσκοπεί να 
απαντήσει στο ερώτημα του κατά πόσον οι δραστηριότητες και τα προγράμματα ΔΑΠ 
παρέχονται μετά από συνετή χρήση των διατιθεμένων πόρων υπό  μορφή χρόνου, 
χρήματος και εργασίας.  Ως τυπικοί δείκτες αποδοτικότητας αναφέρονται ενδεικτικά:    
το κόστος ανά πρόσληψη εργαζομένων και ο χρόνος κάλυψης κενών θέσεων εργασίας.  

 
• Αποτελεσματικότητα (effectiveness)2:  Εξετάζεται η επίδραση των πολιτικών και 

πρακτικών ΔΑΠ στις ικανότητες των εργαζομένων και οι αντίστοιχες συμπεριφορές. 
Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα ενδιαφέρεται για το πώς οι δραστηριότητες ΔΑΠ 
μπορούν να  επηρεάσουν: (α) την ικανότητα (capability) συμβολής των εργαζομένων 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, (β) την αναζήτηση από αυτούς της ευκαιρίας 
(opportunity) για να εκδηλώσουν τη συμβολή τους και (γ) την υποκίνησή τους 
(motivation) ώστε να επιθυμούν να συμβάλουν. Η μέτρησή της αποβλέπει να 
διαπιστώσει αν οι υλοποιούμενες δραστηριότητες και τα προγράμματα ΔΑΠ έχουν 
επίδραση επάνω στους ανθρώπους, στους οποίους απευθύνονται.  Ενδεικτικά, η 
αποτελεσματικότητα περιλαμβάνει την αύξηση της γνώσης των εκπαιδευομένων, την 
υψηλή ποιότητα επιλογής των υποψηφίων ή τις αξιολογήσεις απόδοσης των υπαλλήλων 
που λαμβάνουν χρηματικά κίνητρα.  

 
• Επίπτωση (impact): Εξετάζεται η επίδραση που ασκείται από την ποιότητα και 

διαθεσιμότητα των ικανών εργαζομένων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 
Δηλαδή, η επίπτωση αναφέρεται στη σχέση μεταξύ της ποιότητας της δεξαμενής 
ταλέντων (talent pool) που διαθέτει η επιχείρηση και της ανταγωνιστικής της επιτυχίας. 
Η μέτρησή της στοχεύει να διαπιστώσει αν οι δραστηριότητες και τα προγράμματα ΔΑΠ 

                                                 
1Αποδοτικότητα (efficiency) είναι η σχέση μεταξύ  αποτελεσματικού κόστους και πραγματοποιυμένων εκροών 
(Chien, 2004).  
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2Αποτελεσματικότητα (effectiveness) είναι η σχέση μεταξύ επιθυμητών εκροών και παραγομένων πραγματικών 
αποτελεσμάτων (Chien, 2004).  
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εφαρμόζονται στην υπάρχουσα δεξαμενή ταλέντων, από όπου μπορούν να έχουν και τη 
μέγιστη επίδραση στη στρατηγική και οργανωσιακή αποτελεσματικότητα (strategic and 
organizational effectiveness) της επιχείρησης. 

 
Οι Boudreau & Ramstad (2002), αναφερόμενοι στη μέτρηση της αποδοτικότητας, παρατηρούν 
ότι περιλαμβάνει μετρήσεις εκπεφρασμένες με λόγους «εισροών – εκροών», όπως ο χρόνος 
κάλυψης κενών θέσεων εργασίας, ο ρυθμός και το κόστος εναλλαγής προσωπικού και οι 
προϋπολογιζόμενες αμοιβές προσωπικού σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες. Οι μετρήσεις 
αυτές, όπως σημειώνουν, παρουσιάζουν ενδιαφέρον διότι συνδέουν τις διεργασίες ΔΑΠ με 
λογιστικά (χρηματικά) αποτελέσματα και διότι μπορούν να δείξουν αν η λειτουργία του 
Τμήματος ανθρωπίνων πόρων επιτυγχάνει ορατές μειώσεις κόστους, ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται 
με τα τμήματα άλλων επιχειρήσεων. Οι εν λόγω μετρήσεις, όπως οι ίδιοι επίσης παρατηρούν, 
αποτελούν συχνά αιτία για λήψη αποφάσεων εξωτερίκευσης (outsourcing) των δραστηριοτήτων 
του Τμήματος. Ως σημαντικό μειονέκτημα των προσεγγίσεων αυτού του τύπου, οι Boudreau & 
Ramstad (2002) θεωρούν το γεγονός ότι δεν αποτελούν μετρήσεις ΔΑΠ αυτές καθεαυτές αλλά 
πρόκειται μάλλον για δείκτες αποδοτικότητας που εφαρμόζονται για να ελεγχθούν τα γενικά 
λειτουργικά έξοδα. Κατ’ αυτούς, ως εκ τούτου, οι μετρήσεις αυτές αγνοούν τα θέματα των 
ικανοτήτων και της εν γένει αξίας των ανθρωπίνων πόρων και μπορεί να οδηγήσουν σε 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Έτσι, θεωρούν ενδεχόμενο, στην προσπάθεια μείωσης του κόστους 
πρόσληψης του προσωπικού μέσω περιορισμού των δραστηριοτήτων επιλογής, να μειωθεί         
η εγκυρότητά της και να υποβαθμισθεί η ποιότητα των εργαζομένων που προσλαμβάνονται. 
Επίσης, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, οι μετρήσεις της κατηγορίας αυτής εστιάζονται σχεδόν 
αποκλειστικά στη λειτουργία της ΔΑΠ και όχι στις αποφάσεις που λαμβάνονται εντός του 
συνόλου της επιχείρησης. 
 
Κατά τους Cabrera & Cabrera (2003), η προαναφερθείσα προσέγγιση αξιολόγησης του 
Τμήματος ΔΑΠ εναρμονίζεται με τα σύγχρονα συστήματα στρατηγικής και διοικητικού 
ελέγχου, τα οποία υπερβαίνουν την παραδοσιακή και μονοσήμαντα οικονομική εστίαση, όπως 
είναι η σύγχρονη μέθοδος των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced scorecard) των Kaplan & 
Norton (1992, 1993, 1996, 2000, 2004). 
 
Όπως σημειώνουν οι Lawler, Boudreau & Mohrman (2006), τα εφαρμοζόμενα σήμερα 
συστήματα μέτρησης γενικώς αναφέρονται στην αποδοτικότητα της ΔΑΠ, μερικώς ασχολούνται 
με την αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ και σπανίως εξετάζουν θέματα επίπτωσης της ΔΑΠ στα 
τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης. 
 
Οι Cabrera & Cabrera (2003), βασιζόμενοι στα προαναφερθέντα, προτείνουν ένα πλαίσιο 
αξιολόγησης του Τμήματος ΔΑΠ, εντός του οποίου οι διάφορες μετρήσεις εντάσσονται σε πέντε 
διακριτούς τύπους, ως εξής: 
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• Μετρήσεις των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ και του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
γενικότερα. Αυτές περιλαμβάνουν τις πλέον παραδοσιακές λειτουργικές μετρήσεις 
αποδοτικότητας (efficiency), όπως κόστη, αναλογία προτάσεων για ανάληψη εργασίας 
προς αριθμό υποψηφίων, ώρες εκπαίδευσης ανά υπάλληλο κ.ά. 
 

• Μετρήσεις οργανωσιακών ικανοτήτων που μέσω των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ θα 
πρέπει να αναπτυχθούν και να ενθαρρυνθούν. Περιλαμβάνονται μετρήσεις 
συμπεριφορών, στάσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 
• Μετρήσεις της επίπτωσης των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ στις οργανωσιακές 

ικανότητες. 
 

• Μετρήσεις της επίπτωσης των οργανωσιακών ικανοτήτων στα στρατηγικά επιχειρησιακά 
αποτελέσματα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων ή της ικανοποίησης των πελατών. 

 
• Άμεσες μετρήσεις της επίπτωσης των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ στα στρατηγικά 

αποτελέσματα. 
 

Όπως επισημαίνεται (Cabrera & Cabrera, 2003), η ύπαρξη καλών και ανεξαρτήτων δεικτών είτε 
αποδοτικότητας της ΔΑΠ είτε δεξιοτήτων των εργαζομένων είτε των χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων, μολονότι είναι αναγκαία εντούτοις δεν είναι επαρκής για μια επιχείρηση όταν 
θέλει να αξιολογήσει τη συμβολή της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην επίτευξη των 
στρατηγικών της στόχων. Κατ’ αυτούς, προκειμένου το σύστημα αξιολόγησης να εκπληρώσει 
τον προορισμό του και να μπορέσει να καθοδηγήσει τη δράση, θα πρέπει να βασίζεται στη 
λογική των αιτιακών σχέσεων (causal links) που συνδέουν τους δείκτες των διαφόρων επιπέδων 
μεταξύ τους. Συνεπώς, προτείνουν να υπάρχουν μετρήσεις της επίδρασης των πολιτικών και 
πρακτικών ΔΑΠ επί των ικανοτήτων της επιχείρησης, όπως επίσης μετρήσεις της επίπτωσης των 
τελευταίων στα στρατηγικά αποτελέσματα.  
 
Ο Mayo (2001) συνοψίζει τις υπάρχουσες προσεγγίσεις μέτρησης απόδοσης της ΔΑΠ, τις οποίες 
όμως εντάσσει στο πεδίο μετρήσεων του ανθρωπίνου κεφαλαίου, στις ακόλουθες 5 κατηγορίες: 
 

• Προσπάθεια αποτίμησης της αξίας των ανθρώπων ως στοιχείο του ενεργητικού. 
Συνεπάγεται την εφαρμογή λογιστικών αρχών και είναι γνωστή ως λογιστική 
ανθρωπίνων πόρων (human resource accounting). 
 

• Δημιουργία ενός δείκτη (index) «καλών» πρακτικών ΔΑΠ (good HR practices) και 
σύνδεσή του με τα επιχειρησιακά αποτελέσματα. 
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• Στατιστικές αναλύσεις της σύνθεσης του ανθρωπίνου δυναμικού και μετρήσεις 
παραγωγικότητας και παραγωγικού αποτελέσματος των ανθρώπων. 

 
• Μέτρηση (α) της αποδοτικότητας (efficiency) των δραστηριοτήτων και διαδικασιών του 

Τμήματος ΔΑΠ και (β) της απόδοσης των επενδύσεων (return on investment – ROI) σε 
πρωτοβουλίες και προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό. 

 
• Ενσωμάτωση των μετρήσεων που αναφέρονται στους ανθρώπους σε ένα ενιαίο πλαίσιο 

διοίκησης της απόδοσης.  
 
Για το σχεδιασμό ενός στρατηγικού συστήματος μέτρησης απόδοσης της ΔΑΠ, οι Becker, 
Huselid & Ulrich (2001) υιοθετούν μια νέα προοπτική ως προς την αξιολόγηση της απόδοσης 
του Τμήματος ΔΑΠ, φροντίζοντας ταυτόχρονα και για την επίλυση ορισμένων τεχνικών 
θεμάτων, με τα οποία ενδέχεται τα στελέχη της ΔΑΠ να μην είναι εξοικειωμένα. Όπως 
επισημαίνουν, προκειμένου να μετρηθεί επακριβώς η σχέση μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακής 
απόδοσης,  χρειάζεται να προσδιορισθούν έγκυροι δείκτες μέτρησης των παραδοτέων προϊόντων 
της δραστηριότητας του αντίστοιχου Τμήματος. Διακρίνουν, μάλιστα, δύο διαστάσεις: (α) την 
επιλογή των ενδεδειγμένων οδηγών (drivers) και διευκολυντών (enablers) απόδοσης της ΔΑΠ, 
υπό την προϋπόθεση πλήρους κατανόησης της αιτιακής αλυσίδας (casual chain) για την 
αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής εντός της επιχείρησης και (β) την επιλογή των 
καταλλήλων δεικτών μέτρησης των εν λόγω παραδοτέων. 
 
Οι Becker, Huselid & Ulrich (2001) εντοπίζουν τις ακόλουθες 4 κατηγορίες μετρήσεων,            
οι οποίες  μπορούν να επιλεγούν από τις επιχειρήσεις για το σχεδιασμό ενός συστήματος 
αξιολόγησης της ΔΑΠ. Οι κατηγορίες αυτές αποτελούν ταυτόχρονα και διαδοχικά εξελικτικά 
στάδια με αυξανόμενη επιτήδευση (sophistication): 
 

• Παραδοσιακές μετρήσεις, οι οποίες εστιάζουν σε θέματα καθημερινής λειτουργίας της 
ΔΑΠ, όπως το κόστος πρόσληψης προσωπικού ανά εργαζόμενο  και οι καταμετρήσεις 
διαφόρων δραστηριοτήτων. 

 
• Αποσπασματικές μετρήσεις αΰλων στοιχείων, οι οποίες έχουν κάποια χροιά στρατηγικού 

χαρακτήρα αλλά δεν επαρκούν για την επικύρωση του στρατηγικού ρόλου της ΔΑΠ 
επειδή απουσιάζει η στρατηγική λογική της αλληλο-σύνδεσης των μετρήσεων και 
αγνοείται το πώς οι αντίστοιχες μεταβλητές υπηρετούν την υλοποίηση της στρατηγικής. 

 
• Στρατηγικές μη χρηματο-οικονομικές μετρήσεις ΔΑΠ, εντασσόμενες στο στρατηγικό 

σύστημα μέτρησης της απόδοσης της επιχείρησης, το οποίο καθοδηγεί τη διοίκηση.       
Οι μετρήσεις της ΔΑΠ έχουν υπερβεί πλέον το κομβικό σημείο μετάβασής τους στο 
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στρατηγικό πεδίο (strategy map), όπου μπορούν να ιχνηλατήσουν σοβαρά τη συμβολή 
της ΔΑΠ στις επιχειρησιακές επιδόσεις. 

 
• Στρατηγικές μετρήσεις, οι οποίες επιτρέπουν να εκτιμηθεί η επίπτωση των πολιτικών και 

πρακτικών ΔΑΠ στις επιδόσεις της επιχείρησης. Όταν η αλυσίδα αξίας (value chain) 
είναι μικρή, υπάρχει δυνατότητα μέτρησης της πλήρους επίπτωσης της ΔΑΠ στη 
συνολική απόδοση, ενώ όταν η αλυσίδα αξίας είναι περισσότερο σύνθετη τότε                
η δυνατότητα μέτρησης της επίδρασης της ΔΑΠ περιορίζεται.   

 
Κάθε πρόοδος υιοθέτησης μετρήσεων πέραν της παραδοσιακής προσέγγισης μπορεί να 
προκαλέσει ουσιαστικές μετέπειτα βελτιώσεις της αλυσίδας αξίας. Όσο πιο επιτηδευμένο είναι 
το σύστημα μέτρησης, τόσο μεγαλύτερες μπορούν να είναι οι επακόλουθες ωφέλειες.   
 
Οι Cascio & Boudreau (2008) θεωρούν ότι οι προσεγγίσεις αξιολόγησης της ΔΑΠ μέσω 
καταλλήλων μετρήσεων εντάσσονται στις ακόλουθες 4 κατηγορίες: 
 

• Μετρήσεις αποδοτικότητας της λειτουργίας ΔΑΠ εκπεφρασμένες συνήθως με δείκτες 
τύπου «εισροών – εκροών». Οι εν λόγω μετρήσεις έχουν ενδιαφέρον διότι συνδέουν τις 
διαδικασίες ΔΑΠ με τα λογιστικά αποτελέσματα και μπορούν να σηματοδοτήσουν 
αισθητές μειώσεις κόστους, ιδίως όταν γίνονται συγκρίσεις με άλλες επιχειρήσεις. Δεν 
πρόκειται, όμως, όπως υποστηρίζεται, για πραγματικές μετρήσεις ΔΑΠ αλλά για δείκτες 
αποδοτικότητας που παρακολουθούν τον έλεγχο του κόστους και αγνοούν την αξία των 
«ταλέντων» της επιχείρησης. 

 
• Μετρήσεις αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων ΔΑΠ και δημιουργία δεικτών 

(indexes) βέλτιστων πρακτικών (best practices). Πρόκειται για άμεσες μετρήσεις της 
σύνδεσης μεταξύ συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ΔΑΠ και μεταβολών των 
οικονομικών αποτελεσμάτων. Όμως, οι εν λόγω μετρήσεις θεωρείται ότι δεν εξετάζουν 
τις σχέσεις που εξηγούν γιατί οι πρακτικές ΔΑΠ μπορούν να συνδεθούν με τα 
οικονομικά αποτελέσματα και δεν αποτυπώνουν άλλα βασικά στοιχεία της στρατηγικής 
επιτυχίας. Αφήνουν δηλ. αναπάντητα τα ερωτήματα αν και πώς οι εργαζόμενοι 
επηρεάζουν σημαντικά τις διεργασίες και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. 
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• Κάρτες επιδόσεων λειτουργίας ΔΑΠ (HR Scorecards). Πρόκειται για προσέγγιση 
εμπνευσμένη από τους Kaplan & Norton που περιλαμβάνει μετρήσεις ευθυγραμμισμένες 
και ταξινομημένες στις 4 προοπτικές της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων 
(οικονομική, πελατειακή, εσωτερικών διεργασιών και μάθησης – ανάπτυξης). Η 
προσέγγιση θεωρείται ενδιαφέρουσα διότι εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ μετρήσεων ΔΑΠ 
και στρατηγικών ή οικονομικών αποτελεσμάτων. Όμως, η εν λόγω προσέγγιση 
υποστηρίζεται ότι δημιουργεί εσφαλμένη βεβαιότητα για τη σύνδεση μεταξύ «ταλέντου» 
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των εργαζομένων και στρατηγικής επιτυχίας και ότι η σύνδεσή της με τα οργανωσιακά 
αποτελέσματα είναι ασθενής. 

 
• Αιτιακές αλυσίδες (causal chains). Πρόκειται για αναλύσεις τύπου «αιτιακής αλυσίδας» 

που εστιάζουν στη μέτρηση συγκεκριμένων συνδέσεων μεταξύ προγραμμάτων ΔΑΠ ή 
ατομικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων και επιχειρησιακών διεργασιών ή 
αποτελεσμάτων. Η προσέγγιση αυτή παρέχει απτά δεδομένα και πλαίσια που πραγματικά 
μετρούν τις ενδιάμεσες συνδέσεις μεταξύ ικανότητας των εργαζομένων και 
επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Όμως, θεωρείται ότι ενέχει τον κίνδυνο υπερ-
απλούστευσης της πραγματικότητας και συναγωγής ανακριβών συμπερασματων στην 
προσπάθεια διαπίστωσης ότι η κατάλληλη στάση των εργαζομένων αποτελεί πρόγνωση 
της θετικής ανταπόκρισης των πελατών. 
 

Από την σύντομη παρουσίαση των προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων, προκύπτει ότι η πρόταση των Boudreau & Ramstad (1997) συγκεντρώνει τη 
μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα, σαφήνεια και λιτότητα δεδομένου ότι περιλαμβάνει τρια μόνον 
διακριτά επίπεδα αξιολόγησης, στα οποία ομαδοποιούνται οι επιδράσεις της ΔΑΠ. Προκειμένου 
να αξιολογηθεί η δράση και επενέργεια της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, στα επί μέρους 
επίπεδα εξετάζονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί αναλυτικά: (1) η αποδοτικότητα των πολιτικών – 
πρακτικών  ΔΑΠ από άποψη διατιθεμένων πόρων, (2) η αποτελεσματικότητα των πολιτικών – 
πρακτικών ΔΑΠ από άποψη επηρεασμού των ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων 
και (3) η επίπτωση των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ  στις γενικότερες επιδόσεις της 
επιχείρησης και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 
 
Πρόθεσή μας είναι να ασχοληθούμε στην παρούσα διατριβή με την αποτελεσματικότητα 
(effectiveness) της ΔΑΠ, εντός του ευρυτέρου, κατά τα ανωτέρω, πεδίου της αξιολόγησης της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων λόγω της κρίσιμης σημασίας που έχει η διαμόρφωση των 
απαιτουμένων ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων, όπως θα αναπτύξουμε 
αναλυτικότερα στις επόμενες ενότητες. 
 
Η μη ενασχόλησή μας με την αποδοτικότητα (efficiency) της ΔΑΠ αιτιολογείται από τον 
εξειδικευμένο χαρακτήρα των σχετικών μετρήσεων (έλεγχος λειτουργικού κόστους) και κυρίως 
από το γεγονός ότι δι’ αυτών αγνοούνται τα κρίσιμα θέματα των ικανοτήτων και της αξίας των 
ανθρωπίνων πόρων3. 
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3 Οι Huselid, Becker & Beatty (2005) υποστηρίζουν ότι πολλές επιχειρήσεις προσεγγίζουν τη διοίκηση των 
εργαζομένων τους από λανθασμένη προοπτική με αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά τους αποτελέσματα.          
Οι επιχειρήσεις αυτές αντί να εστιασθούν στην αναζήτηση τρόπων εκτέλεσης της στρατηγικής μέσω της απόδοσης 
των εργαζομένων τους, συχνά δίνουν πρώτη προτεραιότητα στον έλεγχο του κόστους αρχίζοντας από το Τμήμα 
ανθρωπίνων πόρων. Αυτή η τάση οδηγεί στη χρήση μετρήσεων, όπως το κόστος ανά πρόσληψη εργαζομένων,        
ο αριθμός ημερών κάλυψης κενών θέσεων εργασίας ή οι δαπάνες του Τμήματος ΔΑΠ ανά εργαζόμενο.                 
Ως αποτέλεσμα, οι ίδιοι συγγραφείς επισημαίνουν, πολλές επιχειρήσεις έχουν βελτιώσει σημαντικά την 
αποδοτικότητα των Τμημάτων ανθρωπίνων πόρων. Όμως, λόγω του γεγονότος ότι τα λειτουργικά έξοδα ενός 
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Τέλος, η μη ενασχόλησή μας με την γενικότερη επίπτωση (impact) της ΔΑΠ αιτιολογείται από 
την επιλογή μας να εστιάσουμε την έρευνά μας στα παραδοτέα άμεσα αποτελέσματα της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ της ΔΑΠ και των τελικών 
οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης μέσω της λειτουργικής και εν συνεχεία της 
πελατειακής διάστασης της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced Scorecard). 
 
3.2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠ – ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
 
Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων απασχολεί με αυξανόμενη                         
ένταση τη σχετική έρευνα και βιβλιογραφία κατά την τελευταία εικοσαετία (Tsui, 1984, 1987, 
1990; Tsui & Gomez-Mejia, 1988; Guest & Peccei, 1994; Huselid et al., 1997; Huselid & 
Becker, 1997; Ulrich, 1997b; Wright et al., 1998; Mitsuhashi et al., 2000; Ahmed, 1999; Kane et 
al., 1999; Richard & Johnson, 2001; Wright et al., 2001; Audea et al., 2005; Schuler & Jackson, 
2005). Παρά ταύτα, δεν φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών και συγγραφέων 
ως προς τον ορισμό της αποτελεσματικότητας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τον 
καθορισμό των συστατικών της στοιχείων. 
 
Από την ανασκόπηση που ακολουθεί, προκύπτει ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων απασχόλησε τους ερευνητές και συγγραφείς σε δύο διαφορετικά επίπεδα: 
(α) στο επίπεδο της λειτουργίας ΔΑΠ αυτής καθεαυτής (δηλ.  Διεύθυνσης ή Τμήματος) (HR 
function effectiveness) και αφορά βασικά στις προσπάθειες των μελών – στελεχών της προς 
αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων για την ευόδωση των σκοπών της επιχείρησης και              
(β) στο επίπεδο συνόλου της επιχείρησης/οργανισμού (overall HR effectiveness) και αφορά 
βασικά στις συνδυασμένες προσπάθειες προς την ίδια κατεύθυνση τόσο των προαναφερθέντων 
μελών – στελεχών όσο και των διευθυντικών στελεχών γραμμής. Όπως έχουν επισημάνει αρχικά 
οι Tsui & Gomez-Mejia (1988) αλλά και όπως επιβεβαιώνεται από τις μεταγενέστερες εξελίξεις, 
η διάκριση μεταξύ “ειδικής αποτελεσματικότητας” σε επίπεδο λειτουργίας ΔΑΠ και “συνολικής 
αποτελεσματικότητας” ΔΑΠ σε επίπεδο επιχείρησης – οργανισμού   πρέπει να είναι σαφής.  
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Τμήματος ΔΑΠ τυπικά αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1% των συνολικών λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, η 
δυνητική επίπτωση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ΔΑΠ στην οικονομική ωφέλεια των 
μετόχων είναι περιορισμένη. Συγκριτικά, οι Huselid, Becker & Beatty παρατηρούν ότι οι συνολικές εργατικές 
δαπάνες της επιχείρησης είναι σημαντικά υψηλότερες, ανερχόμενες τυπικά σε ποσοστό 60-70% του λειτουργικού 
κόστους της επιχείρησης. Μολονότι το εργατικό κόστος δεν πρέπει να αγνοηθεί, οι συγγραφείς επισημαίνουν τις 
πολλαπλές στρατηγικές ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν από τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων, η 
οποία αποτελεί σημαντική ευκαιρία βελτίωσης για τις περισσότερες επιχειρήσεις. 
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3.2.1 Ειδική αποτελεσματικότητα ΔΑΠ (επίπεδο λειτουργίας ΔΑΠ) 
 
Η πρώτη θεώρηση της αποτελεσματικότητας  ΔΑΠ αναφέρεται στην έκταση της συμβολής της 
λειτουργίας ΔΑΠ στους στόχους της επιχείρησης, η οποία προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από 
τις προσπάθειες των μελών – στελεχών της αντίστοιχης Διεύθυνσης – Τμήματος (Tsui & 
Gomez-Mejia, 1988). Τη θεώρηση αυτή ακολουθούν οι Huselid et al., (1997), Wright et al. 
(1998), Mitsuhashi et al. (2000),  Ahmed (1999) και Richard & Johnson (2001), ως εξής:    
Οι Wright et al. (1998) ορίζουν την αποτελεσματικότητα ΔΑΠ ως την έκταση, στην οποία τα 
στελέχη της αντίστοιχης λειτουργίας (Διεύθυνσης ή Τμήματος) εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
παροχής εισροών στη στρατηγική διαδικασία καθώς επίσης και την ανάπτυξη συστημάτων ΔΑΠ 
για την υλοποίηση της στρατηγικής  
 
Κατ’ άλλους, η αποτελεσματικότητα διακρίνεται σε “στρατηγική” και “τεχνική” και ορίζεται ως 
η από μέρους της λειτουργίας ΔΑΠ παροχή υψηλής ποιότητας τεχνικών και στρατηγικών 
δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η μεν στρατηγική αποτελεσματικότητα 
έγκειται στη διασφάλιση ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές ΔΑΠ και η μοναδικότητα των 
εργαζομένων της επιχείρησης δεν μπορούν να αντιγραφούν εύκολα από τους ανταγωνιστές, ενώ 
η τεχνική αποτελεσματικότητα συνίσταται στην επιλογή ικανών εργαζομένων και στην 
κατάλληλη εκπαίδευσή τους ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες (Huselid et al., 
1997; Richard & Johnson, 2001),  που θα στηρίξουν την υλοποίηση της στρατηγικής. 
 
Κατά τον Ahmed (1999), η αποτελεσματικότητα έγκειται στη συμβολή της λειτουργίας ΔΑΠ, 
τόσο στην επίτευξη της αποστολής της επιχείρησης όσο και στην παροχή ίσων ευκαιριών 
ανάπτυξης των δυνατοτήτων και ικανοποίησης των αναγκών των εργαζομένων. Άλλοι θεωρούν 
ως αποτελεσματικότητα, την ικανοποιητική εκτέλεση του ρόλου της λειτουργίας ΔΑΠ καθώς 
και την επίδειξη στην πράξη της ιδιότητας του “στρατηγικού εταίρου” που θα πρέπει να την 
χαρακτηρίζει (Mitsuhashi et al., 2000).  
 
Άρα, σε επίπεδο λειτουργίας ΔΑΠ, η αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην εμπλοκή των 
στελεχών του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων στο στρατηγικό σχεδιασμό, στη δημιουργία 
συστημάτων πολιτικών – πρακτικών  ΔΑΠ για την υλοποίηση της στρατηγικής, στην 
εξασφάλιση και ανάπτυξη ικανών εργαζομένων που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, στην 
εκτέλεση του ρόλου του Τμήματος με έμφαση στο στρατηγικό του χαρακτήρα και στην εν γένει 
συμβολή του στην επίτευξη της αποστολής της επιχείρησης.  
 
3.2.2 Συνολική αποτελεσματικότητα ΔΑΠ (επίπεδο συνόλου επιχείρησης / οργανισμού) 
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Η δεύτερη θεώρηση της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ αναφέρεται στην αξιοποίηση του συνόλου 
των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων της,  η οποία  επηρεάζεται 
από τις προσπάθειες τόσο των στελεχών γραμμής όσο και των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ 
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(Tsui & Gomez-Mejia, 1988). Τη θεώρηση αυτή υιοθετούν από τους προαναφερθέντες οι Guest 
& Peccei (1994), Huselid & Becker (1997), Kane et al. (1999), Wright et al. (2001), Audea et al. 
(2005) και Schuler & Jackson (2005), ως εξής:  
 
Οι Guest & Peccei (1994) θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ  έγκειται στη συμβολή 
της στην επιτυχία της επιχείρησης. Σημειώνουν, μάλιστα, ότι η επίτευξη αρίστων επιδόσεων της 
επιχείρησης σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων, όπως ποιότητα, παραγωγικότητα και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξαρτάται από την αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρωπίνων 
πόρων της, γεγονός που απαιτεί στήριξη της Διοίκησης και συνεργασία Τμήματος ΔΑΠ και 
στελεχών γραμμής. Οι εν λόγω ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα ΔΑΠ 
ταυτίζεται με την έννοια της ολοκλήρωσης, την οποία διακρίνουν σε: “οργανωσιακή” 
(ολοκλήρωση της στρατηγικής ΔΑΠ με τη στρατηγική της επιχείρησης),  “πολιτικών” 
(ολοκλήρωση των πολιτικών ΔΑΠ σε ενιαία συνεκτική στρατηγική ΔΑΠ), “λειτουργική” 
(ολοκλήρωση της λειτουργίας ΔΑΠ  σε σχέση με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης) και 
“διεργασιών” (ολοκλήρωση των διεργασιών ΔΑΠ σε ενιαίο σύνολο από άποψη αποδοτικότητας 
και ποιότητας).  
 
Ορισμένοι εξετάζουν την εν λόγω αποτελεσματικότητα σε επίπεδο συστήματος ΔΑΠ και 
θεωρούν ότι συνίσταται στην απόκτηση, ανάπτυξη και υποκίνηση της συμπεριφοράς των 
εργαζομένων που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
επιχείρησης (Huselid & Becker, 1997). Οι Kane et al., (1999) διακρίνουν δύο προοπτικές 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ, την “ήπια” (soft) και την “τεχνική” (hard). Κατά την πρώτη, η 
αποτελεσματική ΔΑΠ εστιάζει τις προσπάθειές της στην ενίσχυση της υποκίνησης, αφοσίωσης – 
δέσμευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων. Κατά τη δεύτερη, η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ 
είναι στενά συνυφασμένη με τη στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (strategic HRM) και 
κατά τους Kane et al., (1999) εξαρτάται περισσότερο από την ελαχιστοποίηση του κόστους παρά 
από το ύψος των επενδύσεων στους ανθρώπινους πόρους. Οι προαναφερθείσες προοπτικές 
συχνά εμφανίζονται ως δύο όψεις της ΔΑΠ, εκ των οποίων: (i) η “ήπια” έχει τις ρίζες της στις 
ανθρωπιστικές έννοιες, βασίζεται στην εκτίμηση ότι οι ανθρώπινοι είναι οι πιο κρίσιμοι πόροι 
της επιχείρησης που της προσδίδουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναδεικνύει την αξία 
των πολιτικών ΔΑΠ για τη δημιουργία της δέσμευσης των εργαζομένων προς τις στρατηγικές 
επιδιώξεις της επιχείρησης και (ii) η “τεχνική” τονίζει τη συνάφειά της με τη στρατηγική της 
επιχείρησης, αναφέρεται στα μετρήσιμα θέματα της παραγωγής και διακρίνεται από 
στενότερους ελέγχους των εργαζομένων, πιο βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία και μικρότερη έμφαση 
στη μελλοντική ανάπτυξη του προσωπικού (Πρωτόπαπας, 1997). 
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Συχνά ως αποτελεσματικότητα θεωρείται η συμβολή των πολιτικών και πρακτικών διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρησιακές επιδόσεις (Wright, MacMahan, Snell & Gerhart, 2001). 
Πολυάριθμες έρευνες προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ μπορούν 
να έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλότερη απόδοση της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρονται οι 
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έρευνες των Huselid, 1995; MacDuffie, 1995; Delery & Doty, 1996; Youndt et al., 1996).          
Oι Audea et al. (2005) υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ προσδιορίζεται από 
την έκταση υιοθέτησης πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ που υποδηλώνουν σαφή στρατηγική 
προσέγγιση των θεμάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Τέλος, οι Schuler & Jackson (2005) 
θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ υφίσταται όταν τα συστήματα ΔΑΠ επηρεάζουν 
θετικά την απόδοση της επιχείρησης. Άλλωστε, επισημαίνουν ότι ο όρος “στρατηγική διοίκηση 
ανθρωπίνων πόρων” υποδηλώνει τη γενική άποψη ότι οι δραστηριότητες ΔΑΠ θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι οι 
περιεχόμενες στα συστήματα ΔΑΠ πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ, προκειμένου να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές, θα πρέπει και να είναι ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική της 
επιχείρησης κατά την έννοια της κάθετης ολοκλήρωσης (vertical integration) και να αποτελούν 
ενιαίο και συνεκτικό σύνολο, ώστε να επιτυγχάνεται οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal 
integration) μεταξύ των δραστηριοτήτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 
 
Άρα, σε επίπεδο συνόλου της επιχείρησης / οργανισμού, η αποτελεσματικότητα αναφέρεται στη 
συμβολή της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρησιακές επιδόσεις, η οποία, ως 
δραστηριότητα, δεν περιορίζεται στο χώρο του αντιστοίχου Τμήματος αλλά εμπλέκει το σύνολο 
της επιχείρησης και κατ’ επέκταση ολόκληρο το στελεχιακό δυναμικό της. Προκειμένου οι 
πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να είναι: (α) εναρμονισμένες με 
τη στρατηγική  της επιχείρησης, (β) συνεπείς μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενό τους και       
(γ) ενταγμένες κατάλληλα στο εσωτερικό περιβάλλον της. Η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ με 
αυτή τη συνολική θεώρηση, δεν μπορεί να είναι έργο μόνον των στελεχών του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων, αλλά προϊόν της συνδυασμένης δράσης μεταξύ των στελεχών αυτών  και 
των διευθυντικών στελεχών που ανήκουν σε άλλους λειτουργικούς χώρους  της επιχείρησης υπό 
την καθοδήγηση και στήριξη της Διοίκησης.  
 
Από την παράθεση των διαφορετικών, αλλά όχι και απαραίτητα αντιτιθεμένων, απόψεων των 
προαναφερθέντων ερευνητών και συγγραφέων προκύπτει η ανάγκη σύνθεσης αυτών και 
υιοθέτησης ενός ενιαίου μοντέλου της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ και των συστατικών αυτής 
στοιχείων.  
 
3.2.3 Προσεγγίσεις αξιολόγησης – μέτρησης της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ κατά 

επίπεδο εστίασης 
 
Δύο είναι οι συνήθως αναφερόμενες κύριες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση – μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Ειδικότερα, πρόκειται για την 
προσέγγιση του “ελέγχου”(audit approach) και την “αναλυτική” προσέγγιση (analytic 
approach) (Tsui & Gomez-Mejia, 1988; Noe et al., 2003), όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 4.  
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Σχήμα 4: Κύριες προσεγγίσεις αξιολόγησης της ΔΑΠ 
Πηγή: Tsui & Gomez-Mejia (1988) 

 
Η  “προσέγγιση του ελέγχου” εξετάζει με συστηματικό τρόπο τα αποτελέσματα των επί μέρους 
πολιτικών ΔΑΠ που εφαρμόζει η επιχείρηση και περιλαμβάνει δύο κύριους τύπους ελέγχων:     
(α) τις μετρήσεις βασικών δεικτών προσωπικού  (personnel indices/key indicators) και (β) τις 
μετρήσεις ικανοποίησης χρηστών – εσωτερικών πελατών (service-oriented, user-reaction or 
customer satisfaction measures)(ανώτατη διοίκηση, στελέχη γραμμής, εργαζόμενοι) (Tsui & 
Gomez-Mejia, 1988; Noe et al., 2003). Η προσέγγιση του ελέγχου μέσω μετρήσεων δεικτών 
προσωπικού υποστηρίζεται ότι είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση τόσο της ειδικής όσο και 
της συνολικής αποτελεσματικότητας, ενώ η προσέγγιση μέσω μετρήσεων ικανοποίησης 
ενδείκνυται μόνον για την αξιολόγηση της ειδικής αποτελεσματικότητας (Tsui & Gomez-Mejia, 
1988).  
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Η “αναλυτική προσέγγιση” προσπαθεί να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της ΔΑΠ εφαρμόζοντας 
την επιστημονική μέθοδο ή μαθηματικά μοντέλα και περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές επιλογές: 
(α) τον πειραματικό σχεδιασμό (experimental design) και (β) την ανάλυση κόστους-ωφέλειας 
(cost-benefit analysis) (Tsui & Gomez-Mejia, 1988; Noe et al., 2003). Ο πειραματικός 
σχεδιασμός χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον η εφαρμογή συγκεκριμένων 
προγραμμάτων ή πρακτικών προσωπικού (όπως εμπλουτισμός εργασίας ή νέος τρόπος 
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αξιολόγησης της απόδοσης) έχουν την επιθυμητή επίδραση στα σχετικά αποτελέσματα (όπως 
μείωση απουσιών ή εργασιακή ικανοποίηση). Ο πειραματικός σχεδιασμός θεωρείται 
κατάλληλος για την αξιολόγηση τόσο της ειδικής αποτελεσματικότητας, λόγω της εμπλοκής της 
λειτουργίας ΔΑΠ  στην επιλογή και σχεδίαση των νέων προγραμμάτων ή πρακτικών, όσο και 
της συνολικής, λόγω της πρόσθετης εμπλοκής και των στελεχών γραμμής στη διαχείριση και 
εφαρμογή των προγραμμάτων και πρακτικών αυτών (Tsui & Gomez-Mejia, 1988).  
 
Η ανάλυση κόστους-ωφέλειας4 χρησιμοποιείται αφενός για να μετρηθεί το οικονομικό κόστος 
ορισμένων σημαντικών θεμάτων, όπως εναλλαγή (turnover) ή απουσίες (absenteeism) 
προσωπικού και αφετέρου να εκτιμηθούν οι ωφέλειες που απορρέουν από ειδικά προγράμματα 
αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων και περιλαμβάνει τρεις τύπους αναλύσεων: (α) τη 
λογιστική ανθρωπίνων πόρων5 (HR accounting), που προσπαθεί να μετρήσει την αξία των 
ανθρώπων ως πόρων της επιχείρησης, (β) το χρηματικό κριτήριο (dollar criterion), που στοχεύει 
να αποτιμήσει την οικονομική επίπτωση συγκεκριμένων συμπεριφορών του προσωπικού, όπως 
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4 Κατά τους Cascio & Boudreau (2008) η ανάλυση κόστους-ωφέλειας (cost-benefit analysis) εκφράζει με 
χρηματικούς όρους τόσο τις ωφέλειες όσο και τα κόστη μιας συγκεκριμένης απόφασης. Ως μια από τις πλέον 
διαδεδομένες μορφές ανάλυσης κόστους-ωφέλειας, οι εν λόγω συγγραφείς διακρίνουν την ανάλυση απόδοσης της 
επένδυσης (ROI analysis). Όπως σημειώνουν, η μέθοδος αυτή συσχετίζει τις ωφέλειες ενός προγράμματος με το 
κεφάλαιο της αντίστοιχης επένδυσης και τις αποτυπώνει με τη βοήθεια κλάσματος (ratio), του οποίου ο αριθμητής 
εκφράζει κάποια μέτρηση ωφέλειας που προκύπτει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενώ ο παρονομαστής 
αντιπροσωπεύει την αρχική επένδυση στο ίδιο πρόγραμμα. Οι Cascio & Boudreau αναφέρουν ως κύριο 
πλεονέκτημα της ανάλυσης απόδοσης της επένδυσης (ROI) το γεγονός ότι είναι απλή και ευρέως αποδεκτή, 
δεδομένου ότι συνδυάζει σε ένα αριθμητικό δείκτη όλα τα βασικά στοιχεία της επικέρδειας (profitability) και 
παράλληλα επιτρέπει εύκολα τη σύγκριση μεταξύ επενδυτικών πρωτοβουλιών. Όμως, επισημαίνουν επίσης και δύο 
σημαντικά κατά την άποψή τους μειονεκτήματα, που είναι (α) ο κίνδυνος υποκειμενικής κρίσης ως προς την 
εκτίμηση ορισμένων στοιχείων, όπως η εισροή των αποδόσεων που προκύπτουν από μια επένδυση, η συμπεριφορά 
εισροών και εκροών σε μελλοντικές χρονικές περιόδους και η αναγωγή τους  σε παρούσες τιμές και  (β) λόγω της 
εστίασης του σχετικού δείκτη σε μια μόνον επένδυση ΔΑΠ κάθε φορά, η αδυναμία συνεκτίμησης της επίδρασης 
διαφόρων επενδύσεων ως συνόλου (portfolio). Ως παρεμφερή  με την ανάλυση κόστους-ωφέλειας, οι Cascio & 
Boudreau (2008) αναφέρουν την ανάλυση αποτελεσματικότητας κόστους (cost-effectiveness analysis), στην οποία 
ενώ το κόστος μετριέται και πάλι με χρηματικούς όρους, τα αποτελέσματα αποτιμώνται με φυσικές (natural) δηλ. 
μη χρηματικές μονάδες. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζεται το κόστος παραγωγής μιας μονάδας αποτελέσματος, όπως 
π.χ. το κόστος ανά αποφευχθέν ατύχημα εντός του πλαισίου ενός εταιρικού προγράμματος υγιεινής και ασφάλειας. 
Αμφότερες οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις θεωρούνται από τους Cascio & Boudreau ως χρήσιμα εργαλεία 
αξιολόγησης των ωφελειών που απορρέουν από προγράμματα και επενδύσεις ΔΑΠ σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
κόστος. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οι προσεγγίσεις αυτές ανήκουν στον τύπο της ανάλυσης ωφελιμότητας, της 
οποίας η περιγραφή ακολουθεί. 
 
5 Η λογιστική ανθρωπίνων πόρων (human resource accounting) εφαρμόζει τις αρχές της λογιστικής αποτίμησης στο 
ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης ως στοιχείο του ενεργητικού (asset) . Η πατρότητα της εν λόγω προσέγγισης 
αποδίδεται στον Flamholz, κατά τον οποίο τα κριτήρια προσδιορισμού των ανθρωπίνων πόρων είναι τρία: να έχουν 
δυνατότητα παροχής μελλοντικών υπηρεσιών, να είναι  μετρήσιμοι με χρηματικούς όρους και να υπόκεινται είτε 
στην κυριότητα και έλεγχο της επιχείρησης ή να μισθώνονται απ’ αυτήν. Κατ΄αυτόν, οι τρόποι αποτίμησης των 
ανθρωπίνων πόρων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: βάσει κόστους (εξετάζεται το κόστος απόκτησης ή 
αντικατάστασης), βάσει  δεδομένων της αγοράς (λαμβάνεται υπόψη η τιμή που ισχύει στην ελεύθερη αγορά) και 
βάσει εισοδήματος (εξετάζονται οι χρηματικές ροές που αναμένεται να εισέλθουν στην επιχείρηση λόγω 
ανθρώπινης συμβολής, υπολογιζόμενες ως παρούσα αξία μελλοντικών χρηματικών ροών) (Mayo, 2001). 
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απουσιών, εναλλαγής και απόδοσης και (γ) την ανάλυση ωφελιμότητας6 (utility analysis), που 
προσπαθεί να μετρήσει την αξία συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε σχέση με το κόστος 
παραγωγής των (Tsui & Gomez-Mejia, 1988; Noe et al., 2003) . 
  
Όλοι οι τύποι της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας θεωρούνται κατάλληλοι για την αξιολόγηση της 
συνολικής αποτελεσματικότητας. Όμως, η χρήση ενός από αυτούς, της ανάλυσης ωφελιμότητας, 
επεκτείνεται  και στην αξιολόγηση της ειδικής αποτελεσματικότητας (Tsui & Gomez-Mejia, 
1988). Μεταγενέστερες  αναφορές  συγγραφέων και ερευνητών επιβεβαιώνουν το ως άνω 
πλαίσιο προσεγγίσεων, όπως φαίνεται αναλυτικά στο  Σχήμα 5. 
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6 Η ανάλυση ωφελιμότητας (utility analysis) θεωρείται ως εργαλείο λήψης αποφάσεων, με το οποίο προσδιορίζεται 
το προβλεπόμενο κέρδος ή ζημία διαφόρων δράσεων (όπως τύπος εκπαιδευτικού προγράμματος ή διαδικασία 
επιλογής προσωπικού), μετά τον υπολογισμό κόστους και ωφελειών (Cascio & Boudreau (2008). Έτσι, κατά την 
εξέταση εναλλακτικών λύσεων, προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής της λύσης εκείνης, η οποία μεγιστοποιεί την 
αναμενόμενη ωφέλεια για την επιχείρηση μεταξύ όλων των πιθανών αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω συγγραφείς 
διακρίνουν γενικά δύο τύπους αποφάσεων: (α) αυτές, στις οποίες τα αποτελέσματα των διαθεσίμων εναλλακτικών 
λύσεων είναι γνωστά με βεβαιότητα (αποφάσεις υπό συνθήκες βεβαιότητας) και (β) εκείνες, στις οποίες τα 
αποτελέσματα είναι αβέβαια και επέρχονται με γνωστές ή αβέβαιες πιθανότητες (αποφάσεις υπό συνθήκες 
αβεβαιότητας). Όπως υποστηρίζουν, οι περισσότερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων εστιάζουν στις αποφάσεις υπό 
συνθήκες αβεβαιότητας, επειδή αυτές είναι πιο συνήθεις. Ειδικότερα, αναφέρονται στη θεωρία της υποκειμενικά 
αναμενόμενης ωφελιμότητας (subjective expected utility theory), σύμφωνα με την οποία οι επιλογές προκύπτουν 
από δύο μόνον παραμέτρους: (α) την υποκειμενική αξία ή ωφελιμότητα των αποτελεσμάτων μιας εναλλακτικής 
λύσης και (β) την εκτιμώμενη πιθανότητα επέλευσης των αποτελεσμάτων. Ο υπολογισμός της αναμενόμενης 
ωφελιμότητας προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τις τιμές των ωφελειών με τις αντίστοιχες πιθανότητες και 
αθροίζοντας τα γινόμενα, δηλ. επιλέγεται η εναλλακτική λύση με την υψηλότερη αναμενόμενη ωφελιμότητα. 
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Μετρήσεις προσωπικού / 
κύριοι δείκτες 

 
Phillips 
●ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
●KΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
●ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΔΑΠ 
●ΔΑΠ ΜΕΣΩ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 
(MBO) 
 
Armstrong 
●ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
●ΑΝΤΑΓΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
●ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΑΠ 
●ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Προσέγγιση του 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
Προσέγγιση 

Μετρήσεις 
ικανοποίησης 
χρηστών 

 
Phillips 
●ΕΡΕΥΝΕΣ 
●ΦΗΜΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ 
●ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΑΠ 
 
Armstrong 
●ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 
●ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Πειραματικός 
σχεδιασμός 

 
 
Phillips 
●ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠ 

 

Ανάλυση 
κόστους -
ωφέλειας 

Λογιστική 
ανθρωπίνων 

πόρων 
 
Phillips 
●ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

Χρηματικό  
κριτήριο 

 
 
Phillips 
●ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 

Αναλυση 
ωφελιμότητας 

 
Phillips 
●ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΑΠ 
●ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Σχήμα 5: Κύριες προσεγγίσεις αξιολόγησης της ΔΑΠ των Tsui & Gomez-Mejia (1988) 
Αντιστοίχιση με τις προσεγγίσεις των Phillips (1996) και Armstrong (2006) 

 
Ειδικότερα, ο Phillips (1996) περιγράφει δώδεκα προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως 
αναφέρει, για την αξιολόγηση της λειτουργίας ΔΑΠ, με ορισμένες επικαλύψεις ως προς τις 
τεχνικές, διεργασίες και την εστίασή τους. Ειδικότερα, πρόκειται για: έρευνες, φήμη λειτουργίας 
ΔΑΠ, λογιστική ανθρωπίνων πόρων, έλεγχο ΔΑΠ, μελέτες περιπτώσεων, παρακολούθηση 
κόστους, ανταγωνιστική σύγκριση, κύριους δείκτες, πίνακα αποτελεσματικότητας, διοίκηση 
μέσω αντικειμενικών σκοπών, κέντρα κέρδους και απόδοση των επενδύσεων.  
 
Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι και η άποψη του Armstrong (2006), ο οποίος προτείνει  έξι 
προσεγγίσεις, όπως: ποσοτικά κριτήρια, απόψεις εσωτερικών πελατών,  μετρήσεις ικανοποίησης 
υπαλλήλων, ανταγωνιστική σύγκριση, στόχοι απόδοσης και πίνακας επιδόσεων λειτουργίας 
ΔΑΠ. 
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3.2.3.1  Ειδική αποτελεσματικότητα ΔΑΠ 

Άρα, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οι κατάλληλες προσεγγίσεις αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας ΔΑΠ υποστηρίζεται ότι είναι: 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 

68

ια την αξιολόγηση της ειδικής αποτελεσματικότητας ενδείκνυνται αμφότεροι οι τύποι της 

.2.3.2  Συνολική αποτελεσματικότητα ΔΑΠ 

ια την αξιολόγηση της συνολικής αποτελεσματικότητας,  από μεν τους τύπους της 

          

 προσπάθειά μας για διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ θα λάβουμε υπόψη μας 

 ανθρωπίνων 

.3 ΝΕΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ 

3.3.1 Ο νέος στρατηγικός ρόλος (Business Scorecard)

Γ
“προσέγγισης του ελέγχου”, δηλ. (α) οι μετρήσεις βασικών δεικτών προσωπικού και (β) οι 
μετρήσεις ικανοποίησης χρηστών – εσωτερικών πελατών. Επίσης, από τις δύο επιλογές της 
“αναλυτικής προσέγγισης” θεωρείται πρόσφορη μόνον η πρώτη (πειραματικός σχεδιασμός) ενώ 
από τη δεύτερη (ανάλυση κόστους – ωφέλειας) κρίνεται κατάλληλος  μόνον  ο τύπος της 
ανάλυσης ωφελιμότητας. 
 
3
 
Γ
“προσέγγισης του ελέγχου” ενδείκνυται μόνον ο πρώτος (μετρήσεις προσωπικού /κύριοι δείκτες), 
ενώ  θεωρούνται κατάλληλες αμφότερες οι επιλογές της “αναλυτικής προσέγγισης”, δηλ.  
(α) ο πειραματικός σχεδιασμός και (β) η ανάλυση κόστους – ωφέλειας. 
 

Στην
τόσο την ειδική (HR function effectiveness)  όσο και τη συνολική αποτελεσματικότητα (overall 
HR effectiveness), όπως θα εξηγήσουμε αναλυτικά στην ενότητα 3.4.4 κατά την επιλογή του 
υποδείγματος (μοντέλου) που θα χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα διατριβή. 

Μετά την παρουσίαση των διαφόρων προσεγγίσεων αξιολόγησης της διοίκησης
πόρων που έγινε στις ενότητες 3.1 και 3.2, θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσουμε συνοπτικούς 
πίνακες στο Παράρτημα 1,  όπου συγκρίνονται οι απόψεις των: Boudreau & Ramstad (1997), 
Cabrera & Cabrera (2003), Mayo (2001), Becker, Huselid & Ulrich (2001), Cascio & Boudreau 
(2008), Tsui & Gomez-Mejia (1988), Phillips (1996), Armstrong (2006). 

 
3

 
 

το πλαίσιο του αυξανόμενου ανταγωνισμού, κύρια πρόκληση των επιχειρήσεων υποστηρίζεται  
 
Σ
ότι είναι η αναζήτηση  και διατήρηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Υποστηρίζεται 
συνεχώς και περισσότερο ότι οι επιχειρήσεις που  αντιμετωπίζουν με επιτυχία αυτήν την 
πρόκληση είναι εκείνες που μπορούν να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν πολύτιμους, 
σπάνιους και μη αντιγράψιμους πόρους (Barney, 1995). Σύμφωνα με την προσέγγιση των πόρων 
και ικανοτήτων, οι ανθρώπινοι πόροι μπορούν να ενταχθούν σ’ αυτή την κατηγορία, εάν και 
εφόσον διοικούνται αποτελεσματικά δια μέσου της εφαρμογής των καταλλήλων πρακτικών και 
της ανάπτυξης της πρόσφορης επιχειρησιακής κουλτούρας (Barney, 1995). Συνεπώς, ένα από τα 
κύρια έργα των επιχειρήσεων είναι η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων (Guest 
et al., 2003), προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι. Ο τρόπος, με τον οποίο μια 
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Οι έρευνες των Miles & Snow (1984) και Schuler & Jackson (1987a) υποδεικνύουν ότι οι

            

ι Wright & McMahan (1992) ορίζουν ως στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων «το 

ι η υ

ράγματι, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές Beatty, Huselid & Schneier (2003), ο ρόλος της 
λειτουργίας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αλλάζει συνεχώς και ακολουθεί την  οικονομική 

επιχείρηση διοικεί τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει, αναγνωρίζεται ολοένα και 
περισσότερο ως κατεξοχήν κρίσιμος για την εφαρμογή της στρατηγικής της (Koch & McGrath, 
1996). 
 
Σήμερα, είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι οι ανθρώπινοι πόροι ενός οργανισμού μπορούν να 
αποτελέσουν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με την προϋπόθεση ότι οι πολιτικές 
διοίκησης των ανθρώπων ενσωματώνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην επιχειρησιακή 
κουλτούρα. Η αναγνώριση μάλιστα αυτή έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη του πεδίου της 
στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Wright et al., 1999). 

 
στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να συνδυάζονται με συγκεκριμένες 
ανταγωνιστικές στρατηγικές προκειμένου να ενισχύσουν την απόδοση της επιχείρησης.  
Η έννοια της εξισορρόπησης (fit) αναφέρεται κυρίως στη στενή σύνδεση μεταξύ στρατηγικών 
ΔΑΠ και επιχειρηματικών στρατηγικών κατά τρόπο ώστε να υποβοηθείται η απόκτηση και 
υποκίνηση των εργαζομένων. Κατά την ενδεχομενική προσέγγιση, η στρατηγική μιας 
επιχείρησης προϋποθέτει και επιβάλλει  συγκεκριμένες συμπεριφορές των εργαζομένων που 
επιτρέπουν και οδηγούν προς την επιτυχία (Schuler & Jackson, 1987a; Huang, 2001). 
Υποστηρίζεται ότι, εφόσον μια επιχείρηση εφαρμόζει πολιτικές - πρακτικές ΔΑΠ που 
ενθαρρύνουν συμπεριφορές των εργαζομένων συνεπείς προς την ακολουθούμενη στρατηγική, 
τότε είναι και ικανή να επιτύχει υψηλότερες επιδόσεις (Delery & Doty, 1996). Συνεπώς, 
θωρείται εύλογη η εκτίμηση, ότι η αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ της επιχειρηματικής 
στρατηγικής και της στρατηγικής ΔΑΠ μπορεί να ενισχύσει την απόδοση της επιχείρησης 
(Huang, 2001). 
 
Ο
υπόδειγμα σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση / οργανισμός σχεδιάζει τη διάταξη  και τις 
δραστηριότητες των  ανθρωπίνων πόρων της, που αποβλέπουν να την καταστήσουν ικανή να 
επιτύχει τους στόχους της». Οι ίδιοι, μάλιστα, τονίζουν τον στρατηγικό χαρακτήρα της ΔΑΠ και 
επισημαίνουν ότι οι κατάλληλες πολιτικές - πρακτικές ΔΑΠ, ικανότητες – δεξιότητες καθώς και 
συμπεριφορές των εργαζομένων εξαρτώνται από την ακολουθούμενη επιχειρηματική 
στρατηγική κα  τις συνθήκες ανταγωνισμού. Υποστ ρίζο ν, δηλ. ότι οι απαιτήσεις της 
στρατηγικής καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ, με 
τις οποίες θα διοικηθούν οι άνθρωποι της επιχείρησης / οργανισμού ώστε να υποστηριχθεί 
αποτελεσματικά η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων (Wright & McMahan, 1992). Εντός του 
πλαισίου που ήδη περιγράφηκε, ο ρόλος του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων αντιστοιχεί με αυτόν 
του “εταίρου” είτε της συνολικής επιχείρησης είτε της επί μέρους επιχειρηματικής μονάδας 
όπου το Τμήμα αυτό δραστηριοποιείται (Boxall, 2003; Lawler & Mohrman, 2003; Ulrich, 1997). 
 
Π

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

70

της λειτουργίας ΔΑΠ, προκειμένου να ενισχύσουν τη συμβολή τους στα 
ποτελέσματα της επιχειρησιακής δράσης, θα πρέπει όχι μόνον να μεταβάλουν τα αντικείμενα 

 τ

 

ένου του όρου 
στρατηγικός”, διακρίνεται η διατύπωση του Purcell (1989),  κατά τον οποίο ο όρος 

 στρατηγικά Τμήματα ΔΑΠ ως 
ποτελεσματικούς συνεργάτες – εταίρους (partners) στην υλοποίηση μεγάλων επιχειρηματικών 

                  

 ς

ονος, στρατηγικός ρόλος της λειτουργίας ΔΑΠ συνεπάγεται δύο κύριες απόψεις (Wright 
t al., 1998): (α) να μπορεί να συμβάλλει στη στρατηγική της επιχείρησης και να διασφαλίζει ότι 

μετατόπιση του βάρους από τον τομέα της  βιομηχανίας σ’ αυτόν των υπηρεσιών και τελικώς 
της πληροφορίας. Οι ίδιοι υπενθυμίζουν ότι η ΔΑΠ  αποτελούσε στο παρελθόν μια επιτελική 
λειτουργία, η οποία όμως δεν ήταν ενσωματωμένη στο ενιαίο σύνολο της επιχείρησης. Όπως 
μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρουν, ο ρόλος της ήταν καθαρά διοικητικός και συναλλακτικός, 
το δε αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της εθεωρείτο συχνά ως κοινό αναλώσιμο προϊόν 
(commodity). 
 
Τα στελέχη 
α
της απασχόλησής τους, αλλά και να αναβαθμίσουν την εκτίμησή των άλλων για το έργο ους 
(Beatty, Huselid & Schneier, 2003). Οι εν λόγω ερευνητές θεωρούν ότι, στην πορεία του 
μετασχηματισμού προς την οικονομία των υπηρεσιών και της πληροφορίας, τα στελέχη της 
λειτουργίας ΔΑΠ καλούνται να αναλάβουν το έργο του στρατηγικού εταίρου, να συμμετάσχουν 
στο στρατηγικό σχεδιασμό και να επιδείξουν τα απτά αποτελέσματα της δικής τους συμβολής.  
Η εξέλιξη αυτή, όμως, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, προϋποθέτει  άλλη αντίληψη και νέα 
προοπτική σχετικά με το ποια πρόκειται να είναι η συμβολή της λειτουργίας ΔΑΠ, πώς τα 
συστήματά της θα της επιτρέψουν να συνεισφέρει στην επιχειρησιακή δράση και πώς θα 
εκτιμηθούν τα τελικά παραδοτέα αποτελέσματα της δικής της δραστηριότητας.  
 
Μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων για τον προσδιορισμό του περιεχομ
“
χρησιμοποιείται «για να υποδηλωθεί ότι το ενδιαφέρον εστιάζει στις αποφάσεις εκείνες που έχουν 
τη μεγαλύτερη μακροχρόνια επίπτωση στη συμπεριφορά της επιχείρησης, σε αντίθεση με τις 
λειτουργικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση».  
 
Η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα διευθυντικά στελέχη θεωρούν τα
α
σχεδίων (Stroh & Caligiuri, 1998). Επισημαίνεται, όμως, ότι αυτό είναι εφικτό όταν  
η στρατηγική διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων είναι εναρμονισμένη με τη γενικότερη 
στρατηγική της επιχείρησης, ως ισχυρή προϋπόθεση βελτίωσης της αποτελεσματικότητα  του 
οργανισμού (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988; Schuler & MacMillan, 1983; Tichy et al., 
1982). 
 
Ο σύγχρ
e
το ανθρώπινο δυναμικό έχει τις απαραίτητες ικανότητες για την υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής και (β) να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές – πρακτικές 
ΔΑΠ ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υλοποίηση της στρατηγικής. Αυτό σημαίνει 
ότι το Τμήμα ΔΑΠ συμμετέχει απαραιτήτως τόσο στο σχεδιασμό της στρατηγικής όσο και στην 
υλοποίησή της (Noe et al., 1997). Όπως επισημαίνουν οι Noe et al. (1997) και Ξηροτύρη – 
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ίζεται η άποψη των Amit & Belcourt (1999), κατά την οποία 
πανεξετάζεται ο ρόλος της λειτουργίας ΔΑΠ στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, 

 τη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση 
amlall, 2003). Το Τμήμα ΔΑΠ χρειάζεται να είναι προσανατολισμένο στο μέλλον και να 

ής άσκηση αυτού του ρόλου υποστηρίζεται ότι εξαρτάται από κύριες προϋποθέσεις, 
πως: ο βαθμός στρατηγικής εμπλοκής του Τμήματος ΔΑΠ, η προσαρμογή των πολιτικών – 

) υποστηρίζουν ότι μετά τον καθορισμό της στρατηγικής που 
ρόκειται να ακολουθήσει μια επιχείρηση, θα πρέπει τα στελέχη του Τμήματος  ΔΑΠ να 

   

Κουφίδου (2001), η συμβολή του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων επιτελείται σε όλες τις φάσεις 
του στρατηγικού σχεδιασμού, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες εισροές στη στρατηγική διαδικασία 
και επεκτείνεται και στο στάδιο της εφαρμογής της στρατηγικής, προκειμένου να εξασφαλίσει 
ότι η επιχείρηση διαθέτει και αναπτύσσει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό από άποψη 
ικανοτήτων για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την επίτευξη των 
στρατηγικών της στόχων. 
 
Σχεδόν ταυτόσημη εμφαν
ε
αξιολογείται ο δυνητικός ρόλος της στην υλοποίηση της στρατηγικής και στην επίτευξη των 
επιχειρησιακών στόχων. Η συμβολή της στην απόδοση της επιχείρησης συνίσταται: (α) στην 
αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της επιχείρησης και (β) στον εντοπισμό των 
καταλλήλων πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ ώστε να οδηγούν σε υψηλή παραγωγικότητα των 
εργαζομένων και ανάλογη απόδοση της επιχείρησης.  
 
Ο ρόλος του Τμήματος ΔΑΠ θεωρείται ότι ταυτίζεται με
(R
δραστηριοποιείται κατά τρόπο συμβατό με τη γενικότερη στρατηγική. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, θεωρείται ότι θα πρέπει να υιοθετεί προοδευτικές πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
που δίνουν έμφαση στις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, καθώς επίσης και να 
εφαρμόζει προγράμματα στελέχωσης, αξιολόγησης της απόδοσης, παροχής αμοιβών – κινήτρων 
και εκπαίδευσης – ανάπτυξης, τα οποία να καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις (Stroh & Caligiuri, 
1998).  
 
Η επιτυχ
ό
πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις απαιτήσεις της ακολουθούμενης στρατηγικής και 
οι θεμελιώδεις ικανότητες, από τις οποίες απορρέει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
επιχείρησης (Wright et al., 1998).  
 
Οι Becker, Huselid & Ulrich (2001
π
αναζητήσουν τους τρόπους, με τους οποίους θα υποστηρίξουν τη στρατηγική αυτή, 
επιδιώκοντας να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το “γιατί” και “πώς” 
πρέπει να εκδηλωθεί η  συμβολή τους. Αναφερόμενοι στην κρισιμότητα που έχει κατ’ αυτούς  
η υλοποίηση της στρατηγικής, οι εν λόγω ερευνητές υποστηρίζουν ότι μάλλον μέσω αυτής 
μπορούν να διακριθούν οι επιτυχημένες επιχειρήσεις από τις αποτυχημένες παρά μέσω του 
περιεχομένου της στρατηγικής που αποφασίζουν να εφαρμόσουν και αυτό διότι, όπως 
σημειώνουν, είναι ευκολότερο να επιλεγεί η κατάλληλη στρατηγική παρά να υλοποιηθεί 
αποτελεσματικά.  
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d & Ulrich (2001) σημειώνουν, επίσης,  ότι οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 
ατορθώνουν να συνδυάσουν τις πρόσφορες πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ σε ένα συνεκτικό 

ρ

α α ί

 ενσωματώνει και εξηγεί το στρατηγικό ρόλο και τη 
υμβολή της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στα τελικά αποτελέσματα  (απόδοση) της 

 μεθόδου των 
ξισορροπημένων επιδόσεων (κατ’ αυτούς Business Scorecard), περιγράφουν ότι  στο κέντρο 

τ

 
 

 
Οι Becker, Huseli
κ
σύστημα ΔΑΠ που να ευθυγραμμίζεται με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες και τις 
λειτουργικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται για τη δημιουργία της οικονομικής αξίας. 
Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι οι επιχειρήσεις που αυξάνουν σοβαρά την ποιότητα των 
συστημάτων ΔΑΠ που εφαρμόζουν, έχουν αξιοσημείωτα υψηλές οικονομικές επιδόσεις. Κατ’ 
αυτούς, προκειμένου το Τμήμα ΔΑΠ να ενισχύσει το στρατηγικό του όλο, θα πρέπει να 
ασκήσει ενεργό επιρροή στην υλοποίηση της στρατηγικής και να χρησιμοποιήσει στρατηγικά 
εστιασμένα συστήματα μέτρησης των αποτελεσμάτων της δραστηριότητάς του. Όπως 
παρατηρούν, απαιτείται ο μετασχηματισμός του Τμήματος και του συστήματος ΔΑΠ προς την 
κατεύθυνση υτή, ώστε κύριος άξον ς της επιτυχούς υλοπο ησης της στρατηγικής να καταστεί 
το στρατηγικά εστιασμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο και θεωρούν ως τον καταληκτικό 
οδηγό απόδοσης του Τμήματος ΔΑΠ. 
 
Μια σύγχρονη προσέγγιση, η οποία
σ
επιχείρησης, είναι η μέθοδος των εξισορροπημένων επιδόσεων  (Balanced Scorecard) 
(Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή των Kaplan & Norton (1992, 1993, 
1996, 2000, 2004), προκειμένου μια επιχείρηση να εξασφαλίσει μακροχρόνια επιτυχία, 
υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να ικανοποιεί τις προσδοκίες τριών κυρίων ομάδων συμφερόντων: 
των μετόχων, πελατών και εργαζομένων, οι οποίες είναι αλληλεξαρτώμενες.  
 
Οι Beatty, Huselid & Schneier (2003), αναφερόμενοι στο πλαίσιο της
ε
του βρίσκεται η στρατηγική επιλογή (strategic choice) ης επιχείρησης, από την οποία 
καθορίζονται οι κύριες επιδιώξεις επιτυχίας στις τέσσερις περιμετρικές διαστάσεις των 
επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, ως εξής: χρηματοοικονομική (financial success), πελατειακή 
(customer success), εσωτερικών διεργασιών (business process success) και ανθρωπίνων πόρων 
(workforce success), όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. 
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Σχήμα 4: Κάρτα επιδόσεων (Business Scorecard) 
                      Πηγή: Beatty Ξηροτύρη-Κουφίδου (2010) 

 
Η λογική που διατρέχει τ πόρους της 
επιχείρησης, οι οπο ότητες, νοοτροπία 
και συμπεριφορές για να στηρίξουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές διαδικασίες, με την έννοια 
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ΕΣΩΤ. ΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 
 
● Ταχύτητα 
● Παραγωγικότητα 
● Συναλ

ΠΙΤ
ΔΙ

ΥΧ

 
η 

● Χρόνος 

λαγές 

 
 επιχειρηματικών 
 et al. (2003); 

ο εν λόγω πλαίσιο ξεκινά από τους ανθρώπινους 
ίοι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις – ικαν

των κρισίμων επιδόσεων λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ταχύτητα, παραγωγικότητα κ.ά. 
Ακολούθως, οι αποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες μπορούν να προκαλέσουν ικανοποίηση 
των πελατών της επιχείρησης μέσω της εξασφάλισης επιθυμητών από αυτούς χαρακτηριστικών, 
όπως ποιότητα, εξυπηρέτηση, χρόνος κ.ά. Τέλος, η πελατειακή «επιτυχία» αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση κατάκτησης από την επιχείρηση και της χρηματοοικονομικής «επιτυχίας», που 
θεωρείται το επιστέγασμα της επιχειρησιακής απόδοσης. 
 
3.3.2 Το πλαίσιο αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) 
 
Με η το παραπάνω πρότυπο, τίθεται το ερώτημα πώς θα επιτύ
αποτελεσματικότητα των ανθρωπίνων πόρων, που είναι η κινητήρια δύναμη για την

βάσ χουμε την 
 «επιτυχία» 

ν εσωτερικών διαδικασιών, την πελατειακή «επιτυχία» και εν τέλει την χρηματοοικονομικη 
ο τ τ Ξ τ

cies), η νοοτροπία (mindset) και η συμπεριφορά (behavior) των 

τω
«επιτυχία» π υ εκφράζει και α τελικά αποτελέσματα ης επιχείρησης ( ηρο ύρη – Κουφίδου, 
2010). Οι Beatty, Huselid & Schneier (2003), θεωρούν ότι, προκειμένου να καταστεί επιτυχές το 
ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης εντός του γενικότερου πλαισίου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων,  θα πρέπει να καθορισθούν οι κυριότεροι σκοποί του συστήματος διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή:  
 
►τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ (HR deliverables) που κατ’ αυτούς 
είναι: οι ικανότητες (competen
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tty, Huselid & Schneier (2003) υποστηρίζουν ότι για να παραχθούν αυτά τα 
ροαναφερθέντα παραδοτέα αποτελέσματα, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και άλλα συστατικά 

τελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ (HR competencies) δηλ. 
κτέλεση στρατηγικής, διοικητική κατάρτιση, διοίκηση υπαλληλικής συνεισφοράς και διοίκηση 

μοζόμενες πρακτικές ΔΑΠ (HR practices) για την επίτευξη των παραδοτέων 
ποτελεσμάτων δηλ. στελέχωση-επιλογή, εκπαίδευση & ανάπτυξη, αξιολόγηση απόδοσης, 

σε ενιαίο σύνολο, διαφοροποιητική κάλυψη και ευθυγράμμιση του 
υστήματος ΔΑΠ (HR system) με τη στρατηγική της επιχείρησης.  

ργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) 
χήμα 7, όπου φαίνονται οι προτεινόμενοι από τους εν λόγω ερευνητές παράγοντες 

 
 

       Σχήμα 7: Κάρτα επιδόσε ργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) 
Πηγή: Beatty et al. (2003); Ξηροτύρη-Κουφίδου (2010) 
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Σ
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 Beatty, Huselid & Schneier (2003) συμβάλλει, κατά τη
σης των ποικίλων απόψεων που έχουν διατυπ
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ων 

φωση του καταλλήλου για την επιτυχία της 
τρατηγικής της επιχείρησης προσωπικού, όπως: η εξασφάλιση και υποκίνηση της 

τ

ενες 
ανότητες που επιτρέπουν: την ολοκλήρωση της λειτουργίας ΔΑΠ εντός της επιχείρησης – 

ολιτικές – πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ώστε: να 
υνδυάζονται μεταξύ τους (Guest & Peccei, 1994), να εξασφαλίζουν την απόκτηση και 

ουν 
λοκλήρωση των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ σε ενιαίο σύνολο (Guest & Peccei, 1994), να 

ουν οι Beatty, Huselid & Schneier (2003), η κάρτα επιδόσεων ανθρωπίνων 
όρων (HR Scorecard) θα πρέπει να συνδέεται με την κάρτα επιχειρηματικών επιδόσεων 

συγγραφείς ως προς τον ορισμό της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ και τον καθορισμό των 
συστατικών της στοιχείων (ενότητα 3.2), στον οποίο τελικά περιλαμβάνονται οι εξής άξονες: 
  
►Η στρατηγική της επιχείρησης – οργανισμού, δεδομένου ότι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρ
θα πρέπει να αποβλέπει: στην ολοκλήρωσή αυτής της ίδιας της ΔΑΠ με την ακολουθούμενη 
στρατηγική (Guest & Peccei, 1994; Kane et al., 1999), στην ενίσχυση της προσπάθειας 
δημιουργίας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Huselid & Becker, 1997) και στην επίτευξη 
της αποστολής της επιχείρησης (Ahmed, 1999). 
 
►Η διάσταση, η οποία αναφέρεται στη διαμόρ
σ
απαιτουμένης συμπεριφοράς των εργαζομένων για την απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος της επιχείρησης (Huselid & Becker, 1997), η παροχή ευκαιριών ανάπτυξης των 
δυνατοτήτων και ικανοποίησης ων αναγκών των εργαζομένων (Ahmed, 1999), η ενίσχυση της 
υποκίνησης, αφοσίωσης – δέσμευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων (Kane et al., 1999). 
  
►Τα αποτελεσματικά στελέχη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με τις απαιτούμ
ικ
οργανισμού (Guest & Peccei, 1994), την εμπλοκή των στελεχών αυτών στη στρατηγική 
διαδικασία (Wright et al., 1998), την ικανοποιητική εκτέλεση του ρόλου της λειτουργίας ΔΑΠ 
καθώς και την επίδειξη στην πράξη της ιδιότητας του “στρατηγικού εταίρου” (Mitsuhashi et al. , 
2000) και την επίτευξη τεχνικής και στρατηγικής αποτελεσματικότητας (Huselid et al., 1997; 
Richard & Johnson, 2001). 
 
 ►Οι αποτελεσματικές π
σ
ανάπτυξη των απαιτουμένων εργαζομένων (Huselid & Becker, 1997) και να υποδηλώνουν σαφή 
στρατηγική προσέγγιση των θεμάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Audea et al., 2005) και 
 
►Τα αποτελεσματικά συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τα οποία: να εξασφαλίζ
ο
διευκολύνουν την υλοποίηση της ακολουθούμενης στρατηγικής (Wright et al., 1998), να είναι 
ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική της επιχείρησης κατά την έννοια της κάθετης ολοκλήρωσης 
(vertical integration) και να αποτελούν ενιαίο και συνεκτικό σύνολο, ώστε να επιτυγχάνεται 
οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal integration) μεταξύ των δραστηριοτήτων ΔΑΠ (Schuler & 
Jackson, 2005). 
 
Όπως επισημαίν
π
(Business Scorecard). Έτσι, κατά την άποψη των εν λόγω ερευνητών, η αποτελεσματικότητα 
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του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων προσανατολίζεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
στελεχών του, στη δημιουργία πολιτικών – πρακτικών που συγκροτούν ευθυγραμμισμένα και 
ολοκληρωμένα συστήματα έναντι της επιχείρησης – οργανισμού και της στρατηγικής της και 
τέλος, στην εξασφάλιση του εργατικού δυναμικού που θα μπορεί να αναδείξει το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της επιχείρησης. Τα προαναφερθέντα θεωρείται ότι αποτελούν βασική ευθύνη των 
διευθυντών ανθρωπίνων πόρων, οι οποίοι βέβαια συνεργάζονται με τη Διοίκηση και τα 
διευθυντικά στελέχη γραμμής, προκειμένου να καταλήξουν από κοινού στο τι πραγματικά 
χρειάζεται η συγκεκριμένη επιχείρηση (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010). 
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           Σχήμα 8:Κάρτ ματικών επιδόσεων & επιδόσεων ργίας ΔΑΠ 
(Business Scorecard & HR Scorecard) 

πόρων, ως τελικό «παραδοτέο» 
ποτέλεσμα της λειτουργίας ΔΑΠ, αποτελεί ταυτόχρονα ενδιάμεση συμβολή της στα συνολικά 

, εάν η επιχειρησιακή στρατηγική εστιάζεται στη δημιουργία 
ιατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τότε αντίστοιχη θα πρέπει να είναι και               

φ ν

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  ες επιχειρη  της λειτου

                                  Πηγή: Beatty et al. (2003); Ξηροτύρη-Κουφίδου (2010) 
 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 8, η «επιτυχία» των ανθρωπίνων 
α
αποτελέσματα της επιχείρησης. 
 
Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι
δ
η εστίαση της στρατηγικής των ανθρωπίνων πόρων. Αυτή συνίσταται, στη μεγιστοποίηση της 
συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού προς την κατεύθυνση του ίδιου στόχου και συνεπώς στη 
δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Θεμέλιο του στρατηγικού ρόλου των ανθρωπίνων πόρων 
θεωρείται ότι αποτελούν τρεις διαστάσεις της “αλυσίδας αξίας” που εκφράζουν την 
αρχιτεκτονική ανθρωπίνων πόρων:  η λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, το σύστημα 
ανθρωπίνων πόρων και η συμπερι ορά των εργαζομένων. Η χρήση του όρου “αρχιτεκτο ική 
ανθρωπίνων πόρων” περιγράφει με ευρύτητα την συνεχή διεργασία που αρχίζει από τους 
επαγγελματίες-στελέχη εντός της λειτουργίας ΔΑΠ, συνεχίζει προς το σύστημα των πολιτικών 
και πρακτικών ΔΑΠ και καταλήγει στις ικανότητες, υποκίνηση και συνδεόμενες συμπεριφορές 
των εργαζομένων της επιχείρησης (Becker et al., 2001). 
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πόρων αποτελείται από τρία βασικά 
υστατικά στοιχεία. Πρώτον, τα επαγγελματικά στελέχη ανθρωπίνων πόρων που διαθέτουν τις 

εσματικό Τμήμα ΔΑΠ. 
ο θέμα αυτό πραγματεύεται η ενότητα 3.4 του παρόντος. 

Κατά τον Dessler (2005), η διεργασία ανθρωπίνων 
σ
στρατηγικές και άλλες απαιτούμενες ικανότητες για να δημιουργήσουν ένα σύστημα ΔΑΠ 
στρατηγικά προσανατολισμένο. Δεύτερον, τις πολιτικές και δραστηριότητες ανθρωπίνων πόρων 
(δηλ. τους καθιερωμένους τρόπους στρατολόγησης, επιλογής, εκπαίδευσης και ανταμοιβών των 
εργαζομένων), οι οποίες συνθέτουν και το σύστημα ΔΑΠ αυτό καθαυτό. Τρίτον, τις ικανότητες 
και συμπεριφορές των εργαζομένων που απαιτεί η στρατηγική της επιχείρησης και οι οποίες 
αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή των πολιτικών και την εκδήλωση των δράσεων 
του στρατηγικά προσανατολισμένου συστήματος ΔΑΠ. Συνεπώς, τα στελέχη του Τμήματος 
ΔΑΠ θεωρείται ότι θα πρέπει να σχεδιάσουν το σύστημα ανθρωπίνων πόρων κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων που 
χρειάζεται η επιχείρηση για να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. 
 
Άρα, προκύπτει το ερώτημα τι πραγματικά περιμένουμε από ένα αποτελ
Τ
 
3.3.3 Περί ανθρωπίνου κεφαλαίου (human capital) 
 
Το ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital) αναφέρεται στις παραγωγικές ικανότητες των ατόμων, 
ηλ. στις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που περιέχουν οικονομική αξία (Noe et al., 2003). 

η,           
νων της επιχείρησης.            

φάλαιο υποστηρίζεται ότι αποτελείται από τις συνδυασμένες γνώσεις, 
εξιότητες, καινοτομικότητα καθώς και την ικανότητα των εργαζομένων της επιχείρησης να 

an (1998), το ανθρώπινο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις συλλογικές εμπειρίες, 
εξιότητες και τεγνογνωσίες όλων των εργαζομένων της επιχείρησης. Θεωρείται ότι αποτελεί 

 

δ
  
Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται ότι περιλαμβάνει τις ατομικές ικανότητες, τη γνώσ
τις δεξιότητες και την εμπειρία των στελεχών και λοιπών εργαζομέ
Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται, επίσης, ότι πρέπει να είναι υπέρτερο από το απλό άθροισμα 
αυτών των ιδιοτήτων και να περικλείει τη δυναμική ενός νοήμονος οργανισμού εντός του 
μεταβαλλόμενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  Ακόμη, υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργικότητα και την καινοτομικότητα της επιχείρησης (Edvinsson 
& Malone, 1997). 
 
Το ανθρώπινο κε
δ
ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Επίσης, θεωρείται ότι περιλαμβάνει τις αξίες, κουλτούρα 
και φιλοσοφία της επιχείρησης, της οποίας δεν μπορεί να αποτελέσει ιδιοκτησία (Edvinsson & 
Malone, 1997). 
 
Κατά τον Sulliv
δ
παραγωγικό πόρο διότι μπορεί να δημιουργήσει αξία για την επιχείρηση και ότι αυτό θα ήταν 
αδύνατο χωρίς τη σύμπραξη των ιδίων των εργαζομένων. 
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ρατηρείται συχνά, η νοοτροπία των 
ιευθυντικών στελεχών και οι λογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν τους κατευθύνουν να 

ρεί να 
ποφέρει μερικές πολύτιμες και σημαντικές απόψεις (Baron & Kreps, 1999). 

, Becker & Beatty, 
005). Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται ότι αποκτά τη μέγιστη αξία του όταν οι ωφέλειες 

elid, 1998). Όπως 
πισημαίνουν οι εν λόγω συγγραφείς, το ανθρώπινο δυναμικό που έχει τις κατάλληλες 

Η εκπαίδευση θεωρείται ότι δεν αποτελεί δαπάνη αλλά αντίθετα συνιστά επένδυση στο 
ανθρώπινο  κεφάλαιο των εργαζομένων. Όμως, όπως πα
δ
εκλαμβάνουν το χρηματοοικονομικό και το φυσικό κεφάλαιο ως περισσότερο ουσιαστικά από 
το νοητικό κεφάλαιο που είναι εδραιωμένο στους υπαλλήλους. Η προοπτική αυτή μπορεί να 
οδηγήσει σε αποφάσεις υπο-επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο (Baron & Kreps, 1999). 
 
Η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου (human capital theory) αποτελεί μια εναλλακτική 
προσέγγιση στα οικονομικά της απασχόλησης (economics of employment) που μπο
α
 
Ο όρος «ανθρώπινο κεφάλαιο» υποδηλώνει την ύπαρξη ενός στοιχείου του ενεργητικού, από το 
οποίο απορρέουν ωφέλειες υπέρτερες του κόστους δημιουργίας του (Huselid
2
αυτές εμφανίζονται με τη μορφή συμπεριφορών των εργαζομένων που συμβάλλουν στην 
εκτέλεση της στρατηγικής της επιχείρησης. Οι δεξιότητες και οι εξ αυτών συμπεριφορές 
απόδοσης των εργαζομένων  αποκτούν στρατηγική αξία από το ρόλο που διαδραματίζουν στην 
υλοποίηση της στρατηγικής. Οι εν λόγω συγγραφείς επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση αυτού του 
ρόλου προϋποθέτει (α) την κατανόηση των οδηγών απόδοσης (performance drivers) που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της στρατηγικής και (β) την αποκαλούμενη απ’ αυτούς 
“πυκνότητα” (density) ανθρωπίνου κεφαλαίου αυτών των οδηγών απόδοσης. 
 
Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί σήμερα αντικείμενο ενδιαφέροντος και θεωρείται  δυνητική 
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση (Becker & Hus
ε
δεξιότητες και την υποκίνηση ώστε να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και ευελιξία στις απαιτήσεις 
του ανταγωνισμού, αναβαθμίζει τη στρατηγική σημασία της ΔΑΠ, όταν μάλιστα οι 
παραδοσιακές πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (ποιότητα, τεχνολογία, οικονομίες 
κλίμακας κ.ά.) μπορούν ευκολότερα να αντιγραφούν. 
 
Στην παρούσα διατριβή, δεν ακολουθούμε την προσέγγιση της διοίκησης του ανθρωπίνου 
κεφαλαίου (human capital management), κατά την οποία χρησιμοποιούνται μετρήσεις 
ροκειμένου να διοικηθούν οι εργαζόμενοι ως στοιχεία του ενεργητικού (assets) και δίνεται π
έμφαση στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω επενδύσεων στα εν λόγω 
στοιχεία (Armstrong, 2006; Βούζας, 1998).  
 
Με τη χρήση του επιλεγομένου υποδείγματος (μοντέλου), όπως θα εξηγήσουμε αναλυτικά στην 
ενότητα 3.4.4, δεν στοχεύουμε να αποτιμήσουμε την αξία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, αλλά να 
παντήσουμε σε μια σειρά ερωτημάτων που έχουν να κάνουν με το «πώς» και «γιατί»               α
οι παράγοντες που συνθέτουν την αποτελεσματικότητα ΔΑΠ, επιδρούν μεταξύ τους και 
συμβάλλουν έτσι στην καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης.  
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 αναφέρεται από 

 
Η πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής έγκειται στην τεκμηρίωση αυτών των σχέσεων. 
Άλλωστε, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, είναι γενικά διαπιστωμένο και συχνά
τους ερευνητές ότι, παρά τις ενθαρρυντικές ενδείξεις για τη θετική σχέση μεταξύ πολιτικών – 
πρακτικών ΔΑΠ και επιχειρησιακών επιδόσεων, υπάρχει μεγάλο κενό σχετικά με τη γνώση του 
«πώς» λειτουργεί αυτή η σχέση. Όπως επισημαίνεται (Becker & Schuler, 1998; Becker, Huselid 
& Ulrich, 2001), η στρατηγική θεωρία ΔΑΠ αναζητά απάντηση στο ερώτημα πώς το ανθρώπινο 
κεφάλαιο μπορεί να γίνει πηγή δημουργίας αξίας. 
 
Η μέτρηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι μια επιθυμητή και χρήσιμη δραστηριότητα, 
προκειμένου να αποτιμηθούν οι σχετικές επενδύσεις και να συνδεθούν με τη δημιουργούμενη 
από αυτό αξία. Όμως, είναι κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερα χρήσιμο να προηγηθεί η προσπάθεια 
κατανόησης του τρόπου, με τον οποίο η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων δημιουργεί αξία. Έτσι, θα 
έχει μεγαλύτερο νόημα η μέτρηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, γιατί η γνώση του σχετικού 
μηχανισμού δημιουργίας αξίας μέσω της ΔΑΠ θα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα 
απόδοσης, τα οποία δεν αρκεί να είναι κανείς σε θέση να μετρήσει, αλλά κυρίως προέχει να 
γνωρίζει πώς να τα επηρεάσει θετικά. 
 
Η παρούσα διατριβή βρίσκεται ένα στάδιο πριν από την ποσοτικοποίηση του επιλεγομένου 
υποδείγματος (μοντέλου) με χρήση δεικτών και συντελεστών βαρυτήτων. Η δική μας 
ροσπάθεια έγκειται στο να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις στα ερωτήματα του τύπου 

φόσον μια επιχείρηση αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο του Τμήματος ΔΑΠ εντός της 
ει να εντοπίσει τις 

υνδέσεις μεταξύ της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και των οδηγών επιτυχίας (success drivers) 

  

Οι ίδιοι ερευνητές διακρίνουν δύο κατηγορίες παραδοτέων αποτελεσμάτων που είναι τα εξής: 

π
«γιατί» και «πώς» των μεταξύ των παραγόντων του μοντέλου σχέσεων. 
 
3.4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ 
 
Ε
διαδικασίας υλοποίησης της στρατηγικής της, υποστηρίζεται ότι θα πρέπ
σ
της επιχείρησης. Μέσω μέτρησης της επίδρασης της λειτουργίας ΔΑΠ επί αυτών των οδηγών 
επιτυχίας, θα μπορέσει να ποσοτικοποιήσει και τη συνολική στρατηγική επίπτωσή της στην 
επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων (Becker, Huselid & Ulrich, 2001). Προκειμένου να 
ενσωματωθεί το Τμήμα ΔΑΠ εντός του συστήματος μέτρησης της επιχειρησιακής απόδοσης,  
θα πρέπει να αναζητηθούν και να εξευρεθούν τα σημεία συνάντησής του με το σχέδιο 
υλοποίησης της στρατηγικής. Αυτά τα σημεία τομής θεωρούνται από τους Becker, Huselid & 
Ulrich (2001) ως τα στρατηγικά παραδοτέα προϊόντα (deliverables) του Τμήματος ΔΑΠ, δηλαδή 
τα αποτελέσματα που εξυπηρετούν την εκτέλεση της στρατηγικής της επιχείρησης, σε αντίθεση 
με τα καθήκοντά του (doables), τα οποία εστιάζονται σε μετρήσεις αποδοτικότητας  (HR 
efficiency) και δραστηριοτήτων (HR activities) του Τμήματος. 
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ers):
 

• Οδηγοί απόδοσης ΔΑΠ (HR performance driv  πρόκειται για βασικές 
ανθρωποκεντρικές ικανότητες, όπως παραγωγικότητα εργαζομένων,  ικανοποίηση 

η 
πρέπει να εντοπίσει το δικό της σύνολο ικανοτήτων σύμφωνα με τα μοναδικά της 

ρ ι ς γ  
 
• 

προσωπικού, ικανότητες, υποκίνηση και διαθεσιμότητα προσωπικού· κάθε επιχείρησ

χαρακτη ιστικά και τ ς απαιτήσεις της διαδικασίας υλοποίηση  της στρατη ικής της.  

Διευκολυντές ΔΑΠ (HR enablers): πρόκειται για παράγοντες που ενισχύουν και 
διευκολύνουν τους οδηγούς απόδοσης [στην περίπτωση που οδηγός απόδοσης είναι η 
παραγωγικότητα εργαζομένων, ως διευκολυντής θα μπορούσε να θεωρηθεί η ανανέωση 
δεξιοτήτων (re-skilling) των εργαζομένων]· κάθε οδηγός απόδοσης μπορεί να έχει 

 
Οι Bec
την προ
όμως, ολυντές ΔΑΠ, συνιστούν στα εν λόγω στελέχη να διευρύνουν 
κόμη περισσότερο την έννοιά τους. Δηλαδή, αντί να περιορισθούν στους διευκολυντές που 

α εντός της επιχείρησης. Γενικά θεωρούν ότι τα εν λόγω 
αραδοτέα ταυτίζονται με τις ικανότητες της επιχείρησης (organizational capabilities), δηλαδή 

περισσότερους από ένα διευκολυντές· οι διευκολυντές από μόνοι τους μπορεί να 
φαίνονται χωρίς ιδιαίτερη αξία, όμως, η σωρευτική τους επίδραση μπορεί να έχει 
στρατηγική σημασία.  

ker, Huselid & Ulrich (2001) ενθαρρύνουν τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ να εστιάσουν 
σοχή τους εξίσου και στις δύο κατηγορίες παραδοτέων αποτελεσμάτων. Αναφερόμενοι, 
ειδικότερα στους διευκ

α
επηρεάζουν τους σημαντικούς οδηγούς απόδοσης της ΔΑΠ, να σκεφθούν πώς συγκεκριμένοι 
διευκολυντές ΔΑΠ μπορούν επίσης να ενισχύσουν οδηγούς απόδοσης και σε άλλες διαστάσεις 
επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, όπως τη λειτουργική (operations), πελατειακή (customer) και 
χρηματοοικονομική (financial). 
 
Οι μετρήσεις των παραδοτέων αποτελεσμάτων του Τμήματος ΔΑΠ, κατά τους ως άνω 
ερευνητές, βοηθούν στον εντοπισμό των μοναδικών αιτιακών συνδέσμων μέσω των οποίων το 
σύστημα ΔΑΠ δημιουργεί αξί
π
αποτελούν συνδυασμό ατομικών ικανοτήτων και συστημάτων της επιχείρησης που δημιουργούν 
αξία μέσω του μηχανισμού της αλυσίδας αξίας7. Η ταύτιση των παραδοτέων αποτελεσμάτων 
ΔΑΠ με τις επιχειρησιακές ικανότητες είναι ελκυστική για τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ που 
ενδιαφέρονται να αναδείξουν το στρατηγικό τους ρόλο, με τη σκέψη ότι οι εν λόγω ικανότητες 

                                                 
7 Οι Huselid, Becker & Beatty (2005) υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις σε κατάλληλα ευθυγραμμισμένα συστήματα 
διοίκησης ΔΑΠ βοηθούν στη δημιουργία στρατηγικών ικανοτήτων (strategic capabilities) που οδηγούν την 

           

επιχείρηση στην επιτυχία. Κατ’ αυτούς, η στρατηγική ικανότητα συνίσταται στην ταχύτητα, ταλέντο, μάθηση, 
καινοτομικότητα, κοινή νοοτροπία και υπευθυνότητα.  Επικαλούμενοι τα αποτελέσματα του ερευνητικού τους 
έργου, διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υψηλά επίπεδα στρατηγικών ικανοτήτων είναι και 
περισσότερο επιτυχείς σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων, όπως: (α) σχεδιασμός συστημάτων εργασίας,     
(β) διεξαγωγή αποτελεσματικής εκπαίδευσης, (γ) διαδικασίες ανάπτυξης ηγετικών στελεχών, (δ) συστήματα 
διοίκησης της απόδοσης και ανταμοιβών και (ε) ανάπτυξη των επιθυμητών ικανοτήτων των εργαζομένων. Δηλ. 
συμπεραίνουν ότι οι επιχειρήσεις υψηλής στρατηγικής ικανότητας επενδύουν συστηματικά πολύ υψηλότερα σε 
πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της στρατηγικής τους. 
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 επισημαίνουν ότι τα εντοπιζόμενα παραδοτέα 
ροϊόντα – αποτελέσματα του Τμήματος ΔΑΠ αντιπροσωπεύουν απλά και μόνον την υποθετική 

 Baron & Kreps (1999) 
πισημαίνουν ότι αποτελούν συγκεκριμένες πλευρές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων,             

       

 
η

ηθικού εργαζομένων, εγγραφών σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης κ.ά. 

δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το οποίο απολαμβάνουν την αναγνώριση – 
εκτίμηση των άλλων διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης. Όμως, όπως επισημαίνουν οι 
Becker, Huselid & Ulrich (2001), η στρατηγική αξία του Τμήματος ΔΑΠ δεν περιορίζεται μόνον 
στη δημιουργία των επιχειρησιακών ικανοτήτων, ως μοναδικό περιεχόμενο των αναμενομένων 
από αυτό παραδοτέων προϊόντων – αποτελεσμάτων. Υιοθετώντας διαφορετική προοπτική ως 
προς την επίδραση του Τμήματος ΔΑΠ στην επιχειρησιακή απόδοση, προτείνουν να επεκταθεί  
η εστίαση πέραν των δυνητικών επιχειρησιακών ικανοτήτων και να δώσει μεγαλύτερο βάρος 
στους οδηγούς απόδοσης ΔΑΠ και στους διευκολυντές ΔΑΠ. Μολονότι η μεμονωμένη 
επίδραση των διευκολυντών ΔΑΠ στην επιχειρησιακή απόδοση είναι μικρή, εν τούτοις  
η αθροιστική τους επίδραση, λόγω του μεγάλου αριθμού αυτών, είναι τόσο ισχυρή ώστε 
αποτελεί σημαντική πηγή δημιουργίας αξίας.   
 
Ακόμη, οι Becker, Huselid & Ulrich (2001)
π
(hypothetical) στρατηγική επιρροή του Τμήματος. Η πραγματική (actual) επίπτωση των 
παραδοτέων αποτελεσμάτων στην επιχειρησιακή απόδοση θα γίνει με την προσπάθεια των 
στελεχών του Τμήματος και τη βοήθεια των συστημάτων μέτρησης.  
 
Αναφερόμενοι στους οδηγούς απόδοσης της ΔΑΠ (HR drivers) οι
ε
οι οποίες μεταφράζονται σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα που επιδιώκει πρωτίστως   
η επιχείρηση μέσω της στρατηγικής της. Μετά τον εντοπισμό των οδηγών απόδοσης της ΔΑΠ, 
θα πρέπει να σχεδιασθούν οι κατάλληλες μετρήσεις που θα επιτρέψουν τα στελέχη γραμμής και 
το Τμήμα ΔΑΠ να αξιολογηθούν με βάση την ποιότητα και το κόστος των προσπαθειών τους 
για τη δημιουργία και διατήρηση των βασικών οδηγών απόδοσης της ΔΑΠ.  Κατά τους Baron & 
Kreps (1999), οι οδηγοί απόδοσης μαζί με τις σχετικές μετρήσεις ούτε είναι στατικοί ούτε 
θεωρούνται δεδομένοι για κάθε επιχείρηση αλλά ποικίλουν ανάλογα. Έτσι, αν τυχόν οι βασικοί 
οδηγοί απόδοσης σχετίζονται με τη συνεχή εκπαίδευση και τη μεταφορά γνώσης, οι αντίστοιχες 
μετρήσεις μπορεί να είναι ενδεικτικά: κατα κεφαλή εκπαιδευτικές δαπάνες, αριθμός 
υποβληθεισών και υλοποιηθεισών προτάσεων εργαζομένων, ειδικά έργα που έχουν 
ολοκληρωθεί επιτυχώς ή οποιεσδήποτε άλλες μετρήσεις είναι πλέον κατάλληλες για τη 
συγκεκριμένη στρατηγική και τεχνολογία της επιχείρησης. Σε μια βιομηχανική επιχείρησ  όπου 
προέχουν η ευελιξία και η ταχεία ανταπόκριση, οι βασικοί οδηγοί απόδοσης μπορούν να 
σχετίζονται με την ευελιξία των εργαζομένων και την αυτονομία που μετρώνται με απογραφή 
δεξιοτήτων, σταυροειδή εκπαίδευση (cross-training) κ.ά. Τέλος, σ’ ένα περιβάλλον σχέσεων με 
τους πελάτες και διεξαγωγής συναλλαγών, οι βασικοί οδηγοί απόδοσης μπορεί να σχετίζονται με 
την ανάπτυξη γνώσης και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατών, που 
εκφράζονται μέσω δεικτών εναλλαγής προσωπικού, μετρήσεων ικανοποίησης πελατών και 
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3.4.1 Παραδοτέα αποτελέσματα σύμφωνα με τους Beatty, Huselid & Schneier  
(New HR Metrics: Scoring on the Business Scorecard) 
 

Κατά τους Beatty, Huselid & Schneier (2003), σημαντικό παράγοντα της μεταβολής του ρόλου 
ν από τους 

εργαζό  τη γενικευμένη διαπίστωση, 
σύμφωνα με την οποία το εργατικό δυναμικό μιας επιχείρησης / οργανισμού θεωρείται ως 

ων από αυτό 
οτελεσμάτων, με τη μορφή συγκεκριμένων παραδοτέων προϊόντων της δραστηριότητάς του 

θ

lid & Schneier (2003), το Τμήμα ΔΑΠ θα πρέπει να καθορίσει τις 
παραίτητες ικανότητες και μάλιστα στον επιθυμητό βαθμό, που θα πρέπει να διαθέτουν           

στρατηγικών») θέσεων εργασίας, προκειμένου να 
υμβάλουν στην επιτυχία της στρατηγικής της επιχείρησης. Θα πρέπει, επίσης, να φροντίσει 

της λειτουργίας ΔΑΠ αποτελεί η συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεω
μενους της γνώσης (knowledge workers) παράλληλα με

εξαιρετικά πολύτιμος πόρος. Εαν λοιπόν, όπως διαπιστώνουν, η λειτουργία της ΔΑΠ έχει ως 
κύριο έργο τον επηρεασμό της νοοτροπίας, των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς των 
εργαζομένων, τότε ο ρόλος της καθίσταται νευραλγικός, δεδομένου ότι η επιτυχία της 
στρατηγικής της επιχείρησης εξαρτάται από το ανθρώπινο δυναμικό της. Επισημαίνουν, 
μάλιστα, ότι τα επαγγελματικά στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ (Τμήματος ανθρωπίνων πόρων) 
οφείλουν να αναγνωρίσουν την αλλαγή αυτή και να προσαρμοσθούν αντίστοιχα. 
  
Η εστίαση του ενδιαφέροντος στη συμβολή της λειτουργίας ΔΑΠ (HR function) θεωρείται από 
τους Beatty, Huselid & Schneier (2003) ότι θα πρέπει να μετατοπισθεί από το επίπεδο των 
καθηκόντων του Τμήματος ΔΑΠ (doables) στο επίπεδο των αναμενομέν
απ
(deliverables). Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η απώτερη επιδίωξη και συνεπώς το τελικό - 
καταληκτικό παραδοτέο προϊόν οποιουδήποτε συστήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι 
το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο α πρέπει να διέπεται από ορισμένα 
χαρακτηριστικά. Η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ, σημειώνουν, θα μπορούσε να 
αξιολογηθεί ανάλογα με τις επιδόσεις του σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες χαρακτηριστικών, 
που είναι οι ακόλουθες: 
 
3.4.1.1 Τεχνικές γνώσεις και ικανότητες 
 
Κατά τους Beatty, Huse
α
οι κάτοχοι των κρισίμων (κατ’ αυτούς «
σ
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ώστε να παρέχονται στους εργαζόμενους τα κατάλληλα συστήματα υποστήριξης για να 
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέραν αυτών, οι Beatty, 
Huselid & Schneier (2003) θεωρούν ότι το Τμήμα ΔΑΠ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι 
εργαζόμενοι να γνωρίζουν και να κατανοούν το δικό τους ρόλο, από άποψη των ανατιθεμένων 
σ’ αυτούς καθηκόντων και της αναμενομένης απ’ αυτούς απόδοσης. Ακόμη, θεωρούν σημαντικό 
να διασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι σχετικά με τις απαιτούμενες από αυτούς 
γνώσεις και δεξιότητες και πιστεύουν ότι πράγματι τις διαθέτουν για να εκτελέσουν τα 
καθήκοντά τους με επιτυχία. 
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eatty, Huselid & Schneier (2003) θεωρούν ότι το Τμήμα ΔΑΠ 
ναμένεται να αναπτύξει δραστηριότητα ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν και να κατανοούν 

προκειμένου να αποκτήσουν συμβατή νοοτροπία που θα 
ατευθύνει στη συνέχεια τη συμπεριφορά τους για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής. 

3.4.1.2 Νοοτροπία εργαζομένων 
 
Στα θέματα νοοτροπίας, οι B
α
τη στρατηγική της επιχείρησης 
κ
Θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να αποκτήσουν επιχειρηματική 
νοοτροπία και αυτό είναι εφικτό εφόσον γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται την πρόταση αξίας της 
επιχείρησης αλλά και τον τρόπο, με τον οποίο αυτή υλοποιείται και παρέχεται στους πελάτες 
της. Ακόμη, κατά τους Beatty, Huselid & Schneier (2003), οι εργαζόμενοι ενισχύονται στην 
ανάπτυξη της κατάλληλης νοοτροπίας εφόσον γνωρίζουν και κατανοούν τις επιδόσεις της 
επιχείρησης καθώς και το βαθμό επιτυχίας της ακολουθουμένης στρατηγικής.  
 
Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται η αντιστοιχία νοοτροπίας εργαζομένων σε κάθε τύπο στρατηγικής, 
σύ-μφωνα με τις απόψεις των Beatty & Schneier (1997) και Ulrich & Beatty  (2001).  
 

 
Νοοτροπία εργαζομένων  

 
 

Στρατηγική  
λειτουργικής αριστείας 

(operational excellence strategy) 
 

 
Στρατηγική 

προϊοντικής ηγεσίας 

 
Στρατηγική 

στενών πελατειακών σχέσεων 
(product leadership strategy) (customer intimacy strategy) 

  
Κόστος Καινοτομία Λύσεις 

▪Ταυτίζονται με τις διεργασίες 
▪Εκπαιδεύσιμοι   / μαθαίνουν γρήγορα
▪Ακολουθούν τ ς α σχέδια δράση
▪Αφοσιωμένοι στην επιχείρηση 
▪Βραχυπρόθεσμη εστίαση    
▪Αποφεύγουν σπατάλη και ελαχιστοποιούν 
το κόστος 
▪Επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση 
▪Μεγάλο ενδιαφέρον για  την ποσότητα 
παραγωγής 
▪Μεγάλο ενδιαφέρον για τις διεργασίες 
▪Προτιμούν τη σταθερότητα 
▪Χαμηλά επίπεδα ανάληψης κινδύνων   
 
 

▪Έφεση για καινοτομία και επινοήσεις ▪Ταυτίζονται με τους τες πελά
▪Αμφισβήτηση  ν αντιλήψεων κατεστημένω ▪Συμμερίζονται   απόψεις εύκολα
▪Απέχθεια για τ ία η γραφειοκρατ ▪Επιδιώκουν πλ α τους ηροφόρηση γι
▪Μακροπρόθεσμη εστίαση πελάτες 
▪Ευελιξία ▪Ευπροσάρμοστοι και ευέλικτοι 
▪Επιδιώκουν τη μάθη  ση ▪Προσφέρουν αποτελέσματα στους πελάτες 
▪Μεγάλο ενδιαφ τελέσματα έρον για απο
▪Υψηλή ανοχή στην αμφιβολία 
▪Προθυμία ανάληψης κινδύνων 
 
 

 

 

▪Φροντίζουν για τ ία των πελατών  ην επιτυχ
▪Προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών 
▪Υψηλή ανοχή στην αμφιβολία 
 

 

 

 

 
Πίνα
Πηγ

κας 1  Στρατηγική επιλογή και νοοτροπία ερ ζομένων 
ές: Beatty & Schneier (1997); Ulrich & Bea y (2001)    

 
3.4.1.3 Συμπεριφορά εργαζομένων 
 
Ως συνέπεια των προη υποστηρίζουν ότι  το 
μήμα ΔΑΠ θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι εργαζόμενοι που κατέχουν κρίσιμες θέσεις να 

ναμένεται από αυτούς, ανάλογα με την ακολουθούμενη από 
ν επιχείρηση στρατηγική. Χρήσιμη δραστηριότητα του Τμήματος ΔΑΠ προς την κατεύθυνση 

: γα
tt

γουμένων, οι Beatty, Huselid & Schneier (2003) 
Τ
επιδεικνύουν τη συμπεριφορά που α
τη
αυτή θεωρούν τη μέριμνα για διενέργεια ελέγχων που αποβλέπουν στη διαπίστωση του βαθμού 
επίδειξης από τους εργαζόμενους των απαιτουμένων συμπεριφορών, προκειμένου να 
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τ

           

 

 

ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντά τους. Οι Beatty, Huselid & Schneier (2003) 
αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της κατάλληλης συμπεριφοράς των διοικητικών 
στελεχών. Έτσι, στις επιδιώξεις του Τμήματος ΔΑΠ εντάσσουν τη φροντίδα διευκόλυνσης των 
στελεχών για να αναπτύσσουν δεσμούς με τα άτομα της ομάδας τους που επιτρέπουν ην 
επιτυχή εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης. Ακόμη, καθιστούν το Τμήμα ΔΑΠ συμμέτοχο 
στη διοίκηση της απόδοσης ώστε οι εργαζόμενοι  να γνωρίζουν τις προσδοκίες της Διοίκησης 
από αυτούς και να έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα επίπεδα απόδοσής τους μετά από 
ουσιαστική επισκόπησή της. Τέλος, εντοπίζουν την μέριμνα, ώστε τα διοικητικά στελέχη να 
καθίστανται υπεύθυνα και να αξιολογούνται για τη νοοτροπία των υφισταμένων τους,  
την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και τη συμπεριφορά εκείνων που κατέχουν κρίσιμες 
(στρατηγικές) θέσεις. 
 
Στον Πίνακα 2 εμφανίζεται η αντιστοιχία της τυπικής συμπεριφοράς των εργαζομένων σε κάθε 
τύπο στρατηγικής, σύμφωνα με τις απόψεις των Beatty & Schneier (1997) και Ulrich & Beatty  
(2001).    
 

 
Τυπική συμπεριφορά εργαζομένων  

 
 

λειτ

  
Στρατηγική  

 

Στρατηγική 
προϊοντικής ηγεσίας 

(product leadership strategy) 

Στρατηγική 
στενών πελατειακών σχέσεων 

(customer intimacy strategy) 
 

ουργικής αριστείας 
(operational excellence strategy) 

 
Κόστος Λύσεις Καινοτομία 

▪Ομαδική εργασία 
▪Αναζητούν χρήσι   
▪Σχετικά ψιμη 
συμπερ

      
  

▪Επιλύουν προβλήματ   
▪Προκαλούν αμ
▪Συνεργασία
▪Ιδιαίτε
 
 

▪Ανταλλάσσουν ιδέες και λύσεις 
▪Σκέπτονται και  από όρια 
▪Αναπτ
▪Συνερ
▪Διαχειρ
 

μο ρόλους
ληπτική και πρ

υς 
επανα οβλέ
ορά ιφ

όνομη και ατομική συμπεριφορά    ▪Αυτ
   

α
τήσειςφισβη  

ταξύ Τμημάτων με  
δημιουργική συμπεριφορα ρά 

εργάζονται πέρα
πολλαπλές δεξιύσσουν ότητες 

γάζονται ως μέρη δικτύων 
ίζονται τους πελάτες 

 
Πίνακας 2: συμπεριφορά ε

ς: B lrich & Be
 
3.4.2 α  σύμφωνα με προγενέστερε

 Στρατηγική επιλογή και ργαζομένων 
  Πηγέ eatty & Schneier (1997); U atty (2001)    

Παραδοτέα αποτελέσμ τα ς έρευνες 
 
Κατά την Tsui (1984)   προσδιορίζεται από 
ν αντίληψη των εξυπηρετουμένων από αυτό ομάδων ενδιαφερομένων και οι οποίες, επίσης, 

θώς και τα κριτήρια 
ξιολόγησής του. Σύμφωνα με το προτεινόμενο από την Tsui πλαίσιο, η αποτελεσματικότητα 

, η αποτελεσματικότητα του Τμήματος προσωπικού
τη
καθορίζουν τις δραστηριότητες με τις οποίες το Τμήμα ασχολείται κα
α
του Τμήματος εξετάζεται σε σχέση με  τις εκτελούμενες από αυτό δραστηριότητες και μπορεί να 
προσδιορισθεί από μετρήσεις της παραγωγικότητας, ηθικού, ρυθμού διακίνησης, απουσιών 
και καθυστερήσεων προσέλευσης των εργαζομένων.  Δεν προτείνει να μετριούνται όλες οι 
δραστηριότητες του Τμήματος αλλά επισημαίνει ότι αυτές που μετριούνται θα συγκεντρώνουν 
και τη μεγαλύτερη προσοχή.  
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μήμα προσωπικού αναφέρονται κυρίως στην εκτέλεση 17 
ραστηριοτήτων, το δε Τμήμα αξιολογείται ως προς την εκτέλεσή τους με τη χρήση                  

κ π

)

ε ω   τ

 τους 
πορεί να αξιολογηθεί με τη χρήση 5 κριτηρίων, ως εξής: (α) ανταποκρισιμότητα,                     

 

ότητας του Τμήματος προσωπικού με 
 χρήση 3 παραγόντων που είναι: (α) ικανοποίηση εσωτερικού πελάτη, (β) επάρκεια 

ς ικανότητες – ιδιότητες των στελεχών του Τμήματος ανθρωπίνων 
όρων. Την διέκριναν, μάλιστα, σε (α) τεχνική αποτελεσματικότητα και (β) στρατηγική 

κ

Από έρευνα της Tsui (1987) προέκυψε ότι οι απαιτήσεις των πολλαπλών ομάδων 
ενδιαφερομένων από το Τ
δ
(α) υποκειμενικών κριτηρίων των ομάδων ενδιαφερομένων (όπως ρίσεις ως ρος τη 
συνεργασία, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης, ποιότητα υπηρεσιών και 
ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών) και (β  αντικειμενικών κριτηρίων (επίτευξη στόχων, 
μέσος χρόνος κάλυψης αιτημάτων, αποδοτικότητα χρήσης πόρων). Τα ως άνω κριτήρια 
αναλύονται σ  12 επί μέρους μετρήσεις, μια εκ τ ν οποίων συνδέεται με την υποστήριξη ων 
επιχειρηματικών σχεδίων της διοίκησης όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους. 
 
Δεύτερη έρευνα της ιδίας (Tsui, 1987) εντόπισε 73 δραστηριότητες σε 8 διαστάσεις και 
διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα του Τμήματος προσωπικού ως προς την εκτέλεσή
μ
(β) διαχείριση κόστους, (γ) προδραστικότητα & καινοτομικότητα, (δ) εκπαίδευση & ανάπτυξη 
και (ε) επιτεύγματα σε θέματα ίσης μεταχείρισης. Τα εν λόγω κριτήρια αναλύονται σε 50 επί 
μέρους μετρήσεις, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στην εκτέλεση συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων του Τμήματος. Ορισμένες από τις μετρήσεις συνδέονται με τη βελτίωση του 
ηθικού, αφοσίωσης και αξιοποίησης των εργαζομένων. 
 
Μεταγενέστερη έρευνα της Tsui (1990) με την προσέγγιση των πολλαπλών ομάδων 
ενδιαφερομένων εξετάζει τη μέτρηση της αποτελεσματικ
τη
διατιθεμένων πόρων και (γ) ευπροσάρμοστη ανταπόκριση. Τα εν λόγω κριτήρια αναλύονται σε 
14 επί μέρους μετρήσεις. Ενδιαφέρων είναι ο εντοπισμός της σημασίας της επάρκειας των 
διατιθεμένων πόρων που αναφέρεται στην παρεχόμενη  χρηματοδότηση και υποστήριξη από τη 
Διοίκηση προς το Τμήμα. 
 
Οι Huselid, Jackson & Schuler (1997) διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ 
επηρεάζεται θετικά από τι
π
αποτελεσματικότητα. Η πρώτη αναφέρεται στη συμμόρφωση – ανταπόκριση  προς τις εξωτερικές 
και εσωτερικές ομάδες συμφερόντων, μέσω της εφαρμογής των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ 
που αποβλέπουν στην επιλογή ικανών εργαζομένων και στην εκπαίδευσή τους ώστε να 
διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, η δε αξιολόγηση γίνεται με τη βοήθεια 14 σχετικών με 
το εύρος των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ μετρήσεων. Η δεύτερη επεκτείνεται στο σχεδιασμό 
και υλοποίηση μιας σειράς συνεπών μεταξύ τους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ, που 
διασφαλίζουν ότι οι ανθρώπινοι πόροι της επιχείρησης συμβάλλουν στην επίτευξη των 
επιχειρηματικών στόχων και αξιολογείται με τη χρήση 9 επί μέρους μετρήσεων. Ορισμένες εξ 
αυτών συνδέονται με την ομαδική εργασία, συμμετοχή – ενδυνάμωση, παραγωγι ότητα των 
εργαζομένων και ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών. 
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 στρατηγική της επιχείρησης είχε θετική 
πίπτωση στην αντίληψη περί της αποτελεσματικότητας του Τμήματος.  Οι εν λόγω ερευνητές, 

      

τ

τικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στην επιχειρησιακή 
πόδοση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής ΔΑΠ επιδρά 

ν αποτελεσματικότητα της  λειτουργίας 
ΑΠ με τη χρήση των εξής κριτηρίων: (α) παροχή υπηρεσιών, (β) ασκούμενος ρόλος                

    

 
Οι Wright, McMahan, McCormick & Sherman (1998) διαπίστωσαν ότι η αυξημένη εμπλοκή 
των στελεχών του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων στη
ε
κατά την εξέταση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος, χρησιμοποίησαν ως κριτήρια:  
(α) τη στρατηγική εμπλοκή του Τμήματος, με την έννοια του κατά πόσον επιδεικνύει 
συγκεκριμένες συμπεριφορές στρατηγικού χαρακτήρα, (β) τις θεμελιώδεις ικανότητες της 
επιχείρησης και (γ) τη συνολική (γενική) αποτελεσματικότητα του Τμήματος, με την έννοια 
κυρίως της γενικής εκτίμησης του κατά πόσον ικανοποιητικά ασκεί τα καθήκοντά του. Η 
δημιουργία των θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης θεωρήθηκε ότι αποτελεί κύριο 
ζητούμενο αποτέλεσμα της δραστηριότητας του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων και 
αξιολογήθηκε με τη βοήθεια μετρήσεων που αναφέρονται κυρίως στο βαθμό προσέλκυσης – 
διακράτησης ικανού εργατικού δυναμικού και ανάπτυξης – βελτίωσης δεξιοτήτων, υποκίνησης 
και ηθικού ων εργαζομένων. 
 
Οι Richard & Johnson (2001), εφαρμόζοντας τη θεωρία των πόρων και ικανοτήτων, διερεύνησαν 
την επίπτωση της αποτελεσμα
α
σημαντικά στη μείωση του ρυθμού εναλλαγής των εργαζομένων και στην αύξηση των 
συνολικών επιδόσεων της επιχείρησης. Οι ερευνητές ακολούθησαν τις απόψεις των Huselid, 
Jackson & Schuler (1997) ως προς τη διάκριση της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ σε “τεχνική” και  
“στρατηγική”, αλλά προέκριναν ως σημαντικότερη την “στρατηγική αποτελεσματικότητα” διότι 
αποτελεί ικανότητα συνυφασμένη με την επιχείρηση και αποφέρει οικονομικές ωφέλειες που 
δεν μπορούν να αντιγραφούν εύκολα από τους ανταγωνιστές. Η μορφή αυτή της 
αποτελεσματικότητας  αξιολογήθηκε με τη βοήθεια 8 επί μέρους μετρήσεων, από τις οποίες 
ορισμένες αναφέρονται στη συμμετοχή – ενδυνάμωση, ομαδική εργασία, παραγωγικότητα 
εργαζομένων και ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών. 
 
Με έρευνα των Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001) συγκρίθηκαν οι εκτιμήσεις των 
στελεχών ΔΑΠ και στελεχών γραμμής σχετικά με τη
Δ
(γ) συμβολή στην επιχειρησιακή επιτυχία και (δ) συνολική (γενική) αποτελεσματικότητα, με την 
έννοια κυρίως της γενικής εκτίμησης του κατά πόσον ικανοποιητικά εκτελούνται τα καθήκοντα 
της λειτουργίας ΔΑΠ. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα στελέχη ΔΑΠ αξιολόγησαν σταθερά την 
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ΔΑΠ σε υψηλότερα επίπεδα από τα στελέχη γραμμής.  
Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρήθηκαν στις περισσότερο σημαντικές και στρατηγικές 
απόψεις της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε με τη βοήθεια 
34 επί μέρους μετρήσεων, μεταξύ των οποίων ορισμένες αναφέρονται στην υποκίνηση, 
αφοσίωση των εργαζομένων, ανάδειξη διευθυντικών ικανοτήτων και δημιουργία του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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 άνω έρευνες. 

 
Στον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήματος 2 σημειώνονται οι παράγοντες του μοντέλου των 
Beatty, Huselid & Schneier (2003), στους οποίους αναφέρονται οι ως
 
3.4.3 Παραδοτέα αποτελέσματα κατά τους Huselid, Becker & Beatty  

(Workforce Scorecard) 
 

ση της στρατηγικής 
της επι κύρια αποστολή της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων την επιτυχία 
του ανθρώπινου δυναμικού της (workforce success). Δεν ενδιαφέρονται τόσο για τις 

ς

ίνων πόρων 
ντός της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, καθιστώντας έτσι την στρατηγική 

ε

        
φής ως προς τις προσδοκίες 

πιτυχίας των εργαζομένων της. Οι εν λόγω συγγραφείς διακηρύσσουν ότι, διαφορετικές 

Π καθίστανται 
πεύθυνα για τη συμβολή τους στην επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων και όχι μόνον για την 

Οι Huselid, Becker & Beatty (2005) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκτέλε
χείρησης και θεωρούν ως 

διεξαγόμενες δραστηριότητες ΔΑΠ όσο για την επίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές έχουν 
στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις που γίνονται στο 
ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να υποβοηθούν την εκτέλεση της στρατηγική  μέσω 
διαμόρφωσης της κουλτούρας, της νοοτροπίας, των ικανοτήτων και των συμπεριφορών των 
εργαζομένων. Κατά τους εν λόγω συγγραφείς, η επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί τον 
συνεκτικό ιστό μεταξύ στρατηγικής, επενδύσεων ΔΑΠ και ανθρωπίνου δυναμικού. 
 
Κατά τους Huselid, Becker & Beatty (2005) η αποτελεσματική εκτέλεση της στρατηγικής 
συνεπάγεται νέους τρόπους ενσωμάτωσης μετρήσεων της επιτυχίας των ανθρωπ
ε
απόδοση των εργαζομένων κύριο συστατικό μέρος της όλης διαδικασίας. Όπως οι ίδιοι 
επισημαίνουν, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να διαθέτουν σαφή ανταγωνιστική στρατηγική 
(business strategy), συνδυασμένη στρατηγική διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων τους 
(workforce  strategy) και στρατηγική της λειτουργίας ΔΑΠ (HR function strategy). Επίσης, 
επιβάλλεται να έχουν αντίστοιχα πλαίσια μέτρησης των αποτελεσμάτων προκειμένου να 
παρακολουθούν την πρόοδο και να βελτιώνουν τις πιδόσεις τους. 
 
Προκειμένου να αναπτυχθεί η υπευθυνότητα αυτού του τύπου, ως στρατηγική ικανότητα,  
η ανώτατη ηγεσία της επιχείρησης θα πρέπει να είναι πολύ σα
ε
στρατηγικές χρειάζονται διαφορετικές ικανότητες και συμπεριφορές των εργαζομένων για την 
επιτυχή υλοποίησή τους· διαφορετικές ικανότητες και συμπεριφορές απαιτούν μοναδικά και 
διαφορετικά συστήματα ΔΑΠ· και διαφορετικά συστήματα ΔΑΠ απαιτούν συγκεκριμένες 
κουλτούρες και νοοτροπίες εργαζομένων για να έχουν βέλτιστα αποτελέσματα.   
 
Η προσέγγιση των Huselid, Becker & Beatty (2005) προδιαγράφει διαφορετικές σχέσεις μεταξύ 
στελεχών ΔΑΠ και διευθυντικών στελεχών γραμμής. Τα στελέχη της ΔΑ
υ
αποδοτική διοίκηση (effective administration) του συστήματος ΔΑΠ. Αντίστοιχα, τα 
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05) κινούνται μεταξύ των πλαισίων της κάρτας 
πιχειρηματικών επιδόσεων (Business Scorecard) (Σχήμα 6) και της κάρτας επιδόσεων της 

ε  . 

 ε  κ

 Beatty (2005) δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιτυχή εκτέλεση της 
τρατηγικής, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η κρίσιμη διάσταση της 

κ  

 & Beatty (2005) εστιάζει μάλλον στη στρατηγική απόδοση των 
ργαζομένων παρά στη συμβολή της λειτουργίας ΔΑΠ στην επιχειρηματική επιτυχία. Επιδίωξη 

d σ

διευθυντικά στελέχη γραμμής αναλαμβάνουν την υπευθυνότητα της αποτελεσματικής διοίκησης 
της επιτυχίας των ανθρωπίνων πόρων.   
 
Οι Huselid, Becker & Beatty (20
ε
λειτουργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) (Σχήμα 7), στα οποία έχουμ  ήδη αναφερθεί Οι εν λόγω 
συγγραφείς αποδέχονται τη λογική του πρώτου πλαισίου, όπου, υπό την καθοριστική επίδραση 
της ακολουθουμένης στρατηγικής, η επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων (γνώσεις – ικανότητες, 
νοοτροπία και συμπεριφορές) αποτελεί την κινητήρια δύναμη που διοχετεύεται διαδοχικά στην 
επιτυχία των εσωτερικών διαδικασιών, στην πελατειακή επιτυχία και τέλος στην 
χρηματοοικονομική επιτυχία. Επίσης, στηρίζονται και στο δεύτερο πλαίσιο, αποδεχόμενοι ότι, 
πάλι υπό την κ ντρική επίδραση της στρατηγικής, η επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων αι η 
διαμόρφωση των καταλλήλων γνώσεων – ικανοτήτων, νοοτροπίας και συμπεριφορών εξαρτάται 
από τις ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ, τις εφαρμοζόμενες πολιτικές – 
πρακτικές ΔΑΠ και τέλος την ολοκλήρωση – ευθυγράμμιση του συστήματος ΔΑΠ με τη 
στρατηγική της επιχείρησης. 
 
Επειδή οι Huselid, Becker &
σ
διοίκησης της επιτυχίας του ανθρωπίνου δυναμικού (managing workforce success), που κατ’ 
αυτούς σημαίνει ταυτόχρονα και δυνατότητα διεξαγωγής των αντιστοίχων μετρήσεων 
(measuring workforce success). Με την προσέγγισή τους υιοθετούν, όπως σημειώνουν, 
διαφορετική προοπτική στη διοί ηση της επιτυχίας του ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και στη 
μέτρηση της εν λόγω επιτυχίας. 
 
Το πρότυπο των Huselid, Becker
ε
των ως άνω συγγραφέων είναι να εφοδιάσουν τα ανώτερα εκτελεστικά στελέχη της διοίκησης με 
έγκαιρες και στρατηγικά έγκυρες μετρήσεις της απόδοσης των εργαζομένων καθώς και με τους 
σχετικούς δείκτες – οδηγούς (leading indicators) αυτής της απόδοσης. Η προσέγγιση αυτή 
απεικονίζεται στο Σχήμα 9, όπου φαίνονται: (α) το πρότυπο της κάρτας επιδόσεων του 
ανθρωπίνου δυναμικού (Workforce Scorecard), (β) η αντιστοίχισή του εντός του ευρύτερου 
πλαισίου της μέτρησης των στρατηγικών επιδόσεων σε επίπεδο επιχείρησης (κάρτα 
επιχειρηματικών επιδόσεων – Business Scorecard) και επίπεδο λειτουργίας ΔΑΠ (κάρτα 
επιδόσεων της λειτουργίας ΔΑΠ – HR Scorecar ) και (γ) τα τοιχεία τα οποία το συνθέτουν. 
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Κάρτα επιδόσεων                                Κάρτα επιδόσεων               Κάρτα επιχειρηματικών  
λειτουργίας ΔΑΠ                            ανθρωπίνου δυναμικού                 επιδόσεων  
(HR Scorecard)           (Workforce Scorecard)             (Business Scorecard) 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΗΓΕΣΙΑΣ & 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Τα μέλη της ηγετικής ομάδας 
και οι εργαζόμενοι συμπεριφέ-
ρονται με τρόπο που οδηγεί 
στην επίτευξη των στρατηγι-
κών σκοπών; 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
● Ευθυγράμμιση 
● Ολοκλήρωση  
● Διαφοροποίηση 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Ποιες συγκεκριμένες οικονο- 
μικές υποχρεώσεις πρέπει να 
αντιμετωπισθούν; 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
Ποιες συγκεκριμένες επιθυμί-
ες και προσδοκίες των πελα-
τών πρέπει να ικανοποιηθούν; 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ 

 
● Στρατηγικός εταίρος 
● Συντελεστής αλλαγών 
● Συνήγορος εργαζομένων 
● Διοικητικός ειδήμων 

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ & ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Κατανοούν οι εργαζόμενοι τη 
στρατηγική και την ασπάζον-
ται; Υπάρχει η κουλτούρα που 
χρειάζεται για να υποστηρίξει 
την εκτέλεση της στρατηγι-
κής; 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

● Σχεδιασμός εργασίας 
● Στελέχωση 
● Ανάπτυξη 
● Διοίκηση απόδοσης 
● Αμοιβές 
● Επικοινωνία 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οι εργαζόμενοι και ειδικότερα 
οι κάτοχοι των θέσεων “Α”,  
έχουν τις δεξιότητες που 
χρειάζονται για την εκτέλεση 
της στρατηγικής; 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ 
 
Ποιες συγκεκριμένες εσωτερι-
κές λειτουργικές διαδικασίες 
πρέπει να βελτιστοποιηθούν; 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΘΡΩΠ. ΠΟΡΩΝ 
 
Έχουν οι εργαζόμενοι επιτύχει 
τους βασικούς στρατηγικούς 
σκοπούς της επιχείρησης; 
 

Σχήμα 9: Κάρτα επιδόσεων ανθρωπίνου δυναμικού (Workforce Scorecard) 
Πηγή: Huselid, Becker & Beatty (2005) 

 
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, μολονότι ο πρωταρχικός αντικειμενικός σκοπός μιας 
επιχείρησης είναι συνήθως η μεγιστοποίηση των κερδών και της αξίας της έναντι των μετόχων 
της, είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι τα κέρδη πραγματοποιούνται μέσω των παραγωγικών 
συμπεριφορών των εργαζομένων, που είναι συνεπείς με τους στρατηγικούς και λειτουργικός 
στόχους της επιχείρησης. Έτσι, προκειμένου να επιδιωχθεί η χρηματοοικονομική επιτυχία, 
απαιτούνται προηγουμένως ορισμένα λειτουργικά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν την  
επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων (workforce success).  
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Κατά τους Huselid, Becker & Beatty (2005) παραδοτέο αποτέλεσμα της λειτουργίας ΔΑΠ είναι 
η επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων της, η οποία περιλαμβάνει  την κουλτούρα, τη νοοτροπία, τις 
ικανότητες – ιδιότητες  και τις συμπεριφορές των εργαζομένων ως στοιχεία της μοναδικής 
ταυτότητας της επιχείρησης που οδηγούν τις λειτουργικές, πελατειακές και χρηματοοικονομικές 
στρατηγικές της. Η επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί την πλέον σημαντική διάσταση 
διότι συγκεντρώνει τα τελικά αποτελέσματα της απόδοσης των εργαζομένων. Μέσω των 
σχετικών μετρήσεων απεικονίζεται ο βαθμός συμβολής των εργαζομένων στην εκτέλεση της 
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επιχειρησιακής στρατηγικής. Οι εν λόγω μετρήσεις της απόδοσης έχουν δύο κύρια 
χαρακτηριστικά: (α) καλύπτουν αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης (business objectives) 
που έχουν μεγάλη σημασία για τα διευθυντικά στελέχη γραμμής· αποτελούν δηλ. στρατηγικούς 
οδηγούς απόδοσης (strategic performance drivers) που συμβάλλουν στην επιτυχή εκτέλεση της 
επιχειρησιακής στρατηγικής και βρίσκονται υπό την άμεση ευθύνη ενός ή περισσοτέρων 
στελεχών γραμμής και (β) αναφέρονται σε επιχειρησιακά αποτελέσματα που καθορίζονται 
(μολονότι όχι αποκλειστικά) από την απόδοση των εργαζομένων και ειδικότερα από τις 
ικανότητες - ιδιότητές  τους και τις διακριτικές προσπάθειες (discretionary efforts) που 
καταβάλλουν. 
 
Ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση των Huselid, Becker & Beatty (2005), ότι η επιτυχία των 
ανθρωπίνων πόρων αποτελεί δείκτη τετελεσμένων γεγονότων (lagging indicator) που μετρά 
δηλ. την απόδοση του ανθρωπίνου δυναμικού μετά την εκδήλωσή της, χωρίς να έχει τη 
δυνατότητα να την διαμορφώσει εκ των προτέρων, όπως οι δείκτες – οδηγοί (leading indicators) 
αυτής της απόδοσης. Η επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων, όπως τονίζουν, δεν οφείλεται 
αποκλειστικά στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Γι’ αυτό προτείνουν να εκφράζεται 
μέσω επιχειρησιακών αποτελεσμάτων που θα αποτελούν και τη μέτρηση της επιτυχίας [όπως 
συμπεριφορές απόδοσης εργαζομένων (workforce performance behaviors) ή στόχοι απόδοσης 
για τους κατόχους των θέσεων “Α” (performance goals for “A” players)]. Τη θέση τους αυτή 
αιτιολογούν με το σκεπτικό ότι τόσο τα διευθυντικά στελέχη γραμμής όσο και τα στελέχη της 
ΔΑΠ συχνά αντιμετωπίζουν τα ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού χωριστά από τα επιχειρησιακά 
θέματα, ωσάν να ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους, μολονότι η επιτυχής εκτέλεση της στρατηγικής 
επιβάλλει να υιοθετήσουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.  
 
Το προαναφερθέν παραδοτέο αποτέλεσμα, δηλ. η επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων, (workforce 
success) είναι προϊόν πολύ συγκεκριμένων συμπεριφορών της ηγεσίας και των εργαζομένων 
(leadership and workforce behaviors), οι δε συμπεριφορές αυτές είναι συνάρτηση των 
ικανοτήτων – ιδιοτήτων των εργαζομένων (workforce competencies). Τέλος, οι ικανότητες – 
ιδιότητες, οι συμπεριφορές και τα αποτελέσματα αποτελούν συνάρτηση της επιχειρησιακής 
κουλτούρας και της νοοτροπίας των εργαζομένων (workforce mind-set and culture). Όπως 
φαίνεται και στο Σχήμα 10 που ακολουθεί,  σύμφωνα με το πρότυπο της κάρτας επιδόσεων 
ανθρωπίνου δυναμικού, η νοοτροπία και κουλτούρα των εργαζομένων διευκολύνει τις 
ικανότητες – ιδιότητές τους, οι ικανότητες – ιδιότητες  των εργαζομένων διευκολύνουν τις 
κατάλληλες συμπεριφορές και οι συμπεριφορές ηγεσίας και εργαζομένων διευκολύνουν την 
επιτυχία του ανθρωπίνου δυναμικού.   
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Οι εργαζόμενοι και ειδικότερα οι κάτοχοι των θέ-
σεων “Α”,  έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για 
την εκτέλεση της στρατηγικής; 

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ & ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Κατανοούν οι εργαζόμενοι τη στρατηγική και την 
ασπάζονται; Υπάρχει η κουλτούρα που χρειάζεται 
για να υποστηρίξει την εκτέλεση της στρατηγικής; 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Έχουν οι εργαζόμενοι επιτύχει τους βασικούς στρα-
τηγικούς σκοπούς της επιχείρησης; 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΗΓΕΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Τα μέλη της ηγετικής ομάδας και οι εργαζόμενοι 
συμπεριφέρονται με τρόπο που οδηγεί στην επίτευ-
ξη των στρατηγικών σκοπών; 

Σχήμα 10: Τα στοιχεία της κάρτας επιδόσεων ανθρωπίνου δυναμικού (Workforce Scorecard) 
Πηγή: Huselid, Becker & Beatty (2005) 

 
Τα τρία υπόλοιπα στοιχεία της κάρτας επιδόσεων ανθρωπίνου δυναμικού αποτελούν δείκτες – 
οδηγούς (leading indicators) της επιτυχίας των ανθρωπίνων πόρων και στοιχεία διοίκησης, τα 
οποία επηρεάζονται ισχυρά από τα διευθυντικά στελέχη γραμμής. Οι σχετικές μετρήσεις 
εστιάζουν κυρίως στα χαρακτηριστικά αυτών των ίδιων των εργαζομένων (attributes) και είναι 
σημαντικές διότι καλύπτουν τους οδηγούς της επιτυχίας των ανθρωπίνων πόρων και δείχνουν 
την κατεύθυνση προς την οποία τα διευθυντικά στελέχη γραμμής θα πρέπει να επενδύσουν 
προκειμένου να μεγιστοποιήσουν αυτήν την επιτυχία. Επίσης, περιγράφουν τα στοιχεία εκείνα 
της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού, για τα οποία θα έπρεπε τα στελέχη γραμμής να 
αναλάβουν υπευθυνότητα. Ακολουθεί ανάλυση των τριών υπολοίπων στοιχείων της κάρτας 
επιδόσεων ανθρωπίνου δυναμικού (workforce scorecard). 
 
3.4.3.1 Συμπεριφορά ηγεσίας και εργαζομένων 
 
Κατά τους Huselid, Becker & Beatty (2005), τα ηγετικά στελέχη και οι απλοί εργαζόμενοι θα 
πρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπους που είναι συνεπείς με τις ανάγκες εκτέλεσης της 
επιχειρησιακής στρατηγικής. Οι συμπεριφορές αυτές μπορούν να προσδιορισθούν και να 
μετρηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι τόσο τα ηγετικά στελέχη όσο και οι λοιποί εργαζόμενοι 
εκτελούν τις επιταγές της στρατηγικής. 
 
Στην αλυσίδα αξίας, ο αμέσως πρoηγούμενος της επιτυχίας των ανθρωπίνων πόρων και 
περισσότερο άμεσος δείκτης – οδηγός (leading indicator) είναι η συμπεριφορά της ηγετικής 
ομάδας και των εργαζομένων. Πρόκειται για τις πραγματικές συμπεριφορές απόδοσης που 
απαιτούνται από τα διευθυντικά στελέχη και τους εργαζόμενους προκειμένου η επιχείρηση να 
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κατακτήσει την επιτυχία των ανθρωπίνων πόρων. Για να καλυφθούν τα βασικά στοιχεία αυτών 
των συμπεριφορών, τα κατάλληλα σημεία μέτρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο το 
προσωπικό της πρώτης γραμμής (front-line staff) που συναλλάσσεται με τους πελάτες όσο και 
τα διοικητικά στελέχη (line managers) που είναι υπεύθυνα για το προσωπικό αυτό. 
 
Όπως παρατηρούν οι Huselid, Becker & Beatty (2005), η νοοτροπία και οι ικανότητες των 
εργαζομένων είναι αναγκαίες αλλά όχι και ικανές συνθήκες για την παραγωγή αποτελεσμάτων 
διότι οι άνθρωποι θα πρέπει να υποκινηθούν πραγματικά ώστε εργαζόμενοι να εκτελέσουν τη 
στρατηγική της επιχείρησης. Αυτό που επισημαίνουν ότι απαιτείται είναι η συνεπής 
συμπεριφορά των εργαζομένων κατά τρόπο που να οδηγεί στην επίτευξη των βασικών 
στρατηγικών αντικειμενικών σκοπών (key strategic objectives). Αναφέρουν, μάλιστα, την 
περίπτωση εξαιρετικά ικανών ατόμων με μειωμένη απόδοση, είτε λόγω έλλειψης επαρκούς 
υποκίνησης είτε λόγω περιορισμών του περιβάλλοντος ή της κουλτούρας που τους εμποδίζουν 
να αποδώσουν στην εργασία τους. 
 
Οι προτεινόμενες από τους συγγραφείς μετρήσεις μπορούν να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος 
αποτελεσμάτων, όπως η ποιότητα της ηγεσίας, η έκταση στην οποία διαχέεται η γνώση,             
ο βαθμός συνεργασίας εντός των ομάδων κατά συνεκτικό και τελέσφορο τρόπο ή η έκταση στην 
οποία οι υψηλής απόδοσης υπάλληλοι παραμένουν στην επιχείρηση και οι χαμηλής απόδοσης 
αποχωρούν. 
 
3.4.3.2 Ικανότητες – ιδιότητες εργαζομένων 
 
Κατά τους Huselid, Becker & Beatty (2005),  οι ικανότητες – ιδιότητες (competencies) 
εκφράζουν αυτό που οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να κάνουν και αναφέρονται ειδικότερα στη 
γνώση (knowledge), στις δεξιότητες (skills), στην ικανότητα (ability) και στα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας (personality characteristics) που αυτοί διαθέτουν. Οι ως άνω συγγραφείς 
σημειώνουν ότι οι ικανότητες – ιδιότητες είναι δεκτικές μέτρησης και παρακολούθησης.         
Τις θεωρούν δε ως θεμελιακό οδηγό (foundational driver) της επιτυχίας των ανθρωπίνων πόρων 
διότι αντιπροσωπεύουν τη δυνητική (potential) απόδοση των εργαζομένων αλλά επί πλέον 
αποτελούν και βασικό οδηγό για τη διοίκηση της πραγματικής τους απόδοσης. Οι  ίδιοι 
επισημαίνουν, ακόμη, ότι η κύρια άποψη των ικανοτήτων – ιδιοτήτων δεν περιορίζεται στη 
διαπίστωση του επιπέδου ύπαρξης μιας γενικής ικανότητας (ενδεικτικά αναφέρεται η ομαδική 
εργασία) που θεωρείται σημαντική για όλους τους εργαζόμενους· επεκτείνεται και στον 
εντοπισμό συγκεκριμένων απαιτουμένων ικανοτήτων, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με 
τους στρατηγικούς οδηγούς της απόδοσης (strategic performance drivers). Αυτό σημαίνει, κατά 
τους εν λόγω συγγραφείς, ότι διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης απαιτούν διαφορετικό 
περίγραμμα (profile) ικανοτήτων – ιδιοτήτων και ότι τα συστήματα διοίκησης και μέτρησης των 
εργαζομένων θα πρέπει να προσαρμόζονται σ’ αυτές τις διακρίσεις.  
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Οι Huselid, Becker & Beatty (2005) τονίζουν τη μεγάλη σημασία των ικανοτήτων – ιδιοτήτων 
προκειμένου οι εργαζόμενοι να επιδείξουν την απαιτούμενη από αυτούς συμπεριφορά για την 
επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής. Σημειώνουν, επίσης, ότι τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να 
γνωρίζουν ότι οι υφιστάμενοί τους παρουσιάζουν συχνά σημαντικές διαφορές ως προς τις 
ικανότητες – ιδιότητες που έχουν και ότι, προκειμένου αυτές να φέρουν αποτελέσματα, οι 
εργαζόμενοι χρειάζονται και την κατάλληλη υποκίνηση. 
 
Οι προτεινόμενες από τους συγγραφείς μετρήσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις ποικίλες 
διαστάσεις της διαφοροποίησης των εργαζομένων, όπως αναλογία κάλυψης θέσεων εργασίας 
“A” με κατόχους αντιστοίχων προσόντων, αναλογία κατόχων θέσεων εργασίας “Β” που έχουν 
δυνατότητα αναβαθμιζόμενοι να  καλύψουν θέσεις εργασίας “A”, αναλογία εκτελεσθέντος 
προϋπολογισμού προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για τις ανάγκες των κατόχων 
θέσεων εργασίας “A”, αξιολόγηση δεξιοτήτων των κατόχων βασικών θέσεων, διαθέσιμοι 
αντικαταστάτες με ετοιμότητα προσόντων για να καλύψουν βασικές θέσεις όταν θα μείνουν 
κενές. 
 
Ως πιθανές πηγές των στοιχείων για τις σχετικές μετρήσεις, οι Huselid, Becker & Beatty (2005) 
προτείνουν: (α) τις αυτο-αξιολογήσεις υπαλλήλων από επισκοπήσεις – έρευνες εργαζομένων 
(employee surveys), (β) τα αποτελέσματα διαφόρων προσπαθειών εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
εργαζομένων και (γ) τα αποτελέσματα διαφόρων δοκιμασιών (tests) κατά το στάδιο της 
πρόσληψης. Το ζητούμενο, κατ’ αυτούς, είναι να εντοπισθούν ορισμένες μετρήσεις που να 
αποτυπώνουν το βαθμό ύπαρξης των απαιτουμένων ικανοτήτων - ιδιοτήτων για την παραγωγή 
των αναγκαίων αποτελεσμάτων από τους εργαζόμενους. Τέλος, επισημαίνουν ότι οι μετρήσεις 
αυτές αποτελούν σημαντικούς δείκτες – οδηγούς (leading indicators) μόνον στην έκταση που 
θεωρούνται ως βασικοί οδηγοί της στρατηγικής επιτυχίας των ανθρωπίνων πόρων. 
 
3.4.3.3 Νοοτροπία και κουλτούρα εργαζομένων  
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Κατά τους Huselid, Becker & Beatty (2005), οι επιχειρήσεις δημιουργούν πρότυπα απόδοσης 
και προσδοκίες που οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοούν. Θεωρούν ότι η κουλτούρα 
διαμορφώνει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων αλλά και ότι η συμπεριφορά διαμορφώνει την 
κουλτούρα. Η κουλτούρα, μάλιστα, είναι δεκτική μέτρησης και εκτίμησης ως προς την επίπτωσή 
της στη στρατηγική επιτυχία της επιχείρησης. Οι εν λόγω συγγραφείς σημειώνουν ότι                 
η συμπεριφορά των εργαζομένων καθοδηγείται, εν μέρει, από τη γενικότερη κουλτούρα της 
επιχείρησης, ιδιαίτερα όσον αφορά στη σημασία της απόδοσης. Τονίζουν ότι η κουλτούρα 
αντανακλά τις θεμελιώδεις παραδοχές και αξίες της επιχείρησης σχετικά με το ποιες 
συμπεριφορές είναι κατάλληλες και επισημαίνουν την κρισιμότητα ύπαρξης κουλτούρας 
προσανατολισμένης τόσο στην υψηλή απόδοση όσο και στη στρατηγική. Δίνουν μεγάλη έμφαση 
στη διαφοροποίηση (differentiation)  και σημειώνουν ότι η κουλτούρα των εργαζομένων πρέπει 
να ενισχύει την αντίληψη ότι ορισμένες θέσεις εργασίας (οι αποκαλούμενες ως θέσεις “A”) είναι 
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περισσότερο στρατηγικές και συνεπώς πιο πολύτιμες διότι ασκούν άμεση επίδραση στους 
βασικούς στρατηγικούς δείκτες (key strategy drivers). Επί πλέον, όπως υποστηρίζουν,                
η διαφοροποίηση σημαίνει ότι υπάρχουν και διαφορετικές αποδόσεις μεταξύ των εργαζομένων. 
Έτσι, συμπεραίνουν, μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης επιβάλλει να αναγνωρίζονται τόσο τα 
άτομα υψηλής απόδοσης όσο και αυτά με χαμηλή απόδοση και αμφότερα τα επίπεδα απόδοσης 
να διοικούνται αποτελεσματικά. Οι ως άνω συγγραφείς επισημαίνουν ότι ο βασικός ρόλος στη 
δημιουργία και διατήρηση της κουλτούρας υψηλής απόδοσης ανήκει στα διευθυντικά στελέχη 
γραμμής. 
 
Οι Huselid, Becker & Beatty (2005) εξαίρουν τη σημασία της κουλτούρας και της νοοτροπίας 
διότι βοηθούν στην εκδήλωση συμπεριφορών και στην απόκτηση ικανοτήτων – ιδιοτήτων που 
χρειάζονται για την εκτέλεση της στρατηγικής. Επίσης, υποστηρίζουν ότι το προσωπικό της 
επιχείρησης προκειμένου να εκτελέσει τη στρατηγική θα πρέπει να αντιλαμβάνεται το 
επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας και το ρόλο των εργαζομένων καθώς και να κατανοεί ότι 
τα διοικητικά στελέχη σε όλα τα επίπεδα αναλαμβάνουν την υπευθυνότητα για την επιτυχία 
στους τομείς των χρηματοοικονομικών,  πελατών, εσωτερικών λειτουργιών και ανθρωπίνων 
πόρων. Διακρίνουν την κουλτούρα ως μια ευρύτερη και γενικότερα επικρατούσα έννοια που 
περιγράφει τι είναι σημαντικό στην επιχείρηση και τι σημαίνει να εργάζεται κανεις σ’ αυτήν.  
 
Αντίθετα, θεωρούν τη νοοτροπία ως στενότερη έννοια που περιγράφει τον προσανατολισμό των 
εργαζομένων προς την απόδοση και την αντίληψη του δικού τους ρόλου προς την επιτυχία της 
επιχείρησης. Ενώ δηλ. η κουλτούρα αποτελεί  χαρακτηριστικό σε επίπεδο επιχείρησης,               
η νοοτροπία είναι χαρακτηριστικό σε επίπεδο ατόμου. Οι εν λόγω συγγραφείς θεωρούν ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν στρατηγική νοοτροπία όταν κατανοούν τη στρατηγική της επιχείρησης, την 
ασπάζονται  και παράλληλα διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες – ιδιότητες αλλά και την 
επιθυμία να την υλοποιήσουν. Συμπερασματικά, υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν 
κατάλληλη κουλτούρα και νοοτροπία, δημιουργούν και διατηρούν  τις κατάλληλες ικανότητες – 
ιδιότητες των εργαζομένων, αντλούν τις επιθυμητές συμπεριφορές από τους κατόχους των 
θέσεων εργασίας “A” και επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα επιχειρησιακά αποτελέσματα που 
συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική της επιχείρησης. 
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Οι προτεινόμενες από τους συγγραφείς μετρήσεις θα πρέπει να καλύπτουν αποτελέσματα που 
αναφέρονται στην κατανόηση της στρατηγικής από τους εργαζόμενους, στον ενστερνισμό της 
στρατηγικής από αυτούς και στην ύπαρξη κατάλληλης κουλτούρας και νοοτροπίας που 
χρειάζονται για να υποστηρίξουν την εκτέλεση της στρατηγικής. Όπως επισημαίνουν οι Huselid, 
Becker & Beatty (2005), το πρόβλημα δεν είναι τόσο να μετρηθεί η κουλτούρα όσο να μετρηθεί 
εάν η συγκεκριμένη κουλτούρα υποστηρίζει την στρατηγική της επιχείρησης. Επίσης, θεωρούν 
ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η μέτρηση της στρατηγικής εστίασης των εργαζομένων (employee 
strategic focus) δηλ. θα πρέπει να μετρηθεί πόσο καλά οι εργαζόμενοι (ιδιαίτερα αυτοί που 
βρίσκονται σε θέσεις εργασίας “A”) αντιλαμβάνονται πώς οι θέσεις τους συμβάλλουν στην 
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επιτυχή εκτέλεση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Ειδικότερα, οι μετρήσεις μπορούν να 
καλύπτουν θέματα, όπως αναλογία εργαζομένων με σαφή αντίληψη της στρατηγικής της 
επιχείρησης, αναλογία εργαζομένων που δεσμεύονται πλήρως έναντι της στρατηγικής, αναλογία 
εργαζομένων που έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εκτέλεση της στρατηγικής, αναλογία 
εργαζομένων που πιστεύουν ότι η κουλτούρα της επιχείρησης υποστηρίζει την εκτέλεση της 
στρατηγικής. 
 
3.4.4   Παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ κατά την παρούσα διατριβή και        
επιλογή του ερευνητικού υποδείγματος (μοντέλου) 

Από τις προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εκθέσαμε 
αναλυτικά στις ενότητες 3.1 και 3.2 προκρίνουμε, ως γενικό πλαίσιο της παρούσας διατριβής, 
την πρόταση των Boudreau & Ramstad (1997) λόγω της περιεκτικότητας, σαφήνειας και 
λιτότητας που την διακρίνουν. Από τα τρία διακριτά επίπεδα αξιολόγησης, στα οποία 
εντάσσονται οι επιδράσεις της ΔΑΠ, επιλέγουμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών – 
πρακτικών ΔΑΠ, η οποία αναφέρεται στον επηρεασμό των ικανοτήτων και συμπεριφορών των 
εργαζομένων.   

Σε συνδυασμό με τα εκτεθέντα στην ενότητα 3.3, περί του νέου στρατηγικού ρόλου της 
λειτουργίας ΔΑΠ, προκύπτει ότι η λειτουργία ΔΑΠ θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει στη 
στρατηγική της επιχείρησης και να διασφαλίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό της έχει τις 
απαραίτητες ικανότητες για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής (Wright et al., 1998). Εντός, 
μάλιστα του πλαισίου των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced Scorecard) γίνεται άμεση 
σύνδεση των τελικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την επιτυχία των 
ανθρωπίνων πόρων μέσω απόκτησης των καταλλήλων ικανοτήτων και συμπεριφορών. 
Προκειμένου να καταστεί επιτυχές το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης εντός του πλαισίου 
των εξισορροπημένων επιδόσεων, επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) των Beatty, Huselid & Schneier 
(2003), δεδομένου ότι ως παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ εντοπίζει τις 
ικανότητες και συμπεριφορές των εργαζομένων.   

Με βάση το υπόδειγμα των Beatty, Huselid & Schneier (2003), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο 
της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced Scorecard) θα προσπαθήσουμε να 
διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Θα 
λάβουμε υπόψη μας τόσο την ειδική (HR function effectiveness) όσο και τη συνολική 
αποτελεσματικότητα (overall HR effectiveness) και θα δούμε πώς μετριέται (αν μετριέται) σε 
επιλεγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους παράγοντες (ικανότητες στελεχών ΔΑΠ, 
πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ, συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων) που την επηρεάζουν / 
υποστηρίζουν.  
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Τα παραδοτέα αποτελέσματα της ΔΑΠ είναι τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, τα οποία επηρεάζουν 
τη λειτουργική διάσταση (operations) και μέσω της πελατειακής διάστασης οδηγούν στα τελικά 
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αποτελέσματα της επιχείρησης / οργανισμού, δηλ. στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.         
Η έρευνά μας θα προσανατολισθεί στα παραδοτέα προϊόντα της λειτουργίας ΔΑΠ, ως ενδιάμεσα 
αποτελέσματα που παρεμβάλλονται στη σχέση μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 
τελικών επιδόσεων της επιχείρησης. 
 
Η επιλογή μας να ασχοληθούμε με την αποτελεσματικότητα (effectiveness) της ΔΑΠ εντός του 
ευρυτέρου, κατά τα ανωτέρω, περιεχομένου της αξιολόγησης της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 
εναρμονίζεται με τις προεκτεθείσες απόψεις, από τις οποίες προκύπτει η κρίσιμη σημασία της 
ανάπτυξης των απαιτουμένων ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων, με τις οποίες 
συνδέεται η έννοια της αποτελεσματικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η ανάπτυξη του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί την 
αφετηρία για την πραγματοποίηση της ποιοτικής έρευνας και τη βάση για τη διατύπωση των 
ερευνητικών προτάσεων και την επίτευξη των ερευνητικών σκοπών. Γίνεται εκτεταμένη 
αναφορά στις έννοιες, θεωρητικά σχήματα και ερευνητικά ευρήματα που σχετίζονται με τους 
παράγοντες του υποδείγματος/μοντέλου αποτελεσματικότητας των Becker, Huselid & Schneier 
(2003). Επί πλέον, επιχειρείται εκτεταμένη τεκμηρίωση των μεταξύ των εν λόγω παραγόντων 
σχέσεων με τη βοήθεια μιας σειράς θεωρητικών και κυρίως εμπειρικών ερευνών. Τέλος, γίνεται 
η διατύπωση των προς έλεγχο ερευνητικών προτάσεων. 
 
4.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΑΠ  
 
Ακολουθεί, η τεκμηρίωση των παραγόντων αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν τα 
παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ, εντός του πλαισίου της ακολουθουμένης 
ανταγωνιστικής στρατηγικής. 
 
4.1.1 Στρατηγική / πρόταση αξίας 
 
Η στρατηγική επιλογή, η οποία κατά τους  Beatty, Huselid & Schneier (2003) αποτελεί την 
πρόταση αξίας της επιχείρησης προς τους πελάτες της (value proposition), εξετάζεται από 
αυτούς κατά την τυπολογία των Treacy & Wiersema (1997) και διακρίνεται σε: (α) στρατηγική 
λειτουργικής αριστείας – χαμηλού κόστους (operational excellence strategy), (β) στρατηγική 
προϊοντικής ηγεσίας – καινοτομίας (product leadership strategy) και (γ) στρατηγική στενών 
πελατειακών σχέσεων – εξατομίκευσης λύσεων (customer intimacy strategy).  
 
Όπως επισημαίνουν οι Becker, Huselid & Ulrich (2001), τα στελέχη της ΔΑΠ που συμμετέχουν 
στο στρατηγικό σχεδιασμό θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή  τους στο πώς θα υλοποιήσουν 
την επιλεγόμενη στρατηγική παρά να ενδιαφερθούν μόνον για το περιεχόμενό της. Θα πρέπει 
επίσης να διευκολύνουν την αναζήτηση τρόπων με τους οποίους θα επικοινωνηθούν οι 
στρατηγικοί στόχοι στο εσωτερικό της επιχείρησης, διότι διαφορετικά αυτοί θα φαίνονται 
γενικοί και αόριστοι. Οι εν λόγω συγγραφείς πιστεύουν ότι η διευκρίνιση της επιχειρησιακής 
στρατηγικής με ακριβείς όρους χρειάζεται άσκηση για να είναι επιτυχής. Θεωρούν ότι βασικό 
θέμα αποτελεί η ανακοίνωση των στρατηγικών στόχων κατά τρόπο ώστε και οι εργαζόμενοι να 
αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και η επιχείρηση να γνωρίζει πώς θα μετρήσει την επιτυχία της 
στην προσπάθεια υλοποίησής τους. 
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Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7, οι προτεινόμενοι από τους εν λόγω ερευνητές παράγοντες 
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αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ΔΑΠ βρίσκονται περιμετρικά τοποθετημένοι με 
επίκεντρο τη  στρατηγική επιλογή της επιχείρησης, από την οποία και καθορίζονται (α) τα 
παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ, από άποψη ικανοτήτων, νοοτροπίας και 
συμπεριφοράς, (β) οι αποτελεσματικές ικανότητες  (ιδιότητες) των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ, (γ) οι αποτελεσματικές πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ και (δ) τα αποτελεσματικά συστήμα 
πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ. Στην ενότητα 3.4  αναλύθηκε το περιεχόμενο των παραδοτέων 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ. Ακολουθεί ανάλυση του περιεχομένου καθενός από τους 
υπόλοιπους παράγοντες αποτελεσματικότητας, κατά το μοντέλο των Beatty, Huselid & Schneier 
(2003). 
 
4.1.2 Αποτελεσματικές ικανότητες (ιδιότητες) των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ 
 
Πρόκειται για τις ικανότητες των ατόμων, τα οποία στελεχώνουν τη λειτουργία της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης /οργανισμού και ειδικότερα τις δυνάμεις και αδυναμίες τους 
εντός συγκεκριμένων περιοχών όπου αναμένεται να επιδείξουν τις επιδόσεις τους στα θέματα 
αρμοδιότητάς τους (Beatty, Huselid & Schneier, 2003). 
  
Οι ικανότητες των στελεχών της ΔΑΠ μπορούν να εντοπισθούν μετά από ανάλυση του 
φάσματος των ρόλων, τους οποίους καλούνται να εκτελέσουν. Μια σύγχρονη και αρκετά 
διαδεδομένη τυπολογία διακρίνει τους ρόλους με τη βοήθεια δύο διαστάσεων: πρώτον, της 
εστίασης στους ανθρώπους ή στις διαδικασίες και δεύτερον, της εστίασης στα 
στρατηγικά/μελλοντικά θέματα ή στα θέματα καθημερινής λειτουργίας (Ulrich, 1997a). Οι ρόλοι 
αυτοί απεικονίζονται  στη μήτρα 2Χ2 του Σχήματος 11 . Ειδικότερα, διακρίνονται οι τέσσερις 
ρόλοι: του διοικητικού ειδήμονος (administrative expert), του υπέρμαχου των υπαλλήλων 
(employees’ advocate), του συντελεστή-παράγοντα αλλαγών (change agent) και του 
στρατηγικού εταίρου (strategic partner). 
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΕΣΤΙΑΣΗ  
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

4. Στρατηγικός 
Εταίρος^ 

2. Υπέρμαχος 
Υπαλλήλων** 

1. Διοικητικός 
Ειδήμων* 

3. Συντελεστής 
Αλλαγών*** 

ΕΣΤΙΑΣΗ  
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ / 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Σχήμα 11:Ρόλοι των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ 
Πηγή: Ulrich (1997a); Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς (2002) 

 
Οι προαναφερθέντες ρόλοι αντιστοιχούν στις επί μέρους λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων που ανταποκρίνονται: Πρώτον, στην αναγκαιότητα ύπαρξης συγκεκριμένης διεργασίας 
και επίδειξης ενδιαφέροντος στα θέματα της διοικητικής αποτελεσματικότητας κατά την 
εκτέλεση και διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος ΔΑΠ. Δεύτερον, στη λειτουργική 
εστίαση της φροντίδας στα θέματα υπαλληλικής συνεισφοράς, δηλ. εξυπηρέτησης του 
ανθρωπίνου δυναμικού παράλληλα με τη διατήρηση και ανάπτυξη των κρισίμων στοιχείων που 
το χαρακτηρίζουν. Τρίτον, στην επιδίωξη υποστήριξης των απαιτουμένων αλλαγών του 
ανθρωπίνου δυναμικού, κατά κύριο λόγο σε θέματα επιχειρησιακής κουλτούρας. Τέταρτον, στην 
εκδήλωση των καταλλήλων ενεργειών του Τμήματος ΔΑΠ προς την επιχείρηση, προκειμένου να 
διευκολυνθεί, μέσω ευθυγράμμισης των πολιτικών ΔΑΠ, η εκτέλεση της στρατηγικής της 
επιχείρησης.  
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΄Οπως παρατηρεί ο Ulrich (1997a), δεν θα πρέπει τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ να εστιάζουν 
το ενδιαφέρον και τη δραστηριότητά τους μόνον σε ένα από τους ρόλους αυτούς, αλλά να 
εκτιμήσουν την τρέχουσα εκτέλεση καθενός από τους τέσσερις ρόλους, ώστε να εντοπίσουν την 
ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης του ενδιαφέροντος σε ορισμένες περιοχές για την περαιτέρω 
επιτυχία της επιχείρησης. Η εστίαση αυτή, κατά τον Ulrich, θα πρέπει να ακολουθεί τη φάση 
κύκλου ζωής και τη στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και να μεταβάλλεται ανάλογα. Έτσι, αν 
η επιχείρηση εφαρμόζει στρατηγική λειτουργικής αριστείας (operational excellence), τότε θα 
χρειάζεται ένα Τμήμα ΔΑΠ που να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διοικητική 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

αποτελεσματικότητα. Αν η επιχείρηση μετακινείται από τη στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας 
(product leadership) προς αυτήν της λειτουργικής αριστείας  (operational excellence), τότε είναι 
πιθανότερο να χρειασθεί σημαντικές ικανότητες των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ στα θέματα 
αλλαγής κουλτούρας καθώς επίσης και στα θέματα εκτέλεσης της στρατηγικής. Επιχειρήσεις 
που ακολουθούν στρατηγική ηγεσίας προϊόντος ή υπηρεσιών (δηλ. καινοτομίας), είναι 
ενδεχόμενο να χρειάζονται στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ που να προτάσσουν την εξασφάλιση 
των καταλλήλων υπαλλήλων στις κρίσιμες θέσεις (A players in A positions) (Huselid et al., 
2005). Δηλαδή, το Τμήμα ΔΑΠ θα πρέπει να προτάξει τη στελέχωση της επιχείρησης με 
ταλαντούχους υπαλλήλους στα θέματα έρευνας & ανάπτυξης, καινοτομικότητας και συναφούς 
τεχνογνωσίας. Έτσι, η επιχείρηση θα μπορέσει να  διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της 
παράγοντας καινοτομικά προϊόντα / υπηρεσίες που θα προκαλέσουν υψηλή ζήτηση και θα 
επιβάλουν επωφελή γι’ αυτήν διαμόρφωση των τιμών.  
 
Οι Huselid, Jackson & Schuler (1997) εξέτασαν την επίδραση των ικανοτήτων των στελεχών 
του Τμήματος ΔΑΠ στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων καθώς επίσης 
και την επίπτωση της τελευταίας στη χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης. Η έρευνα 
διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ επηρεάζεται θετικά από τις ικανότητες – 
ιδιότητες των εν λόγω στελεχών που διακρίνονται σε: (α) επαγγελματικές – professional και (β)  
επιχειρηματικές – business related. Η διαπίστωση των εν λόγω ικανοτήτων γίνεται με 18 επί 
μέρους μετρήσεις, οι οποίες αναφέρονται στις γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες των στελεχών 
του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. 
 
Σε έρευνα των Huselid & Becker (1997), με την οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη ισχυρής θετικής 
σχέσης μεταξύ των συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης και των επιχειρησιακών επιδόσεων, 
εξετάσθηκε η αποτελεσματικότητα ΔΑΠ σε επίπεδο συστήματος, η οποία αξιολογήθηκε με τη 
βοήθεια μετρήσεων που περιλάμβαναν τη στρατηγική εμπλοκή του Τμήματος ανθρωπίνων 
πόρων και το ρόλο του ως “στρατηγικού εταίρου”. 
 
Μετά από έρευνα των Wright, McMahan, McCormick & Sherman (1998) διαπιστώθηκε ότι η 
αυξημένη εμπλοκή των στελεχών του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων στη στρατηγική της 
επιχείρησης είχε θετική επίπτωση στην αντίληψη περί της αποτελεσματικότητάς του. Η σχέση 
αυτή, μάλιστα, ήταν ισχυρότερη στις περιπτώσεις που η επιχείρηση ακολουθούσε στρατηγική 
καινοτομίας προϊόντος και θεωρούσε ότι οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι αποτελούν τη θεμελιώδη 
της ικανότητα (core competence). Βρέθηκε, ακόμη, ότι η στρατηγική εμπλοκή των στελεχών του 
Τμήματος ουδεμία σχέση είχε με την επιχειρησιακή απόδοση, ενώ είχε αρνητική σχέση με αυτήν 
στις περιπτώσεις που δινόταν έμφαση στην παραγωγική αποδοτικότητα, ως θεμελιώδη 
ικανότητα της επιχείρησης. Η στρατηγική εμπλοκή του Τμήματος αξιολογήθηκε με τη βοήθεια 
7 μετρήσεων που αναφέρονται σε παρεμφερείς ικανότητες, αντιλήψεις και δραστηριότητες των 
στελεχών που το απαρτίζουν. 
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 Οι Buyens & De Vos (2001) εξέτασαν την εκτίμηση των στελεχών γραμμής σχετικά με το ρόλο 
του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων και την εμπλοκή του στη λήψη αποφάσεων. Τα ευρήματα 
επιβεβαίωσαν ότι η εκτιμώμενη αξία της λειτουργίας ΔΑΠ έχει ευρύτερο περιεχόμενο από την 
εκπλήρωση του ρόλου του “στρατηγικού εταίρου” και την ενασχόλησή των στελεχών της με τη 
διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής. Επεκτείνεται και στους ρόλους του “υπέρμαχου 
υπαλλήλων”, “διοικητικού ειδήμονα” και “συντελεστή αλλαγών”. Στην έρευνα 
χρησιμοποιήθηκαν 2 κριτήρια αξιολόγησης: το πρώτο αναφέρεται στις 4 περιοχές 
αποτελεσμάτων, εντός των οποίων το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων αναλαμβάνει τους 
προαναφερθέντες ρόλους· το δεύτερο αφορά στο βαθμό εμπλοκής του Τμήματος στα 4 στάδια 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (πρόβλεψη, έγκαιρη εμπλοκή, εκτέλεση και αντίδραση). Η 
αξιολόγηση έγινε με τη βοήθεια 26 σχετικών με τα κριτήρια μετρήσεων – απαντήσεων.  
 
Οι Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001) συνέκριναν τις εκτιμήσεις των στελεχών ΔΑΠ και 
στελεχών γραμμής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της  λειτουργίας ΔΑΠ χρησιμοποιώντας 
ως κριτήριο, μεταξύ άλλων, τον ασκούμενο από την εν λόγω λειτουργία ρόλο. Τα ευρήματα 
έδειξαν ότι τα στελέχη ΔΑΠ αξιολόγησαν σταθερά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 
ΔΑΠ σε υψηλότερα επίπεδα από τα στελέχη γραμμής. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις 
παρατηρήθηκαν στις περισσότερο σημαντικές και στρατηγικές απόψεις της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων. Η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων ως προς τον 
ασκούμενο ρόλο αξιολογήθηκε με τη βοήθεια 5 μετρήσεων, οι οποίες αναφέρονται στην παροχή 
υπηρεσιών ΔΑΠ, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης αλλαγών, ιδιότητα του 
“επιχειρηματικού εταίρου”, ανάπτυξη οργανωσιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και 
δημιουργία – προσαρμογή των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ στις επιχειρηματικές ανάγκες. 
 
O Teo (2002) πραγματοποίησε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας ΔΑΠ σε οργανισμό του δημοσίου τομέα, πριν και μετά την ιδιωτικοποίησή του. 
Παρά τη βελτίωση του επιπέδου ολοκλήρωσης μεταξύ ΔΑΠ και στρατηγικής διοίκησης, η 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του στρατηγικού ρόλου της λειτουργίας ΔΑΠ παρέμεινε 
χαμηλή. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η λειτουργία ΔΑΠ ήταν περισσότερο 
αποτελεσματική στο διοικητικό της ρόλο παρά ως μονάδα δημουργίας αξίας. Η δυσκολία 
εξισορρόπησης των δύο ρόλων, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις της προσπάθειας άσκησης 
στρατηγικού ρόλου προς τα στελέχη γραμμής, αποτέλεσαν τα κύρια εμπόδια για την στρατηγική 
αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ. Η αποτελεσματικότητα των ρόλων του “επιχειρηματικού 
εταίρου” “διοικητικού ειδήμονα”  “υπέρμαχου υπαλλήλων” και   “συντελεστή αλλαγών” 
αξιολογήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου 40 ερωτήσεων του Ulrich (1997), το οποίο 
παρατίθεται ως Παράρτημα 3. Επίσης, η στρατηγική ολοκλήρωση της ΔΑΠ αξιολογήθηκε με τη 
χρήση ερωτηματολογίου των Golden & Ramanujam (1985), το οποίο παρατίθεται ως 
Παράρτημα 4. 
 

102

Σε διεξαχθείσα έρευνα από τους Lawler III & Mohrman (2003) ζητήθηκε από τους 
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συμμετέχοντες να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ΔΑΠ με τη βοήθεια 
τριών ομάδων κριτηρίων: (α) ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ΔΑΠ, (β) εξωτερίκευση 
δραστηριοτήτων και (γ) κατανεμημένες-κοινές (shared) δραστηριότητες. Από τα ευρήματα 
συνάγεται ότι οι υψηλότερες αξιολογήσεις δόθηκαν στην παροχή των υπηρεσιών ΔΑΠ και στην 
υπαλληλική συνεισφορά (employee advocacy), η οποία παραδοσιακά αποτελεί δραστηριότητα 
προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών. Αντίθετα, χαμηλές αξιολογήσεις δόθηκαν στη 
συμβουλευτική υποστήριξη των αλλαγών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών. Η 
αξιολόγηση έγινε με τη βοήθεια 13 μετρήσεων, εκ των οποίων ορισμένες αφορούσαν στους 
ρόλους υποστήριξης αλλαγών, επιχειρηματικού εταίρου, υπαλληλικής συνεισφοράς και 
συντελεστή αλλαγών. 
 
Από τους Teo, Ahmad & Rodwell (2003) διεξήχθη έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν οι 
τύποι οργανωσιακής κουλτούρας και η αποτελεσματικότητα του ρόλου της λειτουργίας ΔΑΠ. 
Διαπιστώθηκαν τέσσερις ομάδες δημοσίων οργανισμών, με διαφορετικούς τύπους 
οργανωσιακής κουλτούρας και εκτιμώμενης αποτελεσματικότητας του ρόλου της ΔΑΠ. 
Μολονότι οι περισσότεροι οργανισμοί διέρχονται από στάδιο μετάβασης ως προς τις αξίες τους, 
το 1/3 αυτών και πλέον επιδεικνύουν κουλτούρα προσανατολισμένη στην αγορά και 
επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας του ρόλου της λειτουργίας ΔΑΠ. Η 
αποτελεσματικότητα των ρόλων του “επιχειρηματικού εταίρου” “διοικητικού ειδήμονα”  
“υπέρμαχου υπαλλήλων” και “συντελεστή αλλαγών” αξιολογήθηκε με τη βοήθεια 
ερωτηματολογίου 40 ερωτήσεων του Ulrich (1997a). 
 
Οι Tsai, Chuang & Hsieh (2005), βασιζόμενοι στην προσέγγιση των Huselid et al., (1997) 
δημιούργησαν ένα μοντέλο μέτρησης της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει ως 
πλέον σημαντικά κριτήρια μέτρησης της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ τα εξής: (α) τεχνική 
αποτελεσματικότητα ΔΑΠ, (β) στρατηγική αποτελεσματικότητα ΔΑΠ, (γ) επαγγελματική 
δεξιοτεχνία (άριστη γνώση – mastery) διευθυντικού στελέχους ΔΑΠ και (δ) επιχειρηματική 
δεξιοτεχνία διευθυντικού στελέχους ΔΑΠ. Ειδικότερα, η αξιολόγηση της επαγγελματικής και 
επιχειρηματικής δεξιοτεχνίας έγινε με τη χρήση 6 μετρήσεων που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, 
στα επιχειρηματικά θέματα και στη διοίκηση αλλαγών. 
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Από τους Han, Chou, Chao & Wright (2006) εξετάσθηκε η σχέση μεταξύ ικανοτήτων των 
στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 
Η διεξαχθείσα έρευνα έδειξε ότι μόνον οι ικανότητες της διοικητικής κατάρτισης (field 
expertise) και της διαχείρισης αλλαγών (change management) είχαν ισχυρή θετική σχέση με 
την εκτιμώμενη από τα στελέχη γραμμής και τους υπαλλήλους αποτελεσματικότητα ΔΑΠ. 
Αντίθετα, η ικανότητα της επιχειρηματικής γνώσης (business knowledge) βρέθηκε να μην έχει 
καμία σχέση. Η αξιολόγηση έγινε με τη χρήση 33 μετρήσεων, αντίστοιχων με τα ως άνω 3 
κριτήρια ικανοτήτων. Η έρευνα συμπληρώθηκε με την αξιολόγηση της συνολικής 
αποτελεσματικότητας του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων με τη βοήθεια 10 μετρήσεων 
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εμπνευσμένων από τους  Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001). 
 
Οι Chang & Chi (2007) διερεύνησαν τη συνέπεια μεταξύ ρόλου των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ και δεικτών απόδοσης της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε 
ότι οι ρόλοι του στρατηγικού εταίρου (strategic partner) και του συντελεστή αλλαγών 
(change agent) είναι συνεπείς με τους δείκτες απόδοσης της ευθυγράμμισης της ΔΑΠ (HR 
alignment indicators) που μετρούν την επίπτωση των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ στα 
στρατηγικά αποτελέσματα. Επίσης, βρέθηκε ότι ο ρόλος του υπέρμαχου των υπαλλήλων 
(employee champion) είναι συνεπής με τους δείκτες απόδοσης των εργασιακών σχέσεων 
(employee-relation indicators) που αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους ως πελάτες των πολιτικών 
και πρακτικών ΔΑΠ. Επί πλέον, διαπιστώθηκε ότι ο ρόλος του διοικητικού ειδήμονα 
(administrative expert)  είναι συνεπής με τους δείκτες της αποδοτικότητας ΔΑΠ (HR efficiency 
indicators) που μετρούν την αποδοτικότητα των πρακτικών ΔΑΠ από άποψη κόστους  και σε 
σχέση με ανταγωνιστικά συγκρίσιμες (benchmarkable) πρακτικές. Η αξιολόγηση έγινε με τη 
χρησιμοποίηση 33 χαρακτηριστικών της κλίμακας των Conner & Ulrich (1996) που 
αντιστοιχούν με τους ως άνω 4 ρόλους. 
 
Στον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήματος 2 σημειώνονται οι παράγοντες του μοντέλου των 
Beatty, Huselid & Schneier (2003), στους οποίους αναφέρονται οι ως άνω έρευνες. 
 

4.1.2.1 Ρόλοι και αντίστοιχες ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ κατά τον Ulrich 

Ανακεφαλαιώνοντας τις θεμελιώδεις απόψεις του Ulrich (1997a, 1998), οι οποίες επηρέασαν το 
έργο και άλλων ερευνητών, όπως εκτέθηκε σ΄αυτήν την ενότητα, θεωρούμε χρήσιμο να 
παραθέσουμε το πλαίσιο των ρόλων και ικανοτήτων που χρησιμοποιήσαμε για τις ανάγκες της 
παρούσας διατριβής 

Οι συνεχείς αλλαγές του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος επιβάλλουν νέους τρόπους 
αντιμετώπισης των προκλήσεων και αποκαλύπτουν μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της επιχείρησης για να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες της  και να 
διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει, της επιβάλλουν 
να ανταποκριθεί ώστε, οι εφαρμοζόμενες πρακτικές ΔΑΠ να προσθέτουν μετρήσιμη αξία, οι 
δραστηριότητες της ΔΑΠ να παράγουν επιχειρησιακά αποτελέσματα και τα στελέχη της ΔΑΠ 
να αναπτύσσουν την λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά, αναλαμβάνοντας νέους ρόλους και διαθέτοντας νέες ικανότητες. 
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Τα σύγχρονα στελέχη της ΔΑΠ, ως επιχειρηματικοί εταίροι (business partners), όπως συχνά 
αναφέρονται, προσθέτουν αξία στην επιχείρηση μέσω της εκτέλεσης της στρατηγικής, της 
διοικητικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, της δέσμευσης – αφοσίωσης των 
υπαλλήλων και της αλλαγής κουλτούρας. Ο χαρακτηρισμός ενός στελέχους ΔΑΠ ως 
επιχειρηματικού εταίρου περιλαμβάνει τους ρόλους του:  
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Στρατηγικού εταίρου (strategic partner) επειδή ευθυγραμμίζει τα συστήματα ΔΑΠ με την 
ανταγωνιστική στρατηγική και θέτει τις προτεραιότητες ανθρωπίνων πόρων για την επιχείρηση. 
Δηλ. βοηθά ώστε ο στρατηγικός σχεδιασμός να μεταφερθεί στην πράξη στο εσωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης και στην εξωτερική αγορά. 

Διοικητικού ειδήμονος (administrative expert) επειδή εξοικονομεί τους πόρους της 
επιχείρησης μέσω αποδοτικού και αποτελεσματικού σχεδιασμού και λειτουργίας των 
συστημάτων ΔΑΠ. Δηλ. ως προς τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και λειτουργίας της 
επιχείρησης, εξασφαλίζει διοικητική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να 
μειώνεται το κόστος και να διατηρείται η ποιότητα. 

Υπέρμαχου των υπαλλήλων (employee champion) επειδή διασφαλίζει ότι οι συνεισφορές των 
υπαλλήλων στην επιχείρηση βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο από άποψη δέσμευσης-αφοσίωσης 
και ικανοτήτων των υπαλλήλων. Δηλ. εκπροσωπεί τα ενδιαφέροντά τους ενώπιον της Διοίκησης 
και ταυτόχρονα επιτυγχάνει την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση και την ικανότητά τους να 
παράγουν αποτελέσματα. 

Συντελεστή-παράγοντα αλλαγών (change agent) επειδή βοηθά την επιχείρηση μέσω 
μετασχηματισμών ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ανταγωνισμού. 
Δηλ. συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων διαδικασιών και κουλτούρας ώστε να βελτιώνεται η 
ικανότητα της επιχείρησης για επίτευξη αλλαγών. 

Αναλυτικότερα, οι 4 ρόλοι και οι αντίστοιχες ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ έχουν ως εξής: 

1ος Ρόλος: Στρατηγικός εταίρος – Ικανότητα: Εκτέλεση στρατηγικής 

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής αποτελεί ευθύνη της ανώτατης διοικητικής ομάδας, της οποίας ο 
Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων συνήθως είναι μέλος. Προκειμένου, όμως, να γίνει πραγματικός 
στρατηγικός εταίρος των ανωτάτων διοικητικών στελεχών, θα πρέπει να συμμετέχει σοβαρά 
στον καθορισμό του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει 
τη στρατηγική της. Ειδικότερα χρειάζεται να: 

• έχει ενεργό συμμετοχή και βασική ευθύνη στον καθορισμό της αρχιτεκτονικής της 
επιχείρησης, δηλ. στη δημιουργία του καταλλήλου μοντέλου λειτουργίας της, εντός του 
οποίου προσδιορίζονται και συνδυάζονται κρίσιμα στοιχεία, όπως στρατηγική, δομή, 
πολιτικές, συστήματα, ανθρώπινοι πόροι, δεξιότητες, φιλοσοφία διοίκησης, 

• αναλαμβάνει κύρια ευθύνη στη διεξαγωγή ελέγχων εντός της επιχείρησης για τη διαπίστωση 
του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται τα ως άνω κρίσιμα στοιχεία, τη διαπίστωση των μεταξύ 
αυτών σχέσεων και την εκδήλωση των αναγκαίων βελτιωτικών ενεργειών, 
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• εντοπίζει μεθόδους  ανανέωσης των ως άνω στοιχείων αρχιτεκτονικής της επιχείρησης και 
προσαρμογής στα τρέχοντα δεδομένα σύμφωνα με τις ανάγκες και 
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• παίρνει πρωτοβουλίες σε μια σειρά επιχειρηματικών θεμάτων, προτείνοντας τις κατάλληλες 
πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που είναι άμεσα ευθυγραμμισμένες με την 
υλοποίηση της στρατηγικής. 

2ος Ρόλος: Διοικητικός ειδήμων – Ικανότητα: Διοικητική κατάρτιση 

Ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων, προκειμένου να μεταβεί από τον παραδοσιακό ρόλο του απλού 
διαχειριστή στον σύγχρονο ρόλο του, θα πρέπει να βελτιώσει την αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα και του δικού του λειτουργικού χώρου και ολόκληρης της επιχείρησης.  
Ειδικότερα χρειάζεται να: 

• σχεδιάζει και εφαρμόζει τις κατάλληλες πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ώστε να 
συνδέονται με τα αποτελέσματα της επιχείρησης,  προάγοντας έτσι την αξιοπιστία του και 
συμμετέχοντας ουσιαστικά στην εκτέλεση της στρατηγικής, 

• μεριμνά συστηματικά ώστε οι πολυάριθμες διαδικασίες των πολιτικών διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων να εφαρμόζονται καλύτερα, γρηγορότερα και οικονομικότερα, 

• φροντίζει για την βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων του Τμήματός του και τη 
μείωση του σχετικού λειτουργικού κόστους μέσω απλοποίησης των διαδικασιών και 
αναβάθμισης της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, 

• αναζητά, σχεδιάζει και υλοποιεί νέους τρόπους εργασίας εντός της επιχείρησης και 

• δημιουργεί κέντρα εξειδίκευσης8 εντός της επιχείρησης, λειτουργώντας ως εσωτερικός 
σύμβουλος, εξοικονομώντας κόστος και βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση της 
επιχείρησης. 

3ος Ρόλος: Υπέρμαχος υπαλλήλων – Ικανότητα: Διοίκηση υπαλληλικής συνεισφοράς 

Δεδομένου ότι οι εργασιακές απαιτήσεις ολοένα αυξάνονται, οι εργαζόμενοι καλούνται διαρκώς 
να επιτυγχάνουν μεγαλύτερα αποτελέσματα με τη χρήση λιγοτέρων μέσων. Οι επιχειρήσεις δεν 
μπορούν πλέον να μεγαλουργήσουν παρά μόνον εάν και εφόσον οι εργαζόμενοι δεσμεύονται 
πλήρως απέναντί τους. Προκειμένου οι εργαζόμενοι να δεσμευθούν, δηλ. να αντιληφθούν ότι 
αναγνωρίζεται η αξία τους και να είναι διατεθειμένοι να εργασθούν σκληρότερα, ο Δ/ντής 
ανθρωπίνων πόρων χρειάζεται να: 

• αναλαμβάνει την ευθύνη της διασφάλισης ότι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται, αισθάνονται 
αφοσιωμένοι απέναντι στην επιχείρηση και συμβάλλουν πλήρως στην επίτευξη των στόχων, 
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8 Τα κέντρα εξειδίκευσης (centers of expertise) λειτουργούν ως συμβουλευτικές εταιρίες εντός του οργανισμού. Ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, λειτουργούν σε συνολικό εταιρικό επίπεδο ή τοπικό επίπεδο στρατηγικής μονάδας η γεωγραφικής περιοχής, έχοντας πολλαπλούς 
πελάτες που προστρέχουν σ΄αυτά και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Ως σύμβουλοι σχεδιασμού, τα στελέχη ΔΑΠ των κέντρων εξειδίκευσης 
δημιουργούν και διαθέτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, από τις οποίες επιλέγονται και υλοποιούνται οι ενδεδειγμένες για την επίλυση 
συγκεκριμένων επιχειρησιακών προβλημάτων (Ulrich & Brockbank, 2005). 
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• μεριμνά ώστε τα στελέχη γραμμής να εκτιμούν τη σπουδαιότητα του υψηλού ηθικού των 
εργαζομένων  και να εκπαιδεύονται σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να το αναβαθμίζουν, 

• εκφράζει την φωνή των εργαζομένων και υποστηρίζει τα ενδιαφέροντά τους κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων που γίνονται στο επίπεδο της ανώτατης διοίκησης, 

• φροντίζει να δίνονται ευκαιρίες στους υπαλλήλους για την προσωπική και επαγγελματική 
τους ανάπτυξη και να τους παρέχονται τα απαραίτητα μέσα που θα τους βοηθήσουν να 
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, 

• χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και κυρίως τις έρευνες στάσεων εργαζομένων 
(employee surveys) για την κατανόηση των αιτίων του χαμηλού ηθικού, όπως οι 
υπερβολικές απαιτήσεις, η ασάφεια στόχων, προτεραιοτήτων ή κριτηρίων απόδοσης κ.ά. και 

• μεριμνά ώστε η ανώτατη διοίκηση να γνωρίζει επακριβώς την κρατούσα κατάσταση καθώς 
και τις πρωτοβουλίες που ενδείκνυται να αναληφθούν  για την βελτίωση του ηθικού των 
εργαζομένων. 

4ος Ρόλος: Συντελεστής/παράγοντας αλλαγών – Ικανότητα: Διοίκηση αλλαγών  

Κύρια διαφορά μεταξύ νικητών και ηττημένων στο σύγχρονο επιχειρηματικό στίβο αποτελεί η 
ικανότητα να ανταποκρίνονται στους ρυθμούς των αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος (οι 
πρώτοι προσαρμόζονται, μαθαίνουν και δρουν γρήγορα, ενώ οι δεύτεροι χάνουν χρόνο 
προσπαθώντας να ελέγξουν τις αλλαγές). Προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ικανότητας της 
επιχείρησης να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αλλαγές, ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων 
χρειάζεται να: 

• αναλαμβάνει την ευθύνη ενίσχυσης της ικανότητας της επιχείρησης να ασπάζεται και να 
κεφαλαιοποιεί τις αλλαγές, 

• επιμελείται ώστε οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για την εισαγωγή αλλαγών στην επιχείρηση 
να καθορίζονται με σαφήνεια, να υλοποιούνται και να ολοκληρώνονται εγκαίρως, 

• μεριμνά ώστε οι γενικές διατυπώσεις περί του οράματος της επιχείρησης να μεταφράζονται 
σε συγκεκριμένες συμπεριφορές των εργαζομένων που θα καταστήσουν εφικτή την 
υλοποίησή του, 

• φροντίζει για την αντιμετώπιση της αντίστασης των εργαζομένων και της φοβίας ή 
ανασφάλειας που συνδέεται με τις επιχειρούμενες αλλαγές και 

• αναλαμβάνει την υποστήριξη του εφαρμοζομένου μοντέλου για την εισαγωγή των αλλαγών 
ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα και προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 
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4.1.3 Αποτελεσματικές πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 
 
Κατά τους Beatty, Huselid & Schneier (2003) οι πρακτικές ΔΑΠ μπορούν να εκτιμηθούν 
συγκρινόμενες με τις “βέλτιστες πρακτικές” ή με τη βοήθεια της μεθόδου της συγκριτικής 
προτυποποίησης (benchmarking). Θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα, όπως: Τι μπορεί να 
διδαχθεί η λειτουργία ΔΑΠ μιας επιχείρησης από τις αντίστοιχες λειτουργίες άλλων 
επιχειρήσεων; Πόσο ικανοποιητικά λειτουργεί το Τμήμα ΔΑΠ μιας επιχείρησης συγκρινόμενο 
με τα Τμήματα των άλλων;  
 
Ως κατάλληλο τρόπο αυτο-αξιολόγησης του Τμήματος ΔΑΠ μιας επιχείρησης και αποτίμησης 
των βασικών πρακτικών ΔΑΠ που εφαρμόζει (επιλογής, αμοιβών, αξιολόγησης της απόδοσης, 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης, επικοινωνίας, σχεδιασμού εργασίας κ.λπ.), οι εν λόγω συγγραφείς 
προτείνουν τη συλλογή στοιχείων για τις βέλτιστες πρακτικές που προέρχονται από διαθέσιμες 
πηγές. Μετά από τη σύγκριση μεταξύ των εφαρμοζομένων πρακτικών και των ευρημάτων της 
έρευνας, μπορούν να αποφασισθούν οι πρωτοβουλίες βελτίωσης που πρόκειται να αναληφθούν.  
Οι Beatty, Huselid & Schneier (2003) υποστηρίζουν ότι επιχειρήσεις με σημαντικό μέγεθος 
μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερικά συστήματα επιδόσεων (internal scorecards), μέσω των 
οποίων οι κρίσιμες πρακτικές ΔΑΠ διαφόρων επιχειρηματικών μονάδων (business units) 
μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους προκειμένου να προσδιορισθεί  η αποτελεσματική 
λειτουργία αυτών με τη βοήθεια παραγόντων, όπως ο ρυθμός εναλλαγής προσωπικού, το 
εργατικό κόστος, οι αμοιβές των ταλαντούχων υπαλλήλων, η ικανοποίηση των πελατών κ.λπ. 
 
Οι ίδιοι συγγραφείς επισημαίνουν, όμως, ένα σημαντικό περιορισμό στα προαναφερθέντα. Ότι, 
δηλαδή, η επικέντρωση της προσοχής σε μια μόνον πρακτική ΔΑΠ  και η παράβλεψη των 
άλλων μπορεί να οδηγήσει σε κλονισμό του συστήματος παρά σε ενίσχυση της συμβολής του 
στην επιτυχία της επιχείρησης. Επικαλούμενοι, μάλιστα, τις διαπιστώσεις του W. Edwards 
Deming, τονίζουν ότι μολονότι η βελτίωση μιας μεμονωμένης πρακτικής ΔΑΠ μπορεί να είναι 
χρήσιμη, εν τούτοις θα πρέπει να προσεχθεί και να αποφευχθεί η ελάττωση της 
αποτελεσματικότητας των άλλων συστατικών στοιχείων του συστήματος ΔΑΠ της επιχείρησης 
(Evans & Lindsay, 1993; Τσιότρας, 1995; Βούζας, 1998). Η επισήμανση αυτή επιβάλλει την 
εξέταση των συστημάτων ΔΑΠ ως της τρίτης διάστασης για τη διάγνωση της επίπτωσης της 
λειτουργίας ΔΑΠ στην επιτυχία της επιχείρησης. 
 

108

Ο Ramlall (2003), έχει προτείνει ειδικό πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
αποτελούμενο από επτά ομάδες δραστηριοτήτων, οι οποίες θεωρούνται ως οι πλέον στρατηγικές 
και κρίσιμες για την επίτευξη των επιχειρησιακών σκοπών. Η αξιολόγηση έγινε με τη βοήθεια 7 
κριτηρίων: (α) στρατηγικός σχεδιασμός, (β) επιλογή – απόκτηση υπαλλήλων, (γ) εκπαίδευση και 
ανάπτυξη, (δ) οργανωσιακή ανάπτυξη και αλλαγή, (ε) διοίκηση της απόδοσης, (στ) σύστημα 
αμοιβών και (ζ) οργανωσιακή συμπεριφορά και θεωρία. Η αξιολόγηση έγινε με τη χρήση 26 επί 
μέρους μετρήσεων οι οποίες αναφέρονται κυρίως στην αποτελεσματικότητα εφαρμογής των 
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αντιστοίχων πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Με σχετική έρευνά τους οι Audea, Teo & Crawford (2005) διαπίστωσαν αρκετά υψηλό επίπεδο 
υιοθέτησης πρακτικών ΔΑΠ, οι οποίες ήταν συνεπείς με τη στρατηγική προσέγγιση στη 
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Όμως, το επίπεδο της στρατηγικής ολοκλήρωσης μεταξύ ΔΑΠ και 
επιχειρηματικού σχεδιασμού δεν αποτέλεσε ασφαλή πρόγνωση της εκτιμώμενης επιχειρησιακής 
απόδοσης. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής έγινε για τις πολιτικές – 
πρακτικές: στελέχωσης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης απόδοσης και αμοιβών με τη βοήθεια 31 
μετρήσεων κατά Snell & Dean (1992) και Wright et al. (1999). Στην ίδια έρευνα, η στρατηγική 
ολοκλήρωση της ΔΑΠ αξιολογήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου των Golden & Ramanujam 
(1985). 
 
Η Chang, Ε. (2005) διερεύνησε τις εκτιμήσεις των υπαλλήλων σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι η δέσμη 
πολιτικών - πρακτικών ΔΑΠ της επιχείρησης επηρεάζει τη γενική εκτίμηση των εργαζομένων 
και ότι η εν λόγω εκτίμηση οδηγεί σε αφοσίωση – δέσμευση προς την επιχείρηση. Η αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας εφαρμογής έγινε για τις πολιτικές – πρακτικές: στελέχωσης – 
τοποθέτησης, εκπαίδευσης, ασφάλειας της απασχόλησης, αξιολόγησης απόδοσης, υποβολής 
προτάσεων – παραπόνων  με τη βοήθεια 12 αντιστοίχων μετρήσεων. 
 
Ο McLean (2006) διερεύνησε τη σπουδαιότητα τόσο των δραστηριοτήτων όσο και της 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ΔΑΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών γραμμής 
και των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ. Τα ευρήματα έδειξαν ότι κατά μεγάλη πλειοψηφία το 
χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της λειτουργίας ΔΑΠ θεωρείται ότι προσθέτει αξία. 
Ειδικότερα, τα στελέχη γραμμής φαίνεται ότι διατηρούν ακόμη τις παραδοσιακές απόψεις 
σχετικά με τη λειτουργία ΔΑΠ και θεωρούν τις λειτουργικές δραστηριότητες του αντιστοίχου 
Τμήματος ως ύψιστης σημασίας, τις οποίες και αξιολογούν υψηλότερα από τις στρατηγικές. Η 
αξιολόγηση έγινε με τη χρήση 36 μετρήσεων που αναφέρονται σε όλο το φάσμα των πολιτικών 
– πρακτικών ΔΑΠ. 
 
Στον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήματος 2 σημειώνονται οι παράγοντες του μοντέλου των 
Beatty, Huselid & Schneier (2003), στους οποίους αναφέρονται οι ως άνω έρευνες. 
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Οι Huselid, Becker & Beatty, (2005) θεωρούν ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στρατηγικά 
ευθυγραμμισμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ είναι επιβεβλημένος, προκειμένου να 
υποστηριχθεί αποτελεσματικά η υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης. Παράλληλα, 
διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς την ποιότητα του 
τρόπου διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού τους. Επίσης, οι εν λόγω συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι, στο πλαίσιο ενός καλά σχεδιασμένου και αποτελεσματικά εφαρμοζομένου 
συστήματος εργασίας υψηλής απόδοσης (High-Performance Work System), οι πολιτικές – 
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πρακτικές ΔΑΠ μπορούν να έχουν, από οικονομική και στατιστική άποψη, σημαντική θετική 
επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης. Αναφερόμενοι στις αποτελεσματικές πολιτικές – 
πρακτικές ΔΑΠ, εντοπίζουν ότι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τους μπορούν να επηρεάσουν την 
εναλλαγή των εργαζομένων, παραγωγικότητα, κερδοφορία και μετοχική αξία της επιχείρησης: 
 

• Πολιτικές – πρακτικές επιλογής που εντοπίζουν και να αποκτούν ανθρώπινο δυναμικό με 
ικανότητες  που χρειάζονται για την εκτέλεση της ανταγωνιστικής στρατηγικής της 
επιχείρησης και την επίτευξη των λειτουργικών στόχων. 

 
• Συστήματα αμοιβών που ενισχύουν την εκτέλεση της στρατηγικής από  κάθε άποψη της 

διοίκησης της απόδοσης και των σχετικών διαδικασιών. 
 

• Στρατηγικές ανάπτυξης που δίνουν έμφαση στην καλλιέργεια των απαιτουμένων 
ικανοτήτων των εργαζομένων για στην εκτέλεση της στρατηγικής. 

 
Όμως, δεν αρκεί η υιοθέτηση των καταλλήλων πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Huselid, Becker & Beatty, (2005): «η υιοθέτηση καταλλήλων 
πρακτικών ΔΑΠ είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την επιτυχία της επιχείρησης». Κατ’ 
αυτούς, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα στοιχεία ενός συστήματος εργασίας υψηλής απόδοσης 
(α) εφαρμόζονται αποτελεσματικά, (β) είναι κατάλληλα από λειτουργική άποψη και (γ) έχουν 
προσαρμοσθεί με επιμέλεια στη στρατηγική της επιχείρησης. 
 
Στον  Πίνακα 3  παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα μετρήσεων των πολιτικών – πρακτικών 
ΔΑΠ, όπως προτείνονται από τους Huselid, Becker & Beatty (2005).  
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             ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΠ  

 
• Μέση οικονομική αξία (καθαρή παρούσα αξία) προτάσεων εργαζομένων 
• Μέσο ποσοστό αύξησης αμοιβών κατ’ αξία ανά κατηγορία θέσεων εργασίας  

και ατομικών αποδόσεων 
• Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των διευθυντικών στελεχών σε προτάσεις εργαζομένων 
• Έκταση της πρόσβασης των εργαζομένων σε επιχειρηματική πληροφόρηση που  

διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων   
• Έκταση χρήσης ενός τεκμηριωμένου μοντέλου ιδιοτήτων για λήψη αποφάσεων  

πρόσληψης, ανάπτυξης και αμοιβών των εργαζομένων 
• Αναλογία συνεντεύξεων και προσφορών για πρόσληψη στις θέσεις τύπου “A” 
• Ικανοποίηση εσωτερικών πελατών από τις διαδικασίες πρόσληψης 
• Έκταση, στην οποία όλες οι αξιολογήσεις απόδοσης περιέχουν γραπτό και  

συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης 
• Συχνότητα και ποιότητα ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων και αναπληροφόρησης 
• Αναλογία στελέχωσης Τμήματος ΔΑΠ και συνολικού αριθμού εργαζομένων 
• Επίπτωση πρωτοβουλιών ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού σε συγκεκριμένες  

ικανότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται 
• Αριθμός προσφορών για πρόσληψη υποψηφίων στις θέσεις τύπου “A” που έχουν  

απορριφθεί ή έγιναν αποδεκτές  
• Αριθμός και ποιότητα δια-τμηματικών ομάδων 
• Αριθμός και ποιότητα συνεντεύξεων αξιολόγησης απόδοσης κατ’ έτος 
• Αριθμός και τύπος ειδικών έργων (projects) για την ανάπτυξη των υπαλλήλων  

που έχουν προοπτικές εξέλιξης  
• Αριθμός εξαιρετικών υποψηφίων για κάθε κενή στρατηγική θέση 
• Αριθμός ωρών εκπαίδευσης που συνήθως παρέχονται σε νέους υπαλλήλους κατά το  

πρώτο έτος απασχόλησης 
• Αριθμός ωρών εκπαίδευσης που συνήθως παρέχονται σε έμπειρους υπαλλήλους κάθε έτος 
• Αριθμός καταλλήλων υποψηφίων για τις πιο σημαντικές προσλήψεις 
• Αριθμός προτάσεων για βελτιώσεις που έγιναν (ή υλοποιήθηκαν)  
• Ποσοστό νέων προσλήψεων που έχουν επιλεγεί κυρίως με βάση τεκμηριωμένες  

μεθόδους επιλογής 
• Ποσοστό κατόχων θέσεων τύπου “A” που προάγονται κάθε έτος 
• Ποσοστό κατόχων θέσεων τύπου “Γ” που προάγονται κάθε έτος 
• Ποσοστό κατανόησης των μη οικονομικών οδηγών απόδοσης από τους υπαλλήλους 
• Ποσοστό υπαλλήλων που αμείβονται σύμφωνα με την απόδοσή τους 
• Ποσοστό υπαλλήλων που διαθέτουν σχέδια ανάπτυξης 
• Ποσοστό θέσεων τύπου “A” που καλύπτονται από άτομα με αντίστοιχες ικανότητες   

(A players) 
• Ποσοστό υπαλλήλων που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης 360ο  
• Ποσοστό του προϋπολογισμού επικοινωνίας που δαπανάται για την εκπαίδευση  

υπαλλήλων σε στρατηγικά θέματα 
• Ποσοστό υπαλλήλων που είναι πρόθυμοι να συστήσουν την επιχείρηση σε φίλους 

ως ιδανικό χώρο απασχόλησης 
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Πίνακας 3: Παραδείγματα μετρήσεων πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ 

Πηγή: Huselid, Becker & Beatty (2005) p.113 
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4.1.4 Αποτελεσματικά συστήματα ΔΑΠ 
 
Κατά τους Becker, Huselid & Ulrich (2001) τα συστήματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
αποτελούν τον άξονα της στρατηγικής επιρροής της ΔΑΠ. ΄Οντας υπέρμαχοι των συστημάτων 
εργασίας υψηλής απόδοσης (High-Performance Work Systems) τονίζουν ότι τα εν λόγω 
συστήματα και τα στοιχεία που τα συνιστούν έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η 
συνολική ποιότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου της επιχείρησης διότι: (α) συνδέουν τις 
αποφάσεις επιλογής και προαγωγών με τεκμηριωμένα μοντέλα ιδιοτήτων, (β) παρέχουν έγκαιρη 
και αποτελεσματική υποστήριξη για την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την 
υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης και (γ) εισάγουν πολιτικές διοίκησης απόδοσης και 
αμοιβών που προσελκύουν, διακρατούν και υποκινούν υπαλλήλους με υψηλή απόδοση.   
 
Οι Becker, Huselid & Ulrich (2001) παρατηρούν ότι  ένα σύστημα εργασίας υψηλής απόδοσης 
είναι από μόνο του σύστημα εκτέλεσης στρατηγικής, εδραιωμένο στο ευρύτερο σύστημα 
υλοποίησης της στρατηγικής της επιχείρησης. Κατ’ αυτούς, η ΔΑΠ διασταυρώνεται με αυτό το 
ευρύτερο σύστημα σε πολλά σημεία και είναι σημαντική η ικανότητα εντοπισμού αυτών των 
σημείων ώστε να εξασφαλισθεί ο στρατηγικός ρόλος της ΔΑΠ και να μετρηθεί η επίπτωσή της 
στη δημιουργία αξίας. 
 
Ακόμη, όπως προσθέτουν οι Becker, Huselid & Ulrich (2001), οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
συνεχώς να παρακολουθούν με επιμέλεια την καλή ευθυγράμμιση των στοιχείων που συνθέτουν 
ένα σύστημα εργασίας υψηλής απόδοσης, δηλ. να γνωρίζουν επακριβώς κατά πόσον τα στοιχεία 
αυτά ενισχύονται ή αντιστρατεύονται μεταξύ τους. Επίσης, θεωρούν ότι η εν λόγω 
ευθυγράμμιση θα πρέπει να εχει ως αφετηρία την σαφή κατανόηση της αλυσίδας αξίας της 
επιχείρησης, δηλ. τι είδους αξία παράγει η επιχείρηση και με ποιο ακριβώς τρόπο τη δημιουργεί. 
Επικαλούμενοι τις απόψεις των Kaplan & Norton (1992, 1993, 1996, 2000) υποστηρίζουν ότι 
κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψει τον τρόπο, με τον οποίο τα τελικά 
οικονομικά της αποτελέσματα συνδέονται με βασικούς παράγοντες επιτυχίας στα επίπεδα των 
πελατών, της εσωτερικής λειτουργίας και του ανθρωπίνου δυναμικού της. Τότε μόνον, όπως 
πιστεύουν, η επιχείρηση  μπορεί να σχεδιάσει τον τρόπο υλοποίησης της στρατηγικής της, 
προσδιορίζοντας παράλληλα και τις απαιτούμενες ικανότητες και συμπεριφορές των 
εργαζομένων. Συνεπώς, καταλήγουν, από τη στιγμή που θα προσδιορισθούν με σαφήνεια τα 
παραδοτέα προϊόντα – αποτελέσματα της ΔΑΠ από άποψη ικανοτήτων και συμπεριφορών, η 
επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει τα βασικά στοιχεία του συστήματος εργασίας υψηλής απόδοσης 
που θα τη βοηθήσουν να τα παράσχει. Όπως οι ίδιοι τονίζουν, τα στοιχεία αυτά, ως επί μέρους 
πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ,  πρέπει να επιλέγονται ειδικά με σκοπό την υλοποίηση της 
στρατηγικής δια μέσου των παραδοτέων προϊόντων – αποτελεσμάτων της ΔΑΠ. 
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Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης δεν θεωρείται ότι 
είναι μόνον η υιοθέτηση καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ (απόκτηση, ανάπτυξη 
εργαζομένων, συστήματα αμοιβών και διοίκηση της απόδοσης), αλλά επίσης και ο τρόπος με 
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τον οποίο αυτές οι πολιτικές – πρακτικές εφαρμόζονται (Becker, Huselid & Ulrich, 2001). 
Ειδικότερα, οι προαναφερθέντες συγγραφείς υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να είναι ισχυρά 
ευθυγραμμισμένες με την ανταγωνιστική στρατηγική και τους λειτουργικούς στόχους της 
επιχείρησης. Κατ’ αυτούς δεν υπάρχει ένα και μοναδικό άριστο υπόδειγμα συστήματος εργασίας 
υψηλής απόδοσης, αλλά κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εξατομικεύσει το δικό της σύστημα ώστε 
να ανταποκρίνεται στις δικές της μοναδικές δυνατότητες και ανάγκες.  
 
Αναφερόμενοι στο θέμα της μέτρησης των συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης, οι Becker, 
Huselid & Ulrich (2001) επισημαίνουν ότι οι σχετικές μετρήσεις δεν πρέπει να αποτυπώνουν την 
παρούσα κατάσταση (what is)  όσο να υπενθυμίζουν την επιθυμητή κατάσταση (what should 
be). Δηλ. κατ’ αυτούς οι μετρήσεις δεν πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο μια επιχείρηση είναι 
ενήμερη στην εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων στα θέματα εφαρμογών της ΔΑΠ, αλλά 
μάλλον να εξετάζουν κάθε δραστηριότητα ΔΑΠ από μακροσκοπική άποψη και να 
υπογραμμίζουν τον προσανατολισμό της στην απόδοση.  

 
Όσον αφορά στις μετρήσεις των συστημάτων ΔΑΠ, οι Huselid, Becker & Beatty (2005) 
προτείνουν την υιοθέτηση δύο βασικών στρατηγικών οδηγών (strategic drivers), που 
αποβλέπουν να διαπιστώσουν αντίστοιχα: 
 

• Κατά πόσον το σύστημα διοίκησης ΔΑΠ είναι ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις της 
αποτελεσματικής εκτέλεσης της στρατηγικής9.  

 
• Κατά πόσον οι κάτοχοι των στρατηγικών θέσεων τύπου “Α” αντιλαμβάνονται ότι τα 

διάφορα στοιχεία του συστήματος διοίκησης ΔΑΠ είναι υποστηρικτικά και ενισχυτικά 
των στόχων απόδοσης (αποτελέσματα ανθρωπίνου δυναμικού) που αναμένονται απ’ 
αυτούς. 

 
Στον Πίνακα 4  παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα μετρήσεων των συστημάτων εργασίας 
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9 Οι Huselid, Becker & Beatty (2005) θεωρούν ότι αυτό εξαρτάται από το πόσο καλά έχει η επιχείρηση 
διευκρινίσει τις στρατηγικές (strategic) και τις βασικές (core) δραστηριότητες της ΔΑΠ. ΄Ετσι, όταν το 
σύστημα διοίκησης ΔΑΠ είναι στρατηγικά ευθυγραμμισμένο, πιστεύουν ότι η διοίκηση απευθύνει προς 
όλους τους εργαζόμενους ένα ομοιόμορφο μήνυμα, ότι δηλ. η εκτέλεση της στρατηγικής έχει αξία και 
εκτιμάται από την επιχείρηση.  Αν όμως, όπως επισημαίνουν, το σύστημα διοίκησης ΔΑΠ είναι κάπως 
γενικό και μη προσανατολισμένο με σαφήνεια στην εκτέλεση της στρατηγικής, τότε οι κάτοχοι των 
στρατηγικών θέσεων  τύπου “Α”, ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που το συνθέτουν (π.χ. η 
παρεχόμενη εκπαίδευση) έχουν μικρή στρατηγική συνάφεια με την εργασία τους· ή ακόμη μπορεί να 
νομίσουν ότι η εκπαίδευση θεωρείται ως διορθωτική δραστηριότητα με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης 
των υπαλλήλων που έχουν χαμηλή απόδοση. Ακόμη, ενδέχεται να αποκαλυφθεί ότι τα συστήματα 
διοίκησης της απόδοσης δεν παρέχουν επαρκή υποκίνηση στους εργαζόμενους για την υλοποίηση της 
στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση ελλιπούς ευθυγράμμισης, οι ως άνω συγγραφείς υποστηρίζουν ότι θα 
καταστεί πολύ δύσκολη η παραγωγή των αποτελεσμάτων του ανθρωπίνου δυναμικού που απαιτούνται από 
την επιχειρησιακή στρατηγική.  
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υψηλής απόδοσης, όπως προτείνονται από τους  Becker, Huselid & Ulrich (2001) και Huselid, 
Becker & Beatty (2005).  
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

 
• Σις 5 θέσεις για τις οποίες γίνονται συχνότερα προσλήψεις, πόσοι κατάλληλοι υποψήφιοι 

στρατολογούνται για κάθε θέση (κατά μέσο όρο); 
• Τι ποσοστό νέων προσλήψεων έχει επιλεγεί με βάση τα αποτελέσματα τεκμηριωμένων μεθόδων 

επιλογής; 
• Σε ποια έκταση έχει η επιχείρηση υιοθετήσει ένα τεκμηριωμένο μοντέλο ιδιοτήτων ως βάση για 

την πρόσληψη, ανάπτυξη, διοίκηση και ανταμοιβή των υπαλλήλων; 
• Πόσες ώρες εκπαίδευσης λαμβάνει συνήθως ένας νέος υπαλληλος εντός του πρώτου έτους 

απασχόλησής του; 
• Πόσες ώρες εκπαίδευσης λαμβάνει συνήθως ένας έμπειρος υπαλληλος  κάθε χρόνο; 
• Τι ποσοστό του ανθρωπίνου δυναμικού αξιολογείται τακτικά μέσω μιας τυπικής διαδικασίας 

αξιολόγησης της απόδοσης; 
• Τι ποσοστό του ανθρωπίνου δυναμικού λαμβάνει τυπική αναπληροφόρηση σχετικά με την 

ατομική του απόδοση, από πολλαπλές πηγές (π.χ. προϊστάμενοι, υφιστάμενοι, πελάτες); 
• Τι ποσοστό των αμοιβών κατ’ αξία (merit pay) καθορίζεται από την τυπική αξιολόγηση της 

απόδοσης; 
• Τι ποσοστό του ανθρωπίνου δυναμικού καλύπτεται από τυπικά προγράμματα διακίνησης 

πληροφοριών (π.χ. επιστολές, τακτικές συναντήσεις) με σκοπό την κοινοποίηση της προόδου 
προς την επίτευξη κρισίμων επιχειρηματικών και λειτουργικών στόχων; 

• Τι ποσοστό του ανθρωπίνου δυναμικού κατέχει μετοχές της εταιρίας; 
• Τι ποσοστό του ανθρωπίνου δυναμικού συνήθως εκτελεί την εργασία του συμμετέχοντας σε 

αυτο-διοικούμενες, δια-τμηματικές ή ομάδες έργου; 
• Τι ποσοστό του προϋπολογισμού του Τμήματος ΔΑΠ δαπανάται για την εξωτερίκευση 

δραστηριοτήτων (π.χ. στρατολόγηση, μισθοδοσία);  
 

Πίνακας 4: Παραδείγματα μετρήσεων συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης 
Πηγές: Becker, Huselid & Ulrich (2001) p.63; Huselid, Becker & Beatty (2005) p.115 

 

Οι Beatty, Huselid & Schneier (2003) θεωρούν τα συστήματα ανθρωπίνων πόρων ως βασικά 
συστατικά στοιχεία της ΔΑΠ, η οποία εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύνολο αλληλο-εξαρτωμένων 
μερών, από κοινού με τη στρατηγική ή άλλως την πρόταση αξίας της επιχείρησης. Διακρίνουν, 
μάλιστα, τρεις διαστάσεις ως κατάλληλες για την αξιολόγηση των συστημάτων ανθρωπίνων 
πόρων, οι οποίες είναι: η ευθυγράμμιση (alignment), η ολοκλήρωση (integration) και η 
διαφοροποίηση (differentiation). Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της καθεμιάς. 
 
4.1.4.1 Ευθυγράμμιση 
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Η διάσταση αυτή σχετίζεται με την αντίληψη, σύμφωνα με την οποία οι διαφορετικές 
ανταγωνιστικές στρατηγικές απαιτούν και διαφορετική οργανωσιακή κουλτούρα. Οι Beatty, 
Huselid & Schneier (2003), προκειμένου να επιδείξουν την ορθότητα αυτής της αντίληψης, 
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βασίζονται στην πρωτοποριακή και δημιουργική εργασία των Schuler & Jackson (1987a) αλλά 
χρησιμοποιούν τις τρεις ανταγωνιστικές στρατηγικές της τυπολογίας των Treacy & Wiersema 
(1997), δηλ. τις στρατηγικές της λειτουργικής αριστείας (operational excellence), της 
προϊοντικής ηγεσίας  (product leadership) και των στενών πελατειακών σχέσεων (customer 
intimacy). Υποστηρίζουν ότι, ανάλογα με την ακολουθούμενη στρατηγική, υπάρχουν σημαντικά 
διαφορετικές απαιτήσεις κουλτούρας του κύριου ανθρώπινου δυναμικού που θα υλοποιήσει την 
πρόταση αξίας της επιχείρησης προς τους πελάτες της.   

 
Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική λειτουργικής αριστείας χρειάζονται εργατικό 
δυναμικό, το οποίο εντάσσεται συνειδητά στις επιχειρησιακές διεργασίες, είναι εκπαιδεύσιμο, 
μπορεί να μαθαίνει γρήγορα, εκτελεί με προθυμία τα σχέδια δράσης, έχει βραχυπρόθεσμη 
εστίαση, διακατέχεται από νοοτροπία αποφυγής σπατάλης και ελαχιστοποίησης κόστους και 
επιδιώκει την συνεχή βελτίωση (Beatty & Schneier, 1997). Κατά τους Beatty, Huselid & 
Schneier (2003), οι επιχειρήσεις αυτές προβαίνουν στην πρόταση αξίας προς τους πελάτες 
σύμφωνα με τον τρόπο που αυτές οι ίδιες την έχουν αποκλειστικά και μόνον διαμορφώσει (our 
way), σε τιμή χαμηλότερη από τους ανταγωνιστές. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι η ιδανική 
επιτυχία της επιχείρησης που εφαρμόζει αυτή την στρατηγική έγκειται στην ικανότητά 
τιμολόγησης των προϊόντων ή υπηρεσιών της σε επίπεδο χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής 
των ανταγωνιστών, στην απόκτηση μεγαλυτέρου μεριδίου αγοράς και ως εκ τούτου στην 
περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής αριστείας δια της εξυπηρέτησης μεγαλύτερης πελατειακής 
βάσης σε ακόμη χαμηλότερη τιμή. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχειρήσεων αυτών 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με το κόστος. 
 
Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας, η πρόταση 
αξίας συνίσταται στην καινοτομία. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται με την προσφορά 
καινοτομιών. Το προσωπικό των επιχειρήσεων που ακολουθούν την στρατηγική αυτή 
διακρίνεται για την έφεση προς την καινοτομία, αμφισβητεί τις κατεστημένες αντιλήψεις, 
απεχθάνεται την γραφειοκρατία, διακρίνεται από επιχειρηματική νοοτροπία, είναι ευέλικτο, έχει 
μακροπρόθεσμη εστίαση, επιδιώκει την μάθηση, ενδιαφέρεται περισσότερο για τα 
αποτελέσματα παρά για τις διαδικασίες, έχει μεγάλη ανοχή στην αμφιβολία, απολαμβάνει τις 
προκλήσεις, επιδεικνύει δημιουργική συμπεριφορά, είναι συνεργάσιμο και πρόθυμο για 
ανάληψη κινδύνων (Beatty & Schneier, 1997). Κατά τους Beatty, Huselid & Schneier (2003), οι 
επιχειρήσεις αυτές προβαίνουν στην πρόταση αξίας προς τους πελάτες διατυπωμένη με 
καινοφανή τρόπο  (new way). 
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Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική στενών πελατειακών σχέσεων προσφέρουν 
μοναδικές και εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες. Χρειάζονται προσωπικό που να αναζητά 
διαρκώς τη βελτίωση λύσεων, ώστε όχι μόνο να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών αλλά 
και να μπορούν να προβλεφθούν επίσης. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την 
στρατηγική αυτή ταυτίζονται με τους πελάτες και συμμερίζονται απόψεις μεταξύ τους ώστε να 
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ενισχύεται διαρκώς η πρόταση αξίας και να προσφέρονται ολοένα και περισσότερες λύσεις 
στους πελάτες. Επίσης, το προσωπικό επιδιώκει συστηματική πληροφόρηση για τους πελάτες, 
είναι ευπροσάρμοστο και ευέλικτο, ενδιαφέρεται να προσφέρει αποτελέσματα  στους πελάτες 
και φροντίζει να τους παρέχει επιτυχημένες λύσεις. Κατά τους Beatty, Huselid & Schneier 
(2003), οι επιχειρήσεις αυτές προβαίνουν στην πρόταση αξίας προς τους πελάτες με 
εξατομικευμένο τρόπο σύμφωνα με τις ανάγκες των τελευταίων  (your way). 
 
Προκειμένου να αντιστοιχισθεί περισσότερο συστηματικά η πρόταση αξίας ή άλλως η 
ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης με την οργανωσιακή της κουλτούρα και να 
καταδειχθεί η μεταξύ τους σχέση, προτείνεται η ακόλουθη προσέγγιση (Beatty, Huselid & 
Schneier, 2003) μέσω της χρησιμοποίησης δύο διαστάσεων: πρώτον, της οργανωσιακής δομής 
της επιχείρησης (εύκαμπτης έναντι άκαμπτης) και δεύτερον, της εστίασης της επιχείρησης 
(εσωτερικής έναντι εξωτερικής). Οι σχέσεις αυτές απεικονίζονται  στη μήτρα 2Χ2 του Σχήματος 
12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΥΚΑΜΠΤΗ - ΧΑΛΑΡΗ 
ΔΟΜΗ 

ΑΚΑΜΠΤΗ - ΑΥΣΤΗΡΗ 
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ΕΣΤΙΑΣΗ 

Στρατηγική 
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Στρατηγική 
λειτουργικής  
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Στρατηγική 
προϊοντικής  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

Σχήμα 12: Αντιστοιχία οργανωσιακής κουλτούρας και ανταγωνιστικής στρατηγικής 
Πηγή:Beatty et al.(2003) 
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Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν αυστηρή δομή και εσωτερική εστίαση θεωρούνται 
ότι τυπικά τείνουν περισσότερο προς την υιοθέτηση στρατηγικής λειτουργικής αριστείας. Επειδή 
οι επιχειρήσεις αυτές διαμορφώνουν αποκλειστικά και μόνον οι ίδιες την πρόταση αξίας προς 
τους πελάτες τους, προσπαθούν να εξαλείψουν τις αποκλίσεις της απόδοσής τους και να 
αποφύγουν κάθε περιττό λειτουργικό  κόστος,  θα πρέπει να έχουν στενή συνοχή και να είναι 
εστιασμένες στο εσωτερικό τους προκειμένου να εφαρμόσουν με επιτυχία τη στρατηγική τους. 
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 Όμως, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας και ιδίως το εργατικό 
δυναμικό που απασχολείται στην έρευνα – ανάπτυξη και είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία της 
πρότασης αξίας, χρειάζονται περιβάλλον σχετικής χαλαρότητας, ευελιξίας και εκδήλωσης 
συνεχούς ενδιαφέροντος για τις καινοτομικές εφαρμογές που θα ικανοποιούν τους πελάτες. Η 
οργανωσιακή κουλτούρα δηλ. που αρμόζει στην περίπτωσή τους διακρίνεται από χαλαρή 
συνοχή και εξωτερική εστίαση προκειμένου να υλοποιήσουν με επιτυχία τη στρατηγική τους.  
 
Τέλος, το βασικό εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων που ακολουθούν στρατηγική στενών 
πελατειακών σχέσεων και έρχονται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες θα πρέπει να εκδηλώνει 
εξωτερική εστίαση εντός σχετικά απαιτητικού περιβάλλοντος. Θεωρείται ότι μόνον έτσι είναι 
εφικτή η συλλογή των αναγκαίων πελατειακών πληροφοριών προκειμένου να δημιουργηθεί και 
να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, σε όλο το εύρος της επιχείρησης, το απαιτούμενο κεφάλαιο 
γνώσης για την ανάπτυξη μοναδικών λύσεων που θα προάγουν διαρκώς τις σχέσεις με τους 
πελάτες. Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι η κουλτούρα της παροχής λύσεων στους πελάτες δεν 
επιλύει μόνον τα τρέχοντα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν αλλά επιτρέπει την πρόβλεψη 
και μελλοντικών αναγκών τους με τη βοήθεια της μάθησης που συντελείται σε όλο το εύρος της 
επιχείρησης. Η προερχόμενη από τους πελάτες μάθηση θεωρείται ότι καθιστά εφικτή την 
περαιτέρω εξατομίκευση των προϊόντων – υπηρεσιών και προϋποθέτει την ύπαρξη ισχυρής 
εξωτερικής εστίασης που εκδηλώνεται εντός πλαισίου ταχείας και αποδοτικής διάχυσης στο 
εσωτερικό της επιχείρησης. 
 

Η στρατηγική ευθυγράμμιση κατά τους Beatty & Schneier (1997) και Beatty et al. (2003) 
συνεπάγεται τον προσανατολισμό των πρακτικών ΔΑΠ στην πρόταση αξίας ή άλλως στην 
ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5. 
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Πίνακας 5: Ευθυγράμμιση πρακτικών ΔΑΠ και ανταγωνιστικής στρατηγικής 

Πηγές:Beatty & Schneier (1997); Beatty et al. (2003) 
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Ειδικότερα, όταν ακολουθείται στρατηγική λειτουργικής αριστείας, ως μια από τις 
καταλληλότερες μετρήσεις του εργατικού δυναμικού χρησιμοποιείται η συνολική 
παραγωγικότητα κόστους. Οι καταλληλότερες ανταμοιβές θεωρείται ότι θα πρέπει να 
βασίζονται στην ομαδική παραγωγικότητα, δεδομένου ότι μπορεί έτσι να ενισχυθεί η πρόταση 
αξίας δια μέσου της παραγωγής περισσοτέρων προϊόντων – υπηρεσιών με μικρότερες 
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αναλώσεις. Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι δημιουργείται αυτο-χρηματοδοτούμενο όφελος, 
το οποίο μπορεί να διανεμηθεί στο προσωπικό που συμβάλλει στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας. 
 
Όταν υιοθετείται στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας, οι μετρήσεις που έχουν ενδιαφέρον είναι 
αυτές που αναφέρονται στις πωλήσεις νέων προϊόντων – υπηρεσιών, στην ομαδική 
καινοτομικότητα ή  στην χορήγηση αμοιβών λόγω αύξησης εσόδων από πωλήσεις νέων 
προϊόντων – υπηρεσιών, διότι  έτσι μετράται καλύτερα η στρατηγική επιτυχία από τη 
δημιουργία της πρότασης αξίας. Επίσης, η χορήγηση αμοιβών σύμφωνα με τις ικανότητες 
θεωρείται ότι μπορεί να είναι ενδεδειγμένη, λόγω της συμβολής της στην ανάπτυξη των 
απαιτουμένων ικανοτήτων αυτών που απασχολούνται στις μονάδες καινοτομίας, τεχνολογίας 
και έρευνας. 
 
Τέλος, όταν ακολουθείται στρατηγική στενών πελατειακών σχέσεων, ως σημαντικές μετρήσεις 
θεωρούνται οι παρεχόμενες εγγυήσεις στους πελάτες, ο ρυθμός διατήρησης των πελατών και οι 
συστάσεις από μέρους των πελατών. Κατάλληλη, επίσης, θεωρείται η χορήγηση ατομικών 
αμοιβών για τον εντοπισμό τρόπων καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και ομαδικών 
αμοιβών, επειδή μέσω αυτών επιβραβεύονται οι εργαζόμενοι για να ενισχύσουν περαιτέρω την 
πρόταση αξίας της εξατομίκευσης των προϊόντων – υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών. 
 
Αναφερόμενοι στην στρατηγική ευθυγράμμιση, οι Becker, Huselid & Ulrich (2001) συνδέουν το 
σκεπτικό τους με τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ που κατ’ αυτούς είναι οι 
οδηγοί απόδοσης ΔΑΠ (HR performance drivers)  και οι διευκολυντές ΔΑΠ (HR enablers). Το 
ζητούμενο γι’ αυτούς είναι να εξασφαλισθεί ότι το σύστημα ΔΑΠ της επιχείρησης (το σύνολο 
των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ που εφαρμόζει) θα δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχει αυτά τα παραδοτέα προϊόντα – αποτελέσματα. Η στρατηγική ευθυγράμμιση υπαγορεύει 
τον εντοπισμό εκείνων των οδηγών απόδοσης ΔΑΠ που αποτελούν τις απαιτούμενες βασικές 
ανθρωποκεντρικές ικανότητες για την εκτέλεση της στρατηγικής της επιχείρησης σύμφωνα με 
τα δικά της χαρακτηριστικά και οι οποίες, ενδεικτικά, θα μπορούσαν να είναι: το ταλέντο των 
υπαλλήλων σε συγκεκριμένους τομείς, η ηγετική ικανότητα των στελεχών, η εξυπηρέτηση – 
υποστήριξη των πελατών η επιτηδειότητα στα θέματα ΔΑΠ κ.ά.  Πρόκειται, όπως παρατηρούν, 
για περιοχές του ανθρωπίνου κεφαλαίου  που έχουν μεγάλη σημασία στην γενικότερη 
υλοποίηση της στρατηγικής. Τέλος, η στρατηγική ευθυγράμμιση των διευκολυντών ΔΑΠ 
επιβάλλει ανάλογο εντοπισμό των καταλλήλων παραγόντων που ενισχύουν και διευκολύνουν 
τους προαναφερθέντες οδηγούς απόδοσης. 
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Όπως οι Becker, Huselid & Ulrich (2001) επισημαίνουν, η επιτυχής δημιουργία των παραδοτέων 
προϊόντων – αποτελεσμάτων της ΔΑΠ εξαρτάται από την ευθυγράμμιση του συστήματος ΔΑΠ 
με το ευρύτερο σύστημα υλοποίησης της στρατηγικής της επιχείρησης. Προκειμένου, όμως, 
αυτό να γίνει εφικτό, θεωρούν ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί  η εσωτερική ευθυγράμμιση – 
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συνεργασία – εξισορρόπηση (fit) των συστατικών στοιχείων του συστήματος ΔΑΠ μεταξύ τους  
(internal alignment) καθώς επίσης και η εξωτερική ευθυγράμμιση – υποστήριξη προς τα λοιπά 
στοιχεία της αλυσίδας δημιουργίας αξίας της επιχείρησης (external alignment). Οι εν λόγω 
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι έννοιες της εσωτερικής και εξωτερικής ευθυγράμμισης είναι 
στενά αλληλένδετες. Ειδικότερα, κατ’ αυτούς η εσωτερική ευθυγράμμιση αποτελεί αναγκαία 
αλλά όχι ικανή από μόνη της προϋπόθεση για την επίτευξη της εξωτερικής ευθυγράμμισης. 
Αντιθέτως, καταλήγουν, η έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ του συστήματος ΔΑΠ και της 
στρατηγικής μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για τη δημιουργία αξίας. 
 
Η μέτρηση της στρατηγικής ευθυγράμμισης του συστήματος ΔΑΠ συνίσταται στην εκτίμηση 
της έκτασης, στην οποία αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συστήματος υλοποίησης της 
στρατηγικής της επιχείρησης (external alignment) αλλά και στην εκτίμηση του βαθμού, στον 
οποίο τα συστατικά του στοιχεία συνεργάζονται μάλλον παρά αντιστρατεύονται μεταξύ τους, 
έτσι ώστε να αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο (Becker, Huselid & Ulrich, 2001; Huselid, 
Becker & Beatty, 2005). Σκοπός της μέτρησης είναι να αποτυπώσει την έκταση στην οποία το 
ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης έχει στη διάθεσή του τις απαιτούμενες δεξιότητες, 
υποκίνηση και εργασιακό περιβάλλον (περιλαμβανομένης της κουλτούρας και νοοτροπίας) ώστε 
να επιτύχει συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς. 
 
Στον Πίνακα 6  παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα μετρήσεων της στρατηγικής ευθυγράμ-
μισης των συστημάτων ΔΑΠ, όπως προτείνονται από τους Huselid, Becker & Beatty (2005) 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠ 

 
• Έκταση στην οποία οι προσδοκίες των πελατών αντιμετωπίζονται με προγράμματα  

εκμάθησης 
• Έκταση στην οποία οι υπάλληλοι καθίστανται υπεύθυνοι για τη δική τους απόδοση 
• Έκταση στην οποία οι υπάλληλοι ανταμείβονται για επιθυμητές συμπεριφορές 
• Έκταση στην οποία οι υπάλληλοι πιστεύουν ότι το σύστημα διοίκησης της απόδοσης  

γενικά καθορίζει τις προαγωγές και τις αυξήσεις αποδοχών 
• Έκταση στην οποία οι υπάλληλοι μπορούν να επηρεάσουν τα δικά τους αναπτυξιακά σχέδια 
• Έκταση στην οποία οι υπάλληλοι αισθάνονται ότι τα πρότυπα αξιολόγησης της απόδοσης  

είναι συγκεκριμένα, προκλητικά και δίκαια 
• Έκταση στην οποία οι υπάλληλοι έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και στη  

γνώση που χρειάζονται 
• Έκταση στην οποία οι υπάλληλοι διακρίνουν σαφή σύνδεσμο μεταξύ της  

διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και της αμοιβής τους 
• Έκταση στην οποία οι υπάλληλοι αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα διοίκησης της  

απόδοσης συνδέεται με τη στρατηγική 
• Έκταση στην οποία οι υπάλληλοι αντιλαμβάνονται τι αναμένεται απ’ αυτούς  

μέσω της διαδικασίας διοίκησης της απόδοσης 
• Έκταση στην οποία οι πρακτικές προσλήψεων, αξιολόγησης απόδοσης και αμοιβών  

εντοπίζουν και ανταμείβουν τη δημουργία και διάδοση γνώσης 
• Έκταση στην οποία το Τμήμα ΔΑΠ βοηθά στην ανάπτυξη των αναγκαίων ηγετικών  

ικανοτήτων 
• Έκταση στην οποία τα συστήματα μέτρησης ΔΑΠ φαίνονται ως αξιόπιστα 
• Έκταση στην οποία οι πληροφορίες κοινοποιούνται αποτελεσματικά στους υπαλλήλους 
• Έκταση στην οποία το επίπεδο των αμοιβών αντιστοιχεί με τα επιτεύγματα 
• Έκταση στην οποία οι απαιτούμενες ικανότητες των υπαλλήλων αντανακλώνται  

στη στρατολόγηση, στελέχωση και διοίκηση της απόδοσης 
• Έκταση στην οποία ο μέσος υπάλληλος κατανοεί πώς η εργασία του συμβάλλει στην  

επιτυχία της επιχείρησης 
• Έκταση στην οποία ο μέσος υπάλληλος  κατανοεί πώς η εργασία του συμβάλλει  

στην ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα και υπηρεσίες 
• Έκταση στην οποία ο οργανωτικός σχεδιασμός της επιχείρησης υποστηρίζει  

αποτελεσματικά τη στρατηγική  
• Έκταση στην οποία τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης υποστηρίζουν  

αποτελεσματικά την εκτέλεση της στρατηγικής 
• Ικανοποίηση των στελεχών γραμμής από πρωτοβουλίες αλλαγής κουλτούρας 
• Ικανοποίηση των στελεχών γραμμής από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
• Ικανοποίηση των στελεχών γραμμής από τα αποτελέσματα στρατολόγησης και επιλογής 
• Ποιότητα περιεχομένου διεξαχθέντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
• Ικανοποίηση των κατόχων θέσεων τύπου “A” από το πακέτο αποδοχών 

 
Πίνακας 6: Παραδείγματα μετρήσεων στρατηγικής ευθυγράμμισης συστημάτων ΔΑΠ 

Πηγή: Huselid, Becker & Beatty (2005) pp.106-7 
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4.1.4.2 Ολοκλήρωση 

Πέραν της ευθυγράμμισης, οι Beatty et al. (2003) θεωρούν ότι βασικό συστατικό στοιχείο ενός 
συστήματος ανθρώπινου δυναμικού είναι η ενσωμάτωση των πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων και η ολοκλήρωσή τους σε ενιαίο σύνολο που, όπως επισημαίνουν, συμβαίνει σπάνια. 
Σημειώνουν, μάλιστα, ότι τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ αισθάνονται αμηχανία όταν 
διαπιστώνουν ότι θα πρέπει να βασισθούν σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες 
αναφέρονται μεν στα θέματα του ανθρωπίνου δυναμικού αλλά με τη χρήση διαφορετικής 
γλώσσας και ορολογίας. Έτσι, π.χ. τα στελέχη που ασχολούνται με τα θέματα αμοιβών έχουν τη 
δική τους γλώσσα για την αξιολόγηση έργου θέσης, ενώ οι απασχολούμενοι με την εκπαίδευση 
και ανάπτυξη χρησιμοποιούν τους όρους των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων, ιδιοτήτων κ.λπ. 
Τα στελέχη επιλογής προσωπικού χρησιμοποιούν ειδική φρασεολογία για τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές που περιέχονται στις περιγραφές θέσεων. Ακόμη, οι ασχολούμενοι με τη μέτρηση 
της απόδοσης χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετική γλώσσα από εκείνους που χειρίζονται άλλα 
θέματα προσωπικού. Τέλος, η ανώτερη ηγεσία της επιχείρησης  είναι πιθανό να επιτείνει τη 
σύγχυση χρησιμοποιώντας όρους διαφορετικούς από τους προαναφερθέντες.  

 

Η κατάσταση αυτή, μολονότι δεν θεωρείται από τους  Beatty et al. (2003) ότι ενέχει 
εννοιολογικές διαφορές, εντούτοις δεν ενισχύει την προσπάθεια διαμόρφωσης κοινής 
νοοτροπίας των εργαζομένων. Η χρήση κοινής φρασεολογίας και ορολογίας κρίνεται ως 
επιβεβλημένη προκειμένου οι επί μέρους πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων να αλληλο-
υποστηρίζονται και επομένως να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. 
  
4.1.4.3 Διαφοροποίηση 
 
Ως τελευταίο βασικό συστατικό στοιχείο του συστήματος ανθρωπίνων πόρων, οι Beatty et al. 
(2003) θεωρούν τη διαφοροποίηση (differentiation) του εργατικού δυναμικού. Η άποψη αυτή 
προκύπτει από το αξιόλογο ερευνητικό έργο των Lepak & Snell (1999) που αναφέρεται στην 
εξέταση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ανθρωπίνου κεφαλαίου των επιχειρήσεων και 
της διαθεσιμότητάς του ανθρωπίνου κεφαλαίου εντός του πεδίου της αγοράς εργασίας.  
 

122

Σύμφωνα με την προτεινόμενη τυπολογία των Lepak & Snell (1999), η ποικιλία του ανθρώπινου 
δυναμικού της επιχείρησης εντοπίζεται σε διακριτές κατηγορίες, οι οποίες διαφοροποιούνται 
μέσω της χρησιμοποίησης δύο διαστάσεων: πρώτον, της αξίας του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος του ανθρωπίνου κεφαλαίου των επιχειρήσεων (χαμηλής έναντι υψηλής) και 
δεύτερον, της μοναδικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου (χαμηλής έναντι υψηλής). Οι 
κατηγορίες διαφοροποίησης απεικονίζονται  στη μήτρα 2Χ2 του Σχήματος 12. Ειδικότερα, κατά 
την άποψη των  Lepak & Snell (1999) και Beatty et al. (2003) διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες, 
ως εξής: συμβολαιακές υπηρεσίες (contract services), λειτουργικοί εταίροι (operational 
partners), στρατηγικές ικανότητες (strategic capabilities) και επαγγελματικοί εταίροι 
(professional partners). Υποστηρίζεται ότι οι διαφορετικές αυτές κατηγορίες εργαζομένων 
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χρειάζεται και να αντιμετωπισθούν διαφορετικά από το σύστημα ΔΑΠ της επιχείρησης. 
 

 
Επαγγελματικοί εταίροι 
(professional partners) 

 

123

Στρατηγικές ικανότητες 
(strategic capabilities) 
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Συμβολαιακές υπηρεσίες 
(contract services) 

 

Λειτουργικοί εταίροι 
(operational partners) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Χαμηλή        Υψηλή 

Αξία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
 

Σχήμα 12: Διαφοροποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων 
Πηγές: Lepak & Snell (1999);  Beatty et al., (2003)   

 
Συγκεκριμένα, ως συμβολαιακές υπηρεσίες θεωρούνται οι συνδεόμενες με εργαζόμενους, που 
είναι άμεσα διαθέσιμοι εντός των ορίων της αγοράς εργασίας αλλά διαθέτουν μικρή στρατηγική 
επιρροή στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης. Πρόκειται, δηλαδή, 
για εκτελούμενες εργασίες που δεν κρίνονται ως βασικές για την εκδήλωση της πρότασης αξίας 
της επιχείρησης προς τους πελάτες της και ως εκ τούτου θεωρούνται ότι αποτελούν 
δραστηριότητες πρόσφορες για εξωτερίκευση  (outsourcing). Χρειάζεται, συνήθως, το Τμήμα 
ΔΑΠ να αναλάβει τη διαχείριση της σχέσης  πελάτη-προμηθευτή, με την έννοια ότι επωμίζεται 
την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση ως πελάτης απολαμβάνει τις άριστες και χαμηλού 
κόστους υπηρεσίες που παρέχει ο προμηθευτής των συμβολαιακών υπηρεσιών και το 
προσωπικό του. Οι πρακτικές ΔΑΠ θεωρείται ότι θα πρέπει να δώσουν έμφαση στα θέματα 
επιλογής, μετρήσεων απόδοσης, ανάπτυξης  αλλά ίσως και αμοιβών προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι το περιεχόμενο του συμβολαίου που καταρτίζεται μεταξύ επιχείρησης και 
προμηθευτή, εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. 

 
Οι λειτουργικοί εταίροι μολονότι είναι ευρύτατα διαθέσιμοι (χαμηλή μοναδικότητα) εντός της 
αγοράς εργασίας, έχουν σημαντική επίπτωση στη δημιουργία και εκδήλωση της πρότασης αξίας 
της επιχείρησης προς τους πελάτες της. Χρειάζεται, συνήθως, να αμείβονται σύμφωνα με τα 
επίπεδα αμοιβών της αγοράς σε συνδυασμό με σημαντικά ομαδικά κίνητρα, ιδίως όταν 
ακολουθείται στρατηγική λειτουργικής αριστείας και η περιστολή του κόστους είναι επιτακτική.  
 
Οι κάτοχοι στρατηγικών ικανοτήτων θεωρείται ότι είναι περιορισμένοι και στενότατα διαθέσιμοι 
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(υψηλή μοναδικότητα) εντός της αγοράς εργασίας και ότι μπορούν να επιφέρουν σημαντική 
επίπτωση στην πρόταση αξίας της επιχείρησης. Θεωρείται ότι χρειάζονται την καταλληλότερη 
αντιμετώπιση από το σύστημα ΔΑΠ λόγω της άμεσης εμπλοκής τους στη δημιουργία της 
πρότασης αξίας της επιχείρησης. Τα θέματα επιλογής, εκπαίδευσης, μέτρησης της απόδοσης και 
αμοιβών των εν λόγω εργαζομένων θεωρούνται κρίσιμα για την επιτυχία της επιχείρησης. 
Υποστηρίζεται ότι οι κάτοχοι των εν λόγω θέσεων δικαιολογείται να αμείβονται σε επίπεδα 
υψηλότερα από τα επικρατούντα στην αγορά, εφόσον η επιχείρηση ενδιαφέρεται να 
προσελκύσει και να συγκρατήσει τους άριστους υποψήφιους που θα έχουν τη μέγιστη 
στρατηγική επιρροή. 
 
Τέλος, οι επαγγελματικοί εταίροι θεωρείται, επίσης, ότι είναι στενότατα διαθέσιμοι (υψηλή 
μοναδικότητα) εντός της αγοράς εργασίας αλλά καταλαμβάνουν θέσεις εντός της επιχείρησης 
που δεν έχουν άμεση ευθύνη για τη δημιουργία και εκδήλωση της πρότασης αξίας προς τους 
πελάτες της. Χρειάζονται, συνήθως, ειδική μεταχείριση ως επαγγελματίες, οι οποίοι 
απασχολούνται εκτός των στενών ορίων του επαγγέλματός τους. Θεωρούνται ικανοί για τα 
καθήκοντά τους αλλά όχι, όμως, και εξαιρετικά ικανοί διότι τότε θα ήταν λογικό να 
απασχολούνται σε επαγγελματικές εταιρίες της ειδικότητάς τους. Επομένως, όσον αφορά το 
μισθό τους, θεωρείται λογικό να  αμείβονται στο επίπεδο του μέσου όρου αμοιβών της αγοράς 
εργασίας και όχι υψηλότερα. 
 

Σύμφωνα με την Tsui (1987), οι στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων δημιουργούνται για 
να προσδιορίσουν ποιές ομάδες ενδιαφερομένων θα ικανοποιούν, ποιες δραστηριότητες θα 
διεξάγουν και ποια κριτήρια θα βελτιστοποιούν. 
 
Οι Guest & Peccei (1994) διερεύνησαν τέσσερις παράγοντες αποτελεσματικότητας της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και διαπίστωσαν ότι από αυτούς ισχυρότεροι ήταν: η 
“οργανωσιακή ολοκλήρωση”  ως προς τη διαμόρφωση της πολιτικής ΔΑΠ από την ανώτερη 
διοίκηση και η “ολοκλήρωση διεργασιών” ως προς την ποιότητα και αποδοτικότητα των 
υπηρεσιών και της υποστήριξης που παρέχονται από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων. Μικρή 
επίδραση βρέθηκε ότι ασκεί η  “ολοκλήρωση πολιτικών”    ως προς την εστιασμένη συνάφεια 
των πολιτικών, ενώ η “λειτουργική ολοκλήρωση” από άποψη στελέχωσης του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων με καταρτισμένα επαγγελματικά στελέχη, διαπιστώθηκε ότι ουδεμία ασκεί 
επίδραση.  
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Με έρευνα των Huselid & Becker (1997) εξετάσθηκε η επίδραση των συστημάτων εργασίας 
υψηλής απόδοσης στις επιχειρησιακές επιδόσεις, ανάλογα με το βαθμό αποτελεσματικότητας 
και ευθυγράμμισής τους με την ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική. Διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη σημαντικά θετικής σχέσης μεταξύ αυτών των συστημάτων εργασίας και των 
χρηματοοικονομικών επιδόσεων. Μάλιστα, η απόδοση των επενδύσεων στα εν λόγω συστήματα 
βρέθηκε ότι είναι υψηλότερη στις επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική διαφοροποίησης ή 
εστίασης παρά σε εκείνες που υιοθετούν στρατηγική ηγεσίας κόστους. Η αποτελεσματικότητα 
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της ΔΑΠ σε επίπεδο συστήματος αξιολογήθηκε με τη χρήση 2 κριτηρίων: (α) Εξέταση του 
συστήματος ΔΑΠ, όσον αφορά στην ένταση με την οποία οι συνιστώσες πολιτικές – πρακτικές 
εφαρμόζονται εντός του οργανισμού και (β) Αποτελεσματικότητα υλοποίησης του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων και ευθυγράμμισης των δραστηριοτήτων του με άλλες επιχειρησιακές 
πρακτικές. Το δεύτερο κριτήριο περιλαμβάνει τη στρατηγική εμπλοκή του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων, το ρόλο του ως “στρατηγικού εταίρου” και το ύφος ηγεσίας της ανώτατης 
Διοίκησης. Τα ως άνω κριτήρια αναλύονται σε 40 επί μέρους σχετικές μετρήσεις. 
 
Στον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήματος 2 σημειώνονται οι παράγοντες του μοντέλου των 
Beatty, Huselid & Schneier (2003), στους οποίους αναφέρονται οι ως άνω έρευνες. 
 
Κατά τους Huselid, Becker & Beatty (2005) η διαφοροποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού 
(workforce differentiation) αποτελεί μια νέα προσέγγιση της ΔΑΠ, η οποία απορρέει από τη 
διαπίστωση ότι ορισμένες θέσεις εργασίας και οι κάτοχοί τους έχουν περισσότερο κεντρικό ρόλο 
στην εκτέλεση της στρατηγικής σε σχέση με τους άλλους. Γι’ αυτό πρέπει, όπως τονίζουν, όχι 
μόνον οι εν λόγω θέσεις και υπάλληλοι να εντοπισθούν αλλά επίσης και τα συστήματα ΔΑΠ που 
τους υποστηρίζουν, αναπτύσσουν και υποκινούν να είναι διαφορετικά από αυτά που 
προορίζονται για τους μη στρατηγικούς εργαζόμενους. Οι ως άνω συγγραφείς επισημαίνουν ότι 
όπως η διαφοροποίηση βρίσκεται στον πυρήνα της επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής, 
έτσι βρίσκεται επίσης και στο επίκεντρο της επιτυχημένης διοίκησης του ανθρωπίνου 
δυναμικού.  
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Ειδικότερα, οι Huselid, Becker & Beatty (2005) τονίζουν ότι θεμέλιο της στρατηγικής 
ανθρωπίνου δυναμικού (workforce strategy) είναι το σύστημα ΔΑΠ, σύμφωνα με το οποίο 
επιλέγονται, αναπτύσσονται και ανταμείβονται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. Η στρατηγική 
ανθρωπίνου δυναμικού, κατ’ αυτούς, έχει δύο διαστάσεις: (α) το περιεχόμενο της στρατηγικής 
και του συστήματος ΔΑΠ και (β) την ποιότητα εκτέλεσής της. Θεωρούν, μάλιστα, ότι η δεύτερη 
διάσταση, δηλ. η ποιότητα εκτέλεσης, είναι γενικά συνάρτηση του πώς τα στελέχη γραμμής 
χρησιμοποιούν το σύστημα ΔΑΠ για να υλοποιήσουν τη στρατηγική της επιχείρησης. Στην 
κατεύθυνση αυτή, όπως παρατηρούν, συχνά δίνεται έμφαση στην ομοιογένεια και στη γενική 
εφαρμογή των συστημάτων ΔΑΠ που καθοδηγούν την απόδοση των εργαζομένων. Ειδικότερα, 
σημειώνουν, όταν ορισμένες πρωτοβουλίες της επιχείρησης χαρακτηρίζονται ως «στρατηγικές»,  
τότε το ενδιαφέρον εντός της επιχείρησης εστιάζεται προς την επίτευξη των αντιστοίχων 
επιδιώξεων και στόχων και καταβάλλεται προσπάθεια να επηρεασθεί η συμπεριφορά όλων των 
εργαζομένων με τον ίδιο τρόπο. Όμως, όπως επισημαίνουν, οι εν λόγω πρωτοβουλίες συχνά 
αποτυγχάνουν διότι γίνεται προσπάθεια να επηρεασθούν άμεσα οι στρατηγικοί στόχοι αντί να 
σχεδιασθούν χωριστές πρωτοβουλίες για καθένα από τους οδηγούς απόδοσης (performance 
drivers) που καθοδηγούν την εκτέλεση της στρατηγικής εντός της επιχείρησης.  Αυτό θα γίνει 
εφικτό, όπως πιστεύουν, μέσω της διαφοροποίησης της στρατηγικής ανθρωπίνου δυναμικού, 
ώστε οι κατάλληλες πολιτικές – πρακτικές του συστήματος ΔΑΠ να προσανατολισθούν με 
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συστηματικό τρόπο στους οδηγούς απόδοσης. Έτσι, θεωρούν ότι δημιουργείται μια μορφή 
οργανωσιακού κεφαλαίου (organizational capital) που μπορεί να αποτελέσει πηγή του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
 

 
 

Γενικές 
Βέλτιστες Πρακτικές 

Διαφοροποίηση 
Βασικού Ανθρωπ. Δυναμικού 

Διαφοροποίηση 
Στρατηγικού Ανθρ. Δυναμικού 

Διαφοροποίηση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
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Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Σχήμα 14: Η διαφοροποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού ως οδηγός εκτέλεσης της στρατηγικής 
Πηγή: Huselid, Becker & Beatty (2005)   

 
Στο Σχήμα 14 φαίνονται τα εξελικτικά στάδια διαφοροποίησης της στρατηγικής ανθρωπίνου 
δυναμικού. Σύμφωνα με τις απόψεις των Huselid, Becker & Beatty (2005), τα στάδια 
διαφοροποίησης είναι τα εξής:  
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• Το θεμέλιο των γενικών βέλτιστων πρακτικών (generic best practices): Πρόκειται για το 
σημείο εκκίνησης που η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών λύσεων το 
σύστημα ΔΑΠ που θα εφαρμόσει προκειμένου να καθορίσει τον τρόπο επιλογής, 
ανάπτυξης, αμοιβής και υποκίνησης του ανθρωπίνου δυναμικού της.  Κύρια 
προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση της απόδοσης των εργαζομένων και αυτή θεωρείται 
ότι οδηγεί στη στρατηγική επιτυχία. Στο στάδιο αυτό, το σύστημα ΔΑΠ μπορεί να 
συμπεριλάβει μια σειρά βέλτιστων πρακτικών, οπότε θεωρείται ότι αποτελεί και το 
πλέον στοιχειώδες επίπεδο διαφοροποίησης. Είναι γνωστό ότι πολλές επιχειρήσεις δεν 
έχουν κάν φθάσει σ’ αυτό το σημείο. ΄Ομως, εκείνες που έχουν υιοθετήσει συστήματα 
ΔΑΠ βέλτιστων πρακτικών, συχνά αδυνατούν να τα εστιάσουν ώστε να βελτιώσουν 
σημαντικά την ποιότητα εκτέλεσης της στρατηγικής τους. Το σοβαρό πρόβλημα που 
επισημαίνεται είναι ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι βέλτιστες πρακτικές, 
προερχόμενες από διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς, θα συνεργασθούν ομαλά και 
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ότι από μόνες τους θα βοηθήσουν στην εκτέλεση της στρατηγικής της επιχείρησης. 
Προκειμένου να μετασχηματισθεί το σύστημα ΔΑΠ σε στρατηγικό στοιχείο, θα πρέπει 
να συμβάλλει πιο άμεσα στην εκτέλεση της στρατηγικής. Χρειάζεται, λοιπόν, να 
δημιουργηθούν στρατηγικές ανθρωπίνου δυναμικού που να διαφοροποιούνται αισθητά 
τόσο μεταξύ επιχειρήσεων όσο και εντός αυτών των ιδίων. 

 
• Διαφοροποίηση βασικού (core) ανθρωπίνου δυναμικού: Πρόκειται για τη διαφοροποίηση 

της στρατηγικής ανθρωπίνου δυναμικού που ακολουθεί την βασική στρατηγική της 
επιχείρησης (core strategy). Η εστίαση του συστήματος ΔΑΠ στην υπερκείμενη 
στρατηγική της επιχείρησης, συνεπάγεται τη δημιουργία μιας σειράς βασικών 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και συμπεριφορών που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων. Σχετικές με το θέμα αυτό είναι οι θεμελιώδεις εργασίες  ερευνητών 
και συγγραφέων, όπως οι Miles & Snow, Jackson & Schuler και Treacy & Wiersema, οι 
οποίοι επισημαίνουν ότι διαφορετικές στρατηγικές απαιτούν διαφορετικά και 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, δεξιοτήτων, αξιών και συμπεριφορών 
των εργαζομένων. Η διαφοροποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού στο στάδιο αυτό 
συγκλίνει προς την έννοια των βασικών ικανοτήτων της επιχείρησης (core competencies) 
δεδομένου ότι παρέχει μια περιεκτική ικανότητα του ανθρωπίνου δυναμικού που 
ανταποκρίνεται στην υπερκείμενη πρόταση αξίας της επιχείρησης προς τους πελάτες της. 

 
• Διαφοροποίηση στρατηγικού ανθρωπίνου δυναμικού: Πρόκειται για μια ακόμη πιο 

προηγμένη διαφοροποίηση, που έχει τη μορφή εξατομίκευσης – εξειδίκευσης 
(customization). Στο στάδιο αυτό υπάρχει περισσότερο συγκεκριμένος δεσμός μεταξύ 
στρατηγικής ανθρωπίνου δυναμικού και  στρατηγικών οδηγών απόδοσης (strategic 
performance drivers). Δηλ. δεν υπάρχει μια και μοναδική ομοιογενής στρατηγική 
ανθρωπίνου δυναμικού που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη στρατηγική της επιχείρησης, 
αλλά η στρατηγική ανθρωπίνου δυναμικού διαφοροποιείται μεταξύ των στρατηγικών 
οδηγών απόδοσης της επιχείρησης. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται ακόμη και 
σημαντικές αποκλίσεις των στρατηγικών ανθρωπίνου δυναμικού εντός αυτής της ίδιας 
της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση επιχείρησης που μολονότι είναι 
εστιασμένη στη μείωση του κόστους, εντούτοις διατηρεί τμήματα του ανθρωπίνου 
δυναμικού της που δέχονται πολύ υψηλά επίπεδα επενδύσεων επειδή αυτό  υπαγορεύεται 
από τη στρατηγική της. Τέλος, η επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ορισμένες 
θέσεις και ρόλοι έχουν σημαντικότερη επίδραση στην εκτέλεση της στρατηγικής της.  
Εφόσον οι κάτοχοι αυτών των θέσεων έχουν δυσανάλογα μεγάλη συμβολή στην επιτυχία 
της στρατηγικής, θεωρείται ενδεδειγμένο η επιχείρηση να προβεί επίσης σε υψηλές 
επενδύσεις για να τους εντοπίσει, αναπτύξει, ανταμείψει και υποκινήσει.  
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4.1.5 Πρόσθετος παράγοντας αποδοτικότητας ΔΑΠ 
 
Στους προαναφερθέντες παράγοντες αποτελεσματικότητας της κάρτας επιδόσεων της 
λειτουργίας ΔΑΠ προτάθηκε μεταγενέστερα από τους Huselid, Becker & Beatty (2005) να 
συμπεριληφθεί ένας επί πλέον παράγοντας, ο οποίος αναφέρεται στην καταλληλότητα της 
λειτουργίας ΔΑΠ και στη διαμόρφωση του ορθού εργατικού κόστους της επιχείρησης (right HR 
function and workforce costs). Στον Πίνακα 7  αναγράφονται οι εν λόγω παράγοντες και τα 
παραδοτέα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επενέργειά τους καθώς επίσης δίνεται 
σύντομη επεξήγηση του περιεχομένου καθενός, σύμφωνα με τις απόψεις των προαναφερθέντων 
συγγραφέων. Εντός παρενθέσεων σημειώνονται οι αντιστοιχίες με τους παράγοντες και τα 
παραδοτέα αποτελέσματα σύμφωνα με την κάρτα επιδόσεων της λειτουργίας ΔΑΠ των Beatty, 
Huselid & Schneier (2003). 
 
 
Επιτυχία ανθρωπίνου δυναμικού 
 
(Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας 
ΔΑΠ:  

• Τεχνικές γνώσεις & ικανότητες 
• νοοτροπία εργαζομένων  
• συμπεριφορά εργαζομένων) 

 
Παροχή παραδοτέων προϊόντων στα κύρια 
συστατικά στοιχεία της κάρτας επιδόσεων 
ανθρωπίνου δυναμικού (Workforce Scorecard): 

• επιτυχία ανθρωπίνου δυναμικού 
• συμπεριφορά ηγεσίας και εργαζομένων 
•  ικανότητες – ιδιότητες εργαζομένων  
• νοοτροπία – κουλτούρα εργαζομένων  
 

 
Ορθότητα λειτουργίας ΔΑΠ  
και εργατικού κόστους 
 

 
Καταλληλότητα (και όχι ελαχιστοποίηση) της 
συνολικής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό  

 
Ορθή ευθυγράμμιση ΔΑΠ 
 
(Συστήματα ΔΑΠ) 

 
Ευθυγράμμιση των πολιτικών και πρακτικών 
ΔΑΠ με την επιχειρηματική στρατηγική και 
κατάλληλη διαφοροποίηση μεταξύ θέσεων 
εργασίας 
 

 
Κατάλληλες πολιτικές  
και πρακτικές ΔΑΠ 
(Πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ) 

 
Σχεδιασμός και υλοποίηση υψηλού επιπέδου 
πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ σε ολόκληρο το 
εσωτερικό της επιχείρησης 
 

 
Κατάλληλα στελέχη ΔΑΠ 
 
(Ικανότητες – ιδιότητες των στελεχών 
της λειτουργίας ΔΑΠ) 

 
Διάθεση από πλευράς των στελεχών ΔΑΠ των 
αναγκαίων δεξιοτήτων προκειμένου να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα υψηλού 
επιπέδου σύστημα ΔΑΠ 
 

 
Πίνακας 7: Τα πέντε βασικά στοιχεία της κάρτας επιδόσεων λειτουργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) 

Πηγή: Huselid, Becker & Beatty (2005) 
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Στο Σχήμα 15 απεικονίζονται οι σχέσεις μεταξύ των ως άνω πέντε στοιχείων της κάρτας 
επιδόσεων της λειτουργίας ΔΑΠ, τα οποία διαδοχικώς οδηγούν στα παραδοτέα προϊόντα – 
αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010). Η εξασφάλιση των 
καταλλήλων στελεχών ΔΑΠ, ο σχεδιασμός ενός συστήματος πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ και 
η ευθυγράμμισή του με τη στρατηγική της επιχείρησης, εμπίπτουν γενικά στην υπευθυνότητα 
του Τμήματος ΔΑΠ. Όπως επισημαίνουν οι Huselid, Becker & Beatty (2005), η αποδοτική 
υλοποίηση αυτών των πολιτικών – πρακτικών, στα ενδεδειγμένα επίπεδα κόστους, ανήκει από 
κοινού στην ευθύνη τόσο των στελεχών ΔΑΠ όσο και των στελεχών γραμμής.   
 

 
 

Επιτυχία  
ανθρωπίνου δυναμικού

Ορθή ευθυγράμμιση ΔΑΠ 

Κατάλληλες πολιτικές και 
πρακτικές ΔΑΠ

Κατάλληλα στελέχη ΔΑΠ 

Ορθότητα λειτουργίας ΔΑΠ 
και εργατικού κόστους

Με τι ασχολείται το Τμήμα ΔΑΠ 
“Καθήκοντα Τμήματος” 

(HR Doables) 

Τι παρέχει το Τμήμα ΔΑΠ 
“Παραδοτέα προϊόντα Τμήματος” 

(HR Deliverables) 

Σχήμα 15:Οι πέντε “ορθές” μετρήσεις της ΔΑΠ  
Πηγή:Huselid, Becker & Beatty (2005); Ξηροτύρη-Κουφίδου (2010) 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εν λόγω συγγραφείς διατηρούν τη διάκριση μεταξύ παραδοτέων 
προϊόντων (deliverables) αφενός και καθηκόντων (doables) αφετέρου του Τμήματος ΔΑΠ, για 
την οποία έχουμε ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι παράγοντες που ανήκουν στις 
ασχολίες – καθήκοντα του Τμήματος ΔΑΠ συνδέονται μεταξύ τους ως διαδοχικές προϋποθέσεις 
επίτευξης του ενός από τον άλλο και αθροιστικά οδηγούν στην εξασφάλιση των παροχών του 
Τμήματος υπό μορφή συγκεκριμένων παραδοτέων προϊόντων – αποτελεσμάτων. Όπως 
υποδεικνύουν οι Huselid, Becker & Beatty (2005), θα πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες 
μετρήσεις για καθένα από τους προαναφερθέντες παράγοντες και για τα επιδιωκόμενα 
παραδοτέα προϊόντα – αποτελέσματα. Ειδικότερα και  όσον αφορά στον προτεινόμενο απ’ 
αυτούς νέο παράγοντα, δηλ. την κατάλληλη λειτουργία ΔΑΠ και το ορθό εργατικό κόστος, 
επισημαίνουν ότι  οι σχετικές μετρήσεις θα πρέπει να διαπιστώνουν κατά πόσον οι συνολικές 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης είναι οι ενδεδειγμένες, χωρίς να 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

επιδιώκεται η πάση θυσία ελαχιστοποίησή τους. Την οπτική αυτή γωνία θεωρούν σημαντική, 
δεδομένου ότι τα Τμήματα ΔΑΠ, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος, προβαίνουν 
συχνά σε καλοπροαίρετες  αλλά αντιπαραγωγικές ενέργειες. Όπως σημειώνουν οι εν λόγω 
συγγραφείς, τα περιθώρια μείωσης του κόστους των Τμημάτων ΔΑΠ είναι πολύ στενά, 
δεδομένου ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υιοθετήσει λιτές δομές και έχουν βελτιώσει 
σημαντικά την αποδοτικότητά τους. Άρα, επισημαίνουν, εκείνο που θα πρέπει να προταχθεί 
είναι να εστιάσουν την προσοχή τους στο συνολικό εργατικό κόστος και στην απόδοση των 
επενδύσεων (ROI) στο ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με το αναμενόμενο επίπεδο 
παραγωγικότητας και όχι στο κόστος της λειτουργίας ΔΑΠ. 
 
Παρεμφερή άποψη εμπλουτισμού των παραγόντων αποτελεσματικότητας της κάρτας επιδόσεων 
της λειτουργίας ΔΑΠ, έχουν διατυπώσει και οι Becker, Huselid & Ulrich (2001), οι οποίοι 
εντοπίζουν επί πλέον τη διάσταση που αναφέρεται στην αποδοτικότητα (efficiency). Κατ’ 
αυτούς, η αποδοτικότητα απεικονίζει την έκταση στην οποία η λειτουργία ΔΑΠ μπορεί να 
βοηθήσει την επιχείρηση να αναπτύξει τις απαιτούμενες ικανότητες με ευνοϊκό από πλευράς 
κόστους τρόπο. Η άποψή τους στηρίζεται στη διαπίστωση ότι τα στελέχη του Τμηματος ΔΑΠ 
βρίσκονται υπό συνεχή πίεση για να συμβάλουν και αυτά στην προσπάθεια ελέγχου του κόστους 
της επιχείρησης. Μάλιστα, επειδή τα διευθυντικά στελέχη γραμμής βλέπουν συχνά τις 
δραστηριότητες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ως επιβαρυντικές των γενικών εξόδων, τα 
μέλη του Τμήματος ΔΑΠ αναγκάζονται να επιδιώξουν κάθε δυνατή βελτίωση της 
αποδοτικότητας τους. Όπως μάλιστα επισημαίνουν οι εν λόγω συγγραφείς, όταν σε μια 
επιχείρηση το Τμήμα ΔΑΠ αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως κέντρο κόστους, τότε η 
αποδοτικότητα του τείνει να αποτελέσει και τον μοναδικό παράγοντα μέτρησης της απόδοσής 
του. 
 
Κατά την άποψη των  Becker, Huselid & Ulrich (2001), οι παράγοντες μέτρησης της κάρτας 
επιδόσεων της λειτουργίας ΔΑΠ θα πρέπει να καλύπτουν με ισορροπημένο τρόπο τις δύο κύριες 
ανάγκες στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί, δηλαδή:  
 

• στη δημιουργία αξίας (value creation) που προκύπτει από τη μέτρηση των παραδοτέων 
προϊόντων – αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ, των ικανοτήτων των στελεχών του 
Τμήματος ΔΑΠ, των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ  και των συστημάτων πολιτικών – 
πρακτικών ΔΑΠ (τα στοιχεία αυτά σχηματίζουν μια αλυσίδα αξίας που ξεκινά από τη 
λειτουργία της ΔΑΠ και μέσω των συστημάτων ΔΑΠ καταλήγει στις συμπεριφορές των 
εργαζομένων) 

 
• στον έλεγχο του κόστους (cost control) που προκύπτει από τη μέτρηση της 

αποδοτικότητας.  
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Becker, Huselid & Ulrich (2001), η κάρτα επιδόσεων της 
λειτουργίας ΔΑΠ θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία αξίας, μετριαζόμενη 
μόνον από το παράλληλο ενδιαφέρον για την αποδοτικότητα. Έτσι, όπως πιστεύουν, θα 
μπορέσει το σύστημα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης να ενισχύσει τη στρατηγική 
επιρροή του Τμήματος ΔΑΠ. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος, κατά την άποψή τους, που οι 
κάρτες επιδόσεων της λειτουργίας ΔΑΠ στην πλειονότητά τους εστιάζονται στην αξία που 
δημιουργείται μέσω της συμβολής του Τμήματος ΔΑΠ στην υλοποίηση της στρατηγικής.  
 
Η προοπτική αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα 16, όπου φαίνεται ότι για να εξετάσει μια 
επιχείρηση τις σημαντικές διαστάσεις της ΔΑΠ, θα πρέπει να μετρήσει τις αποφάσεις και τα 
αποτελέσματα εκείνα που αποφέρουν τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης. Ειδικότερα, το 
λειτουργικό σκέλος (λειτουργική εστίαση) του Τμήματος ΔΑΠ ενδιαφέρεται παραδοσιακά 
κυρίως για τα καθήκοντά του (αποδοτικότητα ΔΑΠ) και αποφέρει ένα περιορισμένο βαθμό 
απόδοσης (πεδίο 1). Το λειτουργικό σκέλος θεωρείται ότι αδυνατεί να αποφέρει υψηλό βαθμό 
απόδοσης και συνεπώς δεν αξίζει να εξετασθεί αυτή η περίπτωση, η οποία παραμένει κενή 
περιεχομένου (πεδίο 2).  Ούτε η τυφλή εστίαση στη στρατηγική εγγυάται υψηλούς ρυθμούς 
απόδοσης (πεδίο 3). Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση των διευθυντικών στελεχών της 
ΔΑΠ όταν αφιερώνουν μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο 
στρατηγικό σχεδιασμό, παραγνωρίζοντας τις πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες που υπάρχουν στην 
εκτέλεση της στρατηγικής· έτσι, αδυνατούν να δημιουργήσουν μια στρατηγικά εστιασμένη 
αρχιτεκτονική της ΔΑΠ που θα την καθιστά στρατηγικό στοιχείο του ενεργητικού της 
επιχείρησης. Τέλος, η ισορροπία μεταξύ των μετρήσεων του ελέγχου κόστους και της 
δημιουργίας αξίας βοηθά τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ να αποφύγουν την τάση να εστιάσουν 
την προσοχή τους στα οφέλη των στρατηγικών τους προσπαθειών, αγνοώντας το αντίστοιχο 
κόστος. Οι υψηλότεροι ρυθμοί απόδοσης προέρχονται από την πειθαρχημένη στρατηγική 
εστίαση. Πηγή αυτών των ωφελειών είναι τα παραδοτέα προϊόντα – αποτελέσματα του 
Τμήματος παρά τα καθήκοντά του, αλλά μόνον εάν το σύστημα ΔΑΠ διοικείται αποδοτικά 
(πεδίο 4). 
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4. Παραδοτέα προϊόντα 
Τμήματος ΔΑΠ 
(HR Deliverables) 
 πειθαρχούμενα  από το 
ενδιαφέρον  για ωφέλειες    
και κόστη 

1. Καθήκοντα Τμήματος 
ΔΑΠ (HR Doables) 
καθοδηγούμενα 
αποκλειστικά από τον 
έλεγχο του κόστους 

3. Απειθάρχητο  ενδιαφέρον για 
τη δημιουργία αξίας που 
παραγνωρίζει τις ωφέλειες 
και/ή αγνοεί την αποδοτικότητα 

 
 
 

2. (κενό πεδίο) 

Στρατηγική εστίαση Λειτουργική εστίαση 

Β
αθ
μό
ς  
απ
όδ
οσ
ης

 

Σχήμα 16:Ισορροπία ελέγχου κόστους και δημιουργίας αξίας 
Πηγή: Becker, Huselid & Ulrich (2001) 

 
Παράλληλα, όμως, οι Becker, Huselid & Ulrich (2001) διατυπώνουν ορισμένες επιφυλάξεις για 
τη μέτρηση της αποδοτικότητας του Τμήματος ΔΑΠ διότι: (α) έχει την ίδια σημασία με 
οποιοδήποτε άλλο λογιστικού τύπου έλεγχο κόστους, (β) δεν παράγει τα απαιτούμενα μοναδικά 
– άϋλα στοιχεία όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο και συνεπώς (γ) δεν αποτελεί πηγή δημιουργίας 
αξίας. Δηλαδή, μολονότι επικαλούνται την ανάγκη ελέγχου του κόστους της λειτουργίας ΔΑΠ, 
εντούτοις δίνουν στο θέμα μικρή μόνον έμφαση για τους εξής λόγους: (α) η αποδοτικότητα του 
Τμήματος ΔΑΠ δεν μπορεί να προκαλέσει επαρκή εξοικονόμηση κόστους ώστε να επηρεάσει 
ουσιαστικά τη δημιουργία αξίας προς τους μετόχους της επιχείρησης και (β) οποιοδήποτε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τυχόν επιτυγχάνεται χάρη στη βελτιώσεις της αποδοτικότητας, 
είναι ενδεχόμενο να χαθεί εάν και άλλες επιχειρήσεις υιοθετήσουν παρόμοιες πρακτικές. Η 
ικανότητα των Τμημάτων ΔΑΠ να παρέχουν τις δραστηριότητες και τα συστήματά τους με 
αποδοτικό τρόπο δεν θεωρείται από τους εν λόγω συγγραφείς ότι διακρίνει τις επιτυχημένες από 
τις μη επιτυχημένες επιχειρήσεις. Κατ’ αυτούς, οι μετρήσεις αποδοτικότητας έχουν 
περιορισμένη σημασία στον προσδιορισμό της στρατηγικής επιρροής του Τμήματος ΔΑΠ. 
Συνεπώς, όπως συμπεραίνουν, η δομή ενός στρατηγικού συστήματος μέτρησης της ΔΑΠ 
εξαρτάται από τη σωστή ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και δημιουργίας αξίας, ενώ θα 
πρέπει να καθοδηγείται από ευρύ στρατηγικό πνεύμα παρά από μια στενή λειτουργική 
προσέγγιση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. 
 
Για όλους τους προεκτεθέντες λόγους, οι Becker, Huselid & Ulrich (2001) προτείνουν το 
διαχωρισμό των μετρήσεων αποδοτικότητας του Τμήματος ΔΑΠ σε (α) βασικές μετρήσεις 
αποδοτικότητας (core efficiency measures), οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικές δαπάνες της 
ΔΑΠ αλλα όμως δεν συμβάλλουν άμεσα στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και 
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(β) στρατηγικές μετρήσεις αποδοτικότητας (strategic efficiency measures), οι οποίες αποτιμούν 
την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων και διαδικασιών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που 
έχουν σχεδιασθεί για να παράγουν τα παραδοτέα προϊόντα – αποτελέσματα της λειτουργίας 
ΔΑΠ.  Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει την αξιολόγηση των καθαρών ωφελειών από τα 
στρατηγικά παραδοτέα και καθοδηγεί τις αποφάσεις κατανομής των πόρων.  
 
Ενδιαφέρουσα είναι η διάκριση μεταξύ καρτών επιδόσεων της λειτουργίας ΔΑΠ (HR 
Scorecards) και υπολογισμών απόδοσης των επενδύσεων για συγκεκριμένα προγράμματα και 
παρεμβάσεις της ΔΑΠ (cost-benefit analyses) που κάνουν οι Becker, Huselid & Ulrich (2001). 
Κατ’ αυτούς, αμφότερες οι μέθοδοι είναι σημαντικές διότι βοηθούν τη λειτουργία ΔΑΠ να 
δημιουργήσει αξία. Όμως, οι αναλύσεις κόστους-ωφέλειας διαφέρουν από τις κάρτες επιδόσεων 
επειδή έχουν περιορισμένο εύρος, εξετάζουν μεμονωμένα έργα (projects) και δίνουν 
μονοσήμαντες απαντήσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως από ένα στενό κύκλο στελεχών που 
βλέπουν τα στοιχεία των αναλύσεων κόστους και λαμβάνουν  σχετικές αποφάσεις. Αντίθετα, οι 
κάρτες επιδόσεων έχουν ευρύ πλαίσιο και αποτυπώνουν την παραδοχή που υιοθετεί η Διοίκηση 
για το πώς οι άνθρωποι δημιουργούν αξία εντός της επιχείρησης. Επί πλέον, οι εν λόγω 
συγγραφείς τονίζουν ότι οι κάρτες επιδόσεων χρησιμοποιούνται από μια πολύ ευρύτερη ομάδα 
στελεχών, εξετάζονται και ενημερώνονται τακτικά και γενικά εφαρμόζονται ως εργαλεία 
παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης της στρατηγικής. Κατόπιν τούτου, οι δύο μέθοδοι 
είναι συμπληρωματικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοχικά. Δηλ. οι επιχειρήσεις πρώτα 
αναπτύσσουν την κάρτα επιδόσεων της λειτουργίας ΔΑΠ για να εντοπίσουν  το παρόν στίγμα 
τους καθώς και το πού θέλουν να φθάσουν στο μέλλον από άποψη συμβολής της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων και ακολούθως διεξάγουν αναλύσεις απόδοσης των επενδύσεων (ROI 
analyses) για να επιλέξουν τον περισσότερο αποδοτικό (efficient) τρόπο μετάβασης στο μέλλον. 
Τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ θεωρείται ότι πρέπει να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν 
αυτά  τα πολύ ισχυρά εργαλεία (Becker, Huselid & Ulrich, 2001). 
 
4.2 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΤΕΛΟΥ) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠ 
 
Οι Beatty, Huselid & Schneier (2003), μέσω του προτεινόμενου προτύπου αποτελεσματικότητας 
της λειτουργίας ΔΑΠ, επιδιώκουν να αξιολογήσουν τη συμβολή της διοίκησης των ανθρωπίνων 
πόρων στις επιχειρησιακές επιδόσεις προσδιορίζοντας τέσσερις παράγοντες, που είναι: (α) τα 
παραδοτέα προϊόντα της λειτουργίας ΔΑΠ (HR deliverables) με όρους ικανοτήτων και 
συμπεριφοράς, (β) οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ, (γ) οι πολιτικές – 
πρακτικές ΔΑΠ και (δ) τα συστήματα ΔΑΠ. Στο επίκεντρο του μοντέλου κατέχει καθοριστική 
θέση η ακολουθούμενη στρατηγική (ή άλλως πρόταση αξίας) της επιχείρησης. 
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Σ’ αυτή την ενότητα επιχειρείται η τεκμηρίωση του ως άνω υποδείγματος/μοντέλου 
αποτελεσματικότητας ΔΑΠ, με τη βοήθεια σειράς θεωρητικών εργασιών αλλά κυρίως 
εμπειρικών ερευνών (surveys), οι οποίες περιέχουν ως μεταβλητές, ανά ζεύγη, τους τέσσερις 
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προαναφερθέντες παράγοντες και επιβεβαιώνουν τις διαδοχικές μεταξύ αυτών σχέσεις.  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 

(Α) 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΑΠ 

 
● Ικανότητες 
● Δεξιότητες 
● Συμπεριφορά 

(Ι) 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΑΠ 
 

●Εκτέλ. στρατηγικής 
●Διοικητική κατάρτιση 
●Διοίκ.υπ. συνεισφοράς 
●Διοίκηση αλλαγών 

(Σ) 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ΠΟΡΩΝ 

 
● Ευθυγράμμιση 
● Ολοκλήρωση 
● Διαφοροποίηση 

 

(Π) 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ΠΟΡΩΝ 

 
● Στελέχωση - Επιλογή 
● Εκπαίδ. & Ανάπτυξη 
● Αξιολόγ. απόδοσης 
● Αμοιβές 

Αναπληροφόρηση 

2

1 4

3

Σχέση 3 
-Schuler & Jackson, 1987b 
-Jackson, Schuler & Rivero, 1989  
-Bird & Beechler, 1995  
-Vandenberg, Richardson & Eastman, 1999 
-Agarwala, 2003 
-Park, Mitsuhashi, Fey & Björkman, 2003  
-Paul & Anantharaman, 2003 
-Kinnie, Hutchinson, Purcell & Rayton, 2005  
-Katou & Budhwar, 2006 
-Macky & Boxall, 2007 
-Katou, 2008 

Σχέση 4 
3 -Tsui, 1990  
5-Huselid, Jackson & Schuler, 1997 
7-Wright, McMahan, McCormick & 
Sherman, 1998  
8 –Mitsuhashi, Park, Wright & Chua 2000   
14-Wright, McMahan, Snell & Gerhart, 2001  
22-Han, Chou, Chao & Wright, 2006 
 

Σχέση 2 
-Schuler & Jackson, 1987b  
-Jackson, Schuler & Rivero, 1989  
-Arthur, 1992, 1994 
-Bird & Beechler, 1995 
-MacDuffie, 1995 
-Ichniowsky, Shaw & Prennushi, 1997 
-Sanz-Valle, Sabater-Sanchez & Aragon-
Sanchez, 1999  
-Sheppeck & Militello, 2000 
-Huang, 2001  
-Guthrie, Spell & Nyamori, 2002 

Σχέση 1 
2 -Tsui, 1987  
5 -Huselid, Jackson & Schuler, 1997  
8 -Mitsuhashi, Park, Wright & Chua, 2000  
11-Gibb 2001  
14-Wright, McMahan, Snell & Gerhart, 2001  
19-Audea, Teo & Crawford, 2005  
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  /  
ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΞΙΑΣ 

 
■  Λειτουργική αριστεία 
(Operational Excellence) 

 
■  Προϊοντική ηγεσία 
(Product Leadership) 

 
■ Στενές πελατειακές σχέσεις  

(Customer Intimacy) 

(Π) 
 

2, 3, 4, 
5, 6, 8, 
9, 11, 
13, 14, 
17, 19, 
20,  23 

(Α) 
 

1, 2, 3, 
4, 5,  
7, 8, 
11, 12, 
13, 14, 
16, 17, 
22 

(Σ) 
4, 6, 7, 12, 13, 

(Ι) 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 

Σχήμα 17: Τεκμηρίωση των παραγόντων της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ και των μεταξύ αυτών σχέσεων 
 
Η βιβλιογραφία τεκμηρίωσης των μεταξύ των παραγόντων σχέσεων αναγράφεται στον πίνακα 
του Παραρτήματος 5 . Στο Σχήμα 17 φαίνονται, εντός των γωνιακών πλαισίων, οι υφιστάμενες 
σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της αποτελεσματικότητας, οι οποίες σύμφωνα και με τα 
προεκτεθέντα στις προηγούμενες ενότητες 3.3, 3.4 και 4.1  είναι οι εξής: 
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4.2.1 1η Σχέση 
 
 
Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ, μέσω των ικανοτήτων τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

των απαιτουμένων πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ.  

 

1[2]  Η Tsui, 1987 ασχολήθηκε με τη λειτουργία της ΔΑΠ στο επίπεδο της υλοποίησης της 

επιχειρηματικής στρατηγικής και χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των πολλαπλών ομάδων 

ενδιαφερομένων (multiple constituency approach) ανέλυσε τις δραστηριότητες και τα κριτήρια 

αποτελεσματικότητας του Τμήματος ΔΑΠ μέσω τριών σχετικών ερευνών. Η εν λόγω ερευνήτρια 

αποδέχεται ότι η εναρμόνιση των συστημάτων, πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ με τους 

στρατηγικούς σκοπούς και τις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης είναι αναγκαία και 

επιβεβλημένη για την αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων (Miles & Snow, 1984; 

Tichy, Fombrum & Devanna, 1982). Η ίδια υποστηρίζει ότι η στρατηγικά προσανατολισμένη 

λειτουργία της ΔΑΠ θα πρέπει να εστιάζει στα προγράμματα και στις δραστηριότητες διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων (Miles & Snow, 

1984) και συμπεραίνει ότι η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ θα πρέπει να μετριέται από το βαθμό 

εναρμόνισης μεταξύ των συστημάτων ΔΑΠ και των επιχειρηματικών επιδιώξεων, με τελικό 

κριτήριο την έκταση στην οποία η επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους της.  

 
Από τη δεύτερη έρευνα προσδιορισμού των σημαντικών δραστηριοτήτων ΔΑΠ και των 

κριτηρίων αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, προέκυψε ένα σύνολο 73 δραστηριοτήτων ΔΑΠ, 

ενταγμένων σε 8 διαστάσεις, η επιτυχής εκτέλεση των οποίων διαπιστώθηκε ότι εξαρτάται από 

ορισμένα κριτήρια που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ικανότητες των Τμημάτων ΔΑΠ και 

συνακόλουθα των στελεχών που τα απαρτίζουν. 

 

Στον Πίνακα 8 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ, ως κριτήρια αποτελεσματικότητας του 

Τμήματος ΔΑΠ και (β) Πολιτικές – πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ως οι πλέον 

σημαντικές δραστηριότητες του Τμήματος ΔΑΠ. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ (1) 

 
(α). Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ: 
(α1). Ανταποκρισιμότητα 

• Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ανταπόκρισης 
• Εμπιστοσύνη των υπαλλήλων 
• Επίπεδο συνεργασίας του Τμήματος ΔΑΠ 
• Βαθμός αντικειμενικότητας και αμεροληψίας 
• Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα υπαλλήλων 
• Βαθμός ομοιομορφίας και  δικαιοσύνης  
• Μέσος χρόνος επίλυσης διαφορών 
• Αριθμός φακέλων προσωπικού που έχουν απολεσθεί ή λανθασμένα αρχειοθετηθεί 
• Γνώμη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ 
• Διαθεσιμότητα του Τμήματος ΔΑΠ και ελεύθερη πρόσβαση σ’αυτό 
• Βαθμός αμοιβαίου σεβασμού και ομαδικότητας  έναντι των στελεχών γραμμής 
• Νομική συμμόρφωση προγραμμάτων αμοιβών και παροχών 
• Βαθμός εμπλοκής στην επίλυση παραπόνων υπαλλήλων 
• Ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
• Ακρίβεια των σχετικών με τις παροχές στοιχείων 
• Αποτελέσματα ελέγχων προσωπικού 
• Σύγκριση του συγκεκριμένου Τμήματος ΔΑΠ με άλλα 

(α2). Προδραστικότητα και καινοτομικότητα  
• Καινοτομία των πολιτικών προσωπικού ως προς τη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης  

των υπαλλήλων στην εταιρία 
• Συχνότητα παροχής συμβουλών από το Τμήμα ΔΑΠ προς τα στελέχη γραμμής 
• Ύπαρξη  διακεκριμένων επιτεύξεων ή αποτελεσμάτων 
• Ύπαρξη στρατηγικής για υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων των στελεχών γραμμής 
• Αποτελεσματικότητα δημιουργίας θετικής εικόνας της επιχείρησης μεταξύ των υπαλλήλων 
• Απόδοση έναντι στόχων 
• Αξιολόγηση από το κεντρικό Τμήμα ΔΑΠ της εταιρίας 
• Αποτελεσματικότητα χειρισμού των υπαλλήλων με χαμηλή απόδοση 
• Ικανοποίηση  εσωτερικών πελατών (στελεχών και υπαλλήλων) 
• Ποιότητα πληροφόρησης και συμβουλών προς την ανώτατη διοίκηση 
• Χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δημιουργίας πολιτικών του Τμήματος ΔΑΠ και εφαρμογής  

στους χώρους εργασίας 
• Αριθμός προγραμμάτων που εισάγονται με πρωτοβουλία του Τμήματος ΔΑΠ και στοχεύουν τη  

βελτίωση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων  
(β). Πολιτικές - πρακτικές ΔΑΠ 
(β1). Στελέχωση / προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων       

• Εκτίμηση απόδοσης των επενδύσεων για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων 
• Ανάπτυξη προγράμματος στελέχωσης ανθρωπίνων πόρων για κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
• Ενημέρωση της Διοίκησης για τις πρακτικές επιπτώσεις των προγραμμάτων ΔΑΠ 
• Ανάπτυξη και υλοποίηση των διαφημιστικών προγραμμάτων στρατολόγησης 
• Ενημέρωση για τους παράγοντες της αγοράς εργασίας κατά την ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων 
• Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διαδοχής 
• Παρακολούθηση προγραμμάτων ΔΑΠ που αναπτύσσονται από τη Διοίκηση σε εταιρικό επίπεδο 
• Χειρισμός αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών εξωτερικών φορέων 
• Παροχή πληροφόρησης εξέλιξης της σταδιοδρομίας 
• Παροχή συμβουλών στη Διοίκηση για την πολιτική στελέχωσης και σχετικά προβλήματα 
• Βοήθεια στη Διοίκηση για την ανάπτυξη του 5ετούς στρατηγικού σχεδίου 
• Διεξαγωγή ειδικών έργων για θέματα αμοιβών 
• Βοήθεια στη Διοίκηση κατά την κατάρτιση του μισθολογικού προγραμματισμού 
• Αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπέδων διοίκησης και αναλογίας υφισταμένων ανά προϊστάμενο 
• Βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού μέσω ανάλυσης ροών εργασίας 
• Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στρατολόγησης  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ (2) 

(β2). Οργάνωση / ανάπτυξη υπαλλήλων 
• Βοήθεια στη Διοίκηση για δραστηριότητες οργανωσιακής ανάπτυξης (π.χ. δημουργίας ομάδων) 
• Βοήθεια στα διευθυντικά στελέχη για την κατάρτιση σχεδίων ανάπτυξης των υπαλλήλων 
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
• Διεξαγωγή μέτρησης των εκπαιδευτικών αναγκών 
• Παρακολούθηση της λειτουργίας των εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
• Παροχή συμβουλών στη Διοίκηση για θέματα οργανωσιακού σχεδιασμού και ανάπτυξης  
• Βοήθεια στη Διοίκηση για την επίλυση προβλημάτων 
• Βοήθεια στη Διοίκηση για τον προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων 
• Παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και ανάπτυξης στους υπαλλήλους 
• Ανάπτυξη και σχεδιασμός καινοτόμων προγραμμάτων (π.χ. κατ’ οίκον εργασία) 
• Ανάπτυξη σχεδίων εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
• Γνωστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους 
• Εντοπισμός εσωτερικών υποψηφίων για προαγωγή ή μετάθεση 

(β3). Αμοιβές / υπαλληλικές σχέσεις 
• Υλοποίηση πολιτικής ίσων αμοιβών 
• Ανάπτυξη και υλοποίηση προγράμματος ελέγχου ίσων αμοιβών 
• Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιγραφών για όλες τις θέσεις εργασίας 
• Βοήθεια στη Διοίκηση για επίλυση μισθολογικών προβλημάτων 
• Διεξαγωγή ερευνών στην αγορά εργασίας για διαπίστωση των επικρατουσών τάσεων στις αμοιβές 
• Χειρισμός μισθολογικών διαδικασιών 
• Ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος για την έγκαιρη αξιολόγηση της απόδοσης 
• Διεξαγωγή ερευνών για τη διαπίστωση των στάσεων των υπαλλήλων 
• Διασφάλιση συνεπούς και ίσης μεταχείρισης όλων των υπαλλήλων 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος εργασιακών σχέσεων 
• Παροχή συμβουλών στη Διοίκηση για προβλήματα εργασιακών σχέσεων 
• Ενημέρωση της Διοίκησης για τη φιλοσοφία, τις νομικές επιπτώσεις και τη στρατηγική  

αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις 
(β4). Υποστήριξη υπαλλήλων 

• Λειτουργία προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης 
• Παροχή συμβουλών και βοηθείας στους υπαλλήλους για θέματα εκτάκτων αναγκών τους 
• Δημιουργία λειτουργικών σχέσεων με τους τοπικούς ιατρούς και ασφαλιστικούς φορείς για παροχή  

βοηθείας στους υπαλλήλους 
• Παροχή πληροφόρησης στους υπαλλήλους για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
• Χειρισμός αιτήσεων για χορήγηση προσθέτων παροχών σύμφωνα με τα ισχύοντα 
• Διαχείριση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων προσωπικού 
• Αναζήτηση κατάλληλης απασχόλησης για τους έχοντες μειονεκτήματα υπαλλήλους 
• Έκδοση εντύπου για θέματα προσωπικού και επιχείρησης 
• Συντονισμός δραστηριοτήτων με άλλα Τμήματα 

(β5). Νομικές απαιτήσεις / συμμόρφωση 
• Συμμόρφωση με τις διατάξεις περί ίσης μεταχείρισης εργαζομένων 
• Τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 
• Παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής για προστατευόμενες κατηγορίες προσωπικού 

(β6). Σχέσεις με σωματείο εργαζομένων 
• Διαπραγμάτευση συμφωνιών με το εργατικό Σωματείο  
• Διαχείριση συμβάσεων εργασίας 
• Καθορισμός στρατηγικής διαπραγματεύσεων με το εργατικό Σωματείο 
• Διεξαγωγή συναντήσεων Διοίκησης/Σωματείου και κοινών δράσεων 
• Διεξαγωγή διαιτησιών 

(β7). Τήρηση πολιτικών 
• Διασφάλιση δίκαιης διαχείρισης των πειθαρχικών διαδικασιών 
• Διασφάλιση ίσης και ομοιόμορφης ερμηνείας και υλοποίησης των εταιρικών πολιτικών από όλα τα  

διευθυντικά στελέχη 
• Διασφάλιση ίσης μεταχείρισης στα θέματα παρουσίας και αδειών 
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• Μεσολάβηση μεταξύ διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων 
• Επεξήγηση και ερμηνεία των πολιτικών προσωπικού και διαδικασιών 

(β8). Διοικητικές υπηρεσίες 
• Γνωστοποίηση των προγραμμάτων αμοιβών/παροχών στη Διοίκηση 
• Χειρισμός εγγραφών σ’αυτά και γνωστοποίηση των προγραμμάτων παροχών στους υπαλλήλους 
• Διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων για νεο-εισερχομένους 
• Παρουσίαση ενημερωτικού υλικού στις συναντήσεις Διοίκησης και εργαζομένων 
• Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης παροχών 
• Διαχείριση της διαδικασίας μετεγκατάστασης υπαλλήλων 

 
Πίνακας 8: Παράγοντες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ και (β) Πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 

Πηγή: Tsui (1987) 
 

1[5] Οι Huselid, Jackson & Schuler (1997) διαπίστωσαν τη θετική επίπτωση των ικανοτήτων 

των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

όπως επίσης και τη θετική επίδραση της τελευταίας στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της 

επιχείρησης. Ειδικότερα, βρήκαν ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

περιλαμβάνει την εκτέλεση υψηλής ποιότητας τόσο τεχνικών όσο και στρατηγικών 

δραστηριοτήτων της ΔΑΠ και ότι αυτή αντανακλάται τελικά στα αποτελέσματα της 

επιχείρησης. Εντοπίζουν, μάλιστα,  δύο τύπους ικανοτήτων των στελεχών του Τμήματος ως 

σημαντικούς: τις επαγγελματικές ικανότητες ΔΑΠ (professional HRM capabilities) και τις 

επιχειρηματικού-τύπου ικανότητες (business-related capabilities), οι οποίες έχουν σημαντική 

επίπτωση στην αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 
Οι εν λόγω ερευνητές θεωρούν ότι οι επαγγελματικές ικανότητες είναι εκείνες που αναφέρονται 

στην εκτέλεση των τεχνικών πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ (ως τεχνικές δραστηριότητες ΔΑΠ 

διακρίνουν την στρατολόγηση, επιλογή, μέτρηση της απόδοσης, εκπαίδευση και τη διοίκηση 

αμοιβών και παροχών). Οι ικανότητες αυτές υπήρξαν παραδοσιακά αναγκαίες αλλά και 

επαρκείς για την ανάπτυξη και την αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών – πρακτικών 

ΔΑΠ. Οι επαγγελματικές ικανότητες θεωρούνται απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις 

πιέσεις των εξωτερικών ομάδων συμφερόντων (stakeholders), την ανταπόκριση στις προσδοκίες 

των εσωτερικών ομάδων συμφερόντων μέσω της εφαρμογής των καταλλήλων πολιτικών – 

πρακτικών ΔΑΠ και ειδικότερα την επιτυχή επιλογή ικανών εργαζομένων και μετέπειτα 

εκπαίδευσή τους ώστε να έχουν τις μοναδικές δεξιότητες που απαιτούνται.  
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Οι Huselid, Jackson & Schuler υποστηρίζουν, ακόμη, ότι, μετά την εμφάνιση της στρατηγικής 

ΔΑΠ, η προεκτεθείσα άποψη άρχισε να αμφισβητείται, με το σκεπτικό ότι μολονότι οι 

επαγγελματικές ικανότητες είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η τεχνική αποτελεσματικότητα 

της ΔΑΠ, εν τούτοις δεν είναι και επαρκείς. Γι’ αυτό επισημαίνουν ότι χρειάζονται επίσης και οι 

επιχειρηματικού τύπου ικανότητες, οι οποίες, όπως εκτιμούν, καθιστούν ικανά τα στελέχη του 

Τμήματος ανθρωπίνων πόρων να κατανοήσουν πώς οι μοναδικές επιδιώξεις κάθε επιχείρησης 

μπορούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένες επιχειρηματικού τύπου ανάγκες ΔΑΠ. Ειδικότερα, οι 

επιχειρηματικού τύπου ικανότητες θεωρείται ότι θα επιτρέψουν στα στελέχη του Τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων, μέσω των καταλλήλων πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ, να συμβάλουν σε 

θέματα, όπως: ο σχεδιασμός θέσων ομαδικής εργασίας, η δημιουργία ευέλικτου προσωπικού, 

οι πρακτικές βελτίωσης της ποιότητας, η ενδυνάμωση των εργαζομένων, η διάγνωση των 

στρατηγικών αναγκών της επιχείρησης και η μεθοδική ανάπτυξη των ταλέντων που απαιτούνται 

για την υλοποίηση της ανταγωνιστικής στρατηγικής και την επίτευξη των λειτουργικών στόχων 

της επιχείρησης.  
 
 
Στον Πίνακα 9 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ και (β) Πολιτικές – πρακτικές διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων ως περιεχόμενο της τεχνικής αποτελεσματικότητας. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

(α). Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ: 
 
Επαγγελματικές    ικανότητες               

• Πρόβλεψη των επιπτώσεων των εσωτερικών και εξωτερικών αλλαγών 
• Άσκηση ηγεσίας για τη λειτουργία ΔΑΠ και την επιχείρηση 
• Προβολή των οικονομικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων ΔΑΠ 
• Προσδιορισμός και επικοινωνία του οράματος της λειτουργίας ΔΑΠ για το μέλλον 
• Εκπαίδευση και επηρεασμός των στελεχών γραμμής στα θέματα ΔΑΠ 
• Ανάληψη των αναγκαίων κινδύνων για την επίτευξη των στόχων  
• Ευρεία γνώση  πολλών λειτουργιών της ΔΑΠ 
• Γνώση των πρακτικών ΔΑΠ που εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές 
• Εστίαση στην ποιότητα των υπηρεσιών ΔΑΠ 
• Διεθνής εμπειρία 
• Άσκηση επιρροής στα ομόλογα στελέχη άλλων εταιριών 
• Σημαντικές επαφές με εξωτερικούς πελάτες 
• Ευχέρεια χρήσης ξένων γλώσσας 
• Εξοικείωση με Η/Υ 
• Εξειδικευμένη γνώση ορισμένων θεμάτων ΔΑΠ 

 
Επιχειρηματικού τύπου ικανότητες                                

• Εμπειρία σε άλλες κύριες λειτουργίες της επιχείρησης 
• Εμπειρία στελέχους γραμμής 
• Προσανατολισμός καριέρας εντός του πεδίου της ΔΑΠ 

 
(β). Τεχνική αποτελεσματικότητα: Αναφέρεται  στην εφαρμογή των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ που 
 επιτρέπουν τη συμμόρφωση προς τις πιέσεις των εξωτερικών και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των 
 εσωτερικών ομάδων συμφερόντων και ειδικότερα στην επιλογή ικανών εργαζομένων και στην εκπαίδευσή 
 τους ώστε να έχουν τις μοναδικές δεξιότητες που απαιτούνται.       

• Πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες 
• Αμοιβές 
• Στελέχωση και εκπαίδευση 
• Υγιεινή και ασφάλεια 
• Εκπαίδευση και επιμόρφωση 
• Συνταξιοδότηση 
• Εργασιακές σχέσεις 
• Προγράμματα κοινωνικής ευθύνης 
• Παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης 
• Διαχείριση εργατικού κόστους 
• Τεστ επιλογής 
• Αξιολόγηση της απόδοσης 
• Πληροφορικά συστήματα ανθρωπίνων πόρων 
• Μέτρηση στάσεων των εργαζομένων 

 
Πίνακας 9: Παράγοντες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ και (β) Πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 

Πηγή: Huselid, Jackson & Schuler (1997) 
 

Τα ευρήματα  της έρευνας συνοψίζονται ως εξής: 
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• οι τεχνικές δραστηριότητες της ΔΑΠ διαπιστώθηκε ότι είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές από τις στρατηγικές δραστηριότητές της 
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• η στρατηγική αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ διαπιστώθηκε ότι συνδέεται σημαντικά με 

την απόδοση της επιχείρησης, αλλά, αντίθετα,  η τεχνική αποτεσματικότητα της ΔΑΠ 

δεν συνδέεται καθόλου με αυτήν 

• οι επαγγελματικές ικανότητες των στελεχών του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από τις επιχειρηματικού τύπου 

ικανότητές τους 

• οι επαγγελματικές ικανότητες των στελεχών του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

διαπιστώθηκε ότι συνδέονται θετικά και σε σημαντικό βαθμό με την τεχνική 

αποτελεσματικότητα της  ΔΑΠ  

• αμφότερες οι τεχνικές και οι επιχειρηματικού τύπου ικανότητες βρέθηκε ότι συνδέονται 

με τη στρατηγική αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ 

 
1[8] Οι Mitsuhashi, Park, Wright & Chua (2000) διερεύνησαν το βαθμό στον οποίο οι 

διάφορες δραστηριότητες των Τμημάτων ΔΑΠ ικανοποιούν τις ανάγκες των διευθυντικών 

στελεχών γραμμής, την έκταση στην οποία οι δραστηριότητες αυτές υποβοηθούν τις 

επιχειρήσεις να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους καθώς και το βαθμό κατά τον οποίο τα Τμήματα 

ΔΑΠ εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους. Οι προαναφερθέντες ερευνητές θεωρούν τη 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ως σύστημα αλληλεξαρτωμένων πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ 

(όπως αμοιβών, αξιολόγησης της απόδοσης κ.ά.), που καθοδηγεί το προσωπικό της επιχείρησης 

προς την κατεύθυνση της επίτευξης των επιδιωκομένων στόχων·  δεν δέχονται ότι η ΔΑΠ είναι 

ένα απλό άθροισμα ανεξαρτήτων πολιτικών – πρακτικών, δια μέσου των οποίων δίνεται 

μεμονωμένα έμφαση μόνο στο ατομικό αποτέλεσμα της καθεμιάς. Σύμφωνα, μάλιστα, με την 

έννοια του στρατηγικού εταίρου “strategic partner”, την οποία και υιοθετούν, θεωρούν ότι τα 

Τμήματα ΔΑΠ θα πρέπει να συνεπικουρούν τα στελέχη γραμμής στην επίλυση των 

επιχειρηματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να ευθυγραμμίζουν τα ενδιαφέροντά 

τους με την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Barney & Wright, 1998; Schuler, 1992).  
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Προκειμένου το Τμήμα ΔΑΠ μιας επιχείρησης να εκτελέσει το στρατηγικό του ρόλο και να 

συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων, κατά τους Mitsuhashi, Park, 

Wrigh & Chua θα πρέπει: (α) να αντιλαμβάνεται τόσο τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και 

τις δεξιότητες και συμπεριφορές των υπαλλήλων που χρειάζονται για την επίτευξη αυτών των 

στόχων, (β) να γνωρίζει τις δεξιότητες και συμπεριφορές που πράγματι διαθέτουν και 
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επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι και (γ) να εντοπίζει και να καλύπτει τα κενά μεταξύ απαιτουμένων 

και υπαρχουσών δεξιοτήτων και συμπεριφορών είτε εισάγοντας νέα συστήματα ΔΑΠ είτε 

μεταβάλλοντας τα υφιστάμενα (Schuler, 1992; Wright & McMahan, 1992). 

 
Ειδικότερα, στην έρευνα εξετάσθηκαν οι εκτιμήσεις δύο ομάδων συμμετεχόντων:    (α) των 

διευθυντικών στελεχών γραμμής και (β) των στελεχών των Τμημάτων ΔΑΠ σχετικά με:   

• τη σημασία των επί μέρους λειτουργικών περιοχών δηλ. των δραστηριοτήτων που 

διεξάγουν τα Τμήματα ανθρωπίνων πόρων,  

• την αποτελεσματικότητα των Τμημάτων αυτών κατά την εκτέλεση  αυτών των 

δραστηριοτήτων και  

• την αποτελεσματικότητα της γενικότερης συμβολής αυτών των Τμημάτων στις 

επιχειρηματικές επιδόσεις.  

 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μολονότι αμφότερες οι ομάδες των συμμετεχόντων δεν 

είχαν αξιόλογες αποκλίσεις στην εκτίμηση της σπουδαιότητας των επί μέρους δραστηριοτήτων 

των Τμημάτων ΔΑΠ, εν τούτοις σημείωσαν σημαντικές διαφορές στην εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των Τμημάτων ΔΑΠ κατά την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων. Τα 

διευθυντικά στελέχη γραμμής εκτίμησαν γενικά την αποτελεσματικότητα των Τμημάτων ΔΑΠ 

ως σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις εκτιμήσεις των στελεχών των εν λόγω Τμημάτων. Οι 

μεγαλύτερες αποκλίσεις εκτιμήσεων παρατηρήθηκαν στους ακόλουθους λειτουργικούς χώρους: 

(α) επικοινωνία (communication), δηλ. επικοινώνηση και προβολή των πρωτοβουλιών σε κύρια 

θέματα σχετικά με την επιχείρηση και την ΔΑΠ,  προς τους επιχειρηματικούς εταίρους και τα 

στελέχη πρώτης γραμμής, (β) διεξαγωγή μετρήσεων (measurements) δηλ. τήρηση σημαντικών 

μετρήσεων και παρακολούθηση τάσεων (π.χ. παραγωγικότητας, εναλλαγής εργαζομένων, 

αδειών ασθενείας) για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών και (γ) άσκηση υπευθυνοτήτων 

(responsibilities) δηλ. ανάληψη πρωτοβουλιών ΔΑΠ για την αντιμετώπιση των προβληματικών 

περιοχών. Όπως παρατηρούν οι Mitsuhashi, Park, Wright & Chua, οι ως άνω τρεις περιοχές 

είναι κρίσιμες για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων ΔΑΠ με τη στρατηγική της 

επιχείρησης. 
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Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις της έρευνας έδειξαν ότι, μεταξύ άλλων παραγόντων, κρίσιμη 

προϋπόθεση για την ανταπόκριση των Τμημάτων ΔΑΠ στις απαιτήσεις αποτελεσματικότητας 
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των στελεχών γραμμής είναι η ύπαρξη των αναγκαίων ικανοτήτων. Οι ικανότητες των στελεχών 

ΔΑΠ που εντοπίζονται στην εν λόγω έρευνα είναι οι σχετικές με την άσκηση του ρόλου του 

στρατηγικού ή επιχειρηματικού εταίρου (strategic – business partner). 

 
Στον Πίνακα 10 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ που ανάγονται στην άσκηση του ρόλου του 

στρατηγικού ή επιχειρηματικού εταίρου και (β) Πολιτικές – πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων ως επί μέρους λειτουργικοί παράγοντες της ΔΑΠ. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
(α). Ικανότητες στελεχών Τμήματος ΔΑΠ 

• Στρατηγικός ή επιχειρηματικός εταίρος 
Οι πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που προέρχονται από το Τμήμα ΔΑΠ  βοηθούν τα στελέχη 
πρώτης γραμμής στο έργο τους 

 
(β). Επί μέρους λειτουργικοί παράγοντες ΔΑΠ  

• Αμοιβές 
Εφαρμογή ενός δίκαιου συστήματος αμοιβών, δια του οποίου ελέγχεται το κόστος και εξασφαλίζεται 
ότι διατηρούνται στην επιχείρηση τα άτομα με υψηλή απόδοση 
• Κίνητρα βάσει απόδοσης 
Χρησιμοποίηση κινήτρων βάσει απόδοσης που επιδιώκουν την ατομική υποκίνηση και την εστίαση 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
• Εκπαίδευση 
Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπττυξης που δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη πρώτης 
γραμμής να βελτιώνουν την απόδοσή τους 
• Διοίκηση της απόδοσης 
Παροχή προγραμμάτων διοίκησης της απόδοσης  με σκοπό την ανάπτυξη και υποκίνηση των  
επιχειρηματικών εταίρων και των στελεχών πρώτης γραμμής 
• Επικοινωνία 
Επικοινώνηση και προβολή των πρωτοβουλιών σε κύρια θέματα σχετικά με την επιχείρηση και την  
ΔΑΠ,  προς τους επιχειρηματικούς εταίρους και τα στελέχη πρώτης γραμμής 
• Στελέχωση 
Εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων στελέχωσης και προγραμμάτων διαδοχής, που διασφαλίζουν 
σταθερή εισροή και ανάδειξη διοικητικών ταλέντων 
• Πρωτοβουλίες ανθρωπίνων πόρων 
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών ΔΑΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των τρεχόντων και των μελλοντικών επιχειρησιακών 
στόχων 
• Μετρήσεις 
Τήρηση σημαντικών μετρήσεων και παρακολούθηση τάσεων (π.χ. παραγωγικότητας, εναλλαγής 
εργαζομένων, αδειών ασθενείας)  για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών 
• Υπευθυνότητες 
Ανάληψη πρωτοβουλιών ΔΑΠ για την ανταπόκριση σε προβληματικές περιοχές 
• Αφοσίωση / δέσμευση 
Εκδήλωση πρωτοβουλιών που υποβοηθούν τη δημιουργία αφοσίωσης των εργαζομένων 
• Εργασιακές σχέσεις 
Εξασφάλιση εργασιακών σχέσεων και προληπτικής υποστήριξης των εργαζομένων στους  
επιχειρηματικούς εταίρους και στα στελέχη πρώτης γραμμής 
• Πρόσθετες παροχές 
Έλεγχος του κόστους των προσθέτων παροχών, ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις υγειονομικής φροντίδας 
και αδειών για λόγους ασθενείας 
• Φιλικά προς τους χρήστες προγράμματα παροχών 
Διατήρηση και εφαρμογή, φιλικών προς τους εργαζόμενους  - χρήστες, προραμμάτων διαχείρισης 
προσθέτων παροχών  
• Νομική υποστήριξη 
Εφαρμογή προγραμμάτων και παροχή υποστήριξης στους επιχειρηματικούς εταίρους και στα στελέχη 
πρώτης γραμμής με σκοπό τη συμμόρφωση στις νόμιμες υποχρεώσεις 
• Διαφορετικότητα 
Ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση της διαφορετικότητας του εργατικού δυναμικού 

 
Πίνακας 10: Παράγοντες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ και (β) Πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 

Πηγή: Mitsuhashi, Park, Wright & Chua (2000) 
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1[11]  Ο Gibb (2001) εξέτασε τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, όπως πραγματικά εφαρμόζεται 

στις επιχειρήσεις και γίνεται κατανοητή από τους εργαζόμενους. Χωρίς να ακολουθήσει τις 

καθιερωμένες μεθόδους αξιολόγησης της ΔΑΠ σύμφωνα με τις προσεγγίσεις των βέλτιστων 

πρακτικών (best practice approach) και της ενδεχομενικής προοπτικής (contingency 

perspective), επέλεξε να διερευνήσει την άποψη αυτών των ιδίων των εργαζομένων που 

απασχολούνται σε διάφορες επιχειρήσεις. Η μέθοδος συλλογής όμοιων στοιχείων σχετικά με τα 

συστήματα ΔΑΠ, προερχομένων από τις απόψεις των εργαζομένων σε διάφορες επιχειρήσεις, 

μολονότι θεωρείται επίμαχη, υιοθετείται απο τους ερευνητές και αντιμετωπίζεται ως μια 

προσέγγιση που επιτρέπει  την τριγωνικότητα (triangulation) κατά το συνδυασμό ερευνητικών 

μεθόδων για την ανάλυση απόψεων αναφορικά με την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ ρητορικής 

και πραγματικότητας (rhetorics & realities) στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (Guest & Peccei, 

1994). 

 
Στην εν λόγω έρευνα εξετάσθηκε η άποψη των εργαζομένων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ σε μια σειρά 14 παραγόντων, οι οποίοι 

εκφράζουν ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτουν αυτά τα 

στελέχη για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος ΔΑΠ της επιχείρησης. Παράλληλα, 

διερευνήθηκε η εκτίμηση των ιδίων εργαζομένων σχετικά με το επίπεδο 15 επί μέρους 

πολιτικών - πρακτικών που συνθέτουν τα συστήματα ΔΑΠ, όπως αυτά υλοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι αναφέρουν ως ισχυρές περιοχές 

της ΔΑΠ αυτές που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και ανάπτυξη, τις ανταμοιβές και τα επίπεδα 

της ατομικής υποκίνησης. Επίσης, βρέθηκε ότι οι εργαζόμενοι αξιολογούν την απόδοση των 

στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ ευνοϊκά για το συνολικό εύρος των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Όμως, αξιοσημείωτες περιοχές αδυναμίας, κατά την άποψη των εργαζομένων, διαπιστώθηκαν 

στη διαχείριση των επιπέδων στελέχωσης, σε ορισμένα θέματα στρατολόγησης και διακράτησης 

προσωπικού, στην επικοινωνία και στα επίπεδα διαμόρφωσης του ηθικού των εργαζομένων στο 

σύνολο της επιχείρησης. 
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Στον Πίνακα 11 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ, ως παράγοντες αποτελεσματικότητας του 

Τμήματος ΔΑΠ και (β) Πολιτικές – πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ως επί μέρους 

δραστηριότητες που συνθέτουν τα συστήματα ΔΑΠ. 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
(α). Ικανότητες στελεχών Τμήματος ΔΑΠ: 

• προσεγγισιμότητα 
• παροχή βοηθείας 
• σεβασμός εμπιστευτικότητας 
• βαθειά γνώση 
• πελατοκεντρική εστίαση 
• παροχή συμβουλών υγιεινής και ασφάλειας 
• ενημέρωση στους όρους εργασίας – παροχή συμβουλών 
• έγκαιρος – άμεσος 
• παροχή γενικών συμβουλών 
• τήρηση στοιχείων 
• υλοποίηση πολιτικών 
• διαχείριση της στρατολόγησης 
• διαχείριση των απουσιών 
• διαχείριση του συστήματος αξιολόγησης απόδοσης 

 
(β). Δραστηριότητες Τμήματος ΔΑΠ 
  
(β1). Θέματα στελέχωσης 

• Μας δίνεται  το κατάλληλο άτομο για τη δουλειά 
• Η διαδικασία στρατολόγησης διεξάγεται με ομαλό και συνεπή τρόπο 
• Η στελέχωση διατηρείται σε επαρκή επίπεδα 
• Διακρατούμε τα κατάλληλα άτομα 
• Οι αποδοχές και οι ανταμοιβές είναι δίκαιες 

(β2). Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
• Η επιχείρηση δεσμεύεται να αναπτύσσει όλο το προσωπικό 
• Υπάρχουν επαρκείς ευκαιρίες για την προσωπική μου εκπαίδευση και ανάπτυξη 
• Η απόδοσή μου εξετάζεται περιοδικά και εντοπίζονται σχετικές ανάγκες ανάπτυξής μου 
• Η εκπαίδευση και ανάπτυξη που έχω δεχθεί με έχουν βοηθήσει να βελτιώσω την εργασιακή μου απόδοση 
• Τα πρότυπα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εγκαταστάσεων είναι υψηλά 

(β3). Σχέσεις στο χώρο εργασίας 
• Αισθάνομαι υποκινημένος στη δουλειά μου και είμαι ικανοποιημένος απ΄αυτήν 
• Υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων 
• Οι πολιτικές – διαδικασίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων είναι αποτελεσματικές 
• Ο τρόπος χειρισμού των πειθαρχικών θεμάτων είναι δίκαιος και συνεπής 
• Η επιχείρηση επιτυγχάνει να προάγει καλές εργασιακές σχέσεις και υψηλό ηθικό 

 
Πίνακας 11: Παράγοντες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ και (β) Πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 

Πηγή: Gibb (2001) 
 
1[14] Οι Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001) εξέτασαν τις αξιολογήσεις των στελεχών 

γραμμής και των στελεχών του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων όσον αφορά στη σημασία και  

στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ΔΑΠ και ειδικότερα στην παροχή υπηρεσιών (service 

delivery), στην εκτέλεση των σχετικών ρόλων (roles) και στη συμβολή της στην επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης (contribution).  
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Στην έρευνά τους εφαρμόζουν τη μέθοδο της επισκόπησης των εσωτερικών πελατών του 

Τμήματος ανθρωπίνων πόρων και των στελεχών που το απαρτίζουν, ακολουθώντας το πρότυπο 

παρεμφερούς εργασίας της Tsui (1990), η οποία εξέτασε επίσης τις απόψεις διαφόρων 

διευθυντικών στελεχών γραμμής και μελών του Τμήματος ΔΑΠ ως προς τη σημασία και την 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ΔΑΠ (Tsui, 1990; Ulrich, 1997a). Οι Wright, McMahan, 

Snell & Gerhart, αναφερόμενοι στο ρόλο που εκτελούν τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ της 

επιχείρησης, βασίζονται στη διάκριση των τεσσάρων κυρίων ρόλων που πρότεινε ο  Ulrich 

(1997a), και οι οποίοι προϋποθέτουν τις αντίστοιχες ικανότητες των στελεχών του Τμήματος: 

 
• Διοίκηση των στρατηγικών ανθρωπίνων πόρων: πρόκειται για την ευθυγράμμιση των 

πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ με τη στρατηγική της επιχείρησης. 

 

• Διοίκηση των υποδομών της επιχείρησης (infrastructure): αναφέρεται στην παροχή 

αποτελεσματικών δραστηριοτήτων της ΔΑΠ, όπως στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση 

απόδοσης και συστήματα αμοιβών. 

 

• Διοίκηση της υπαλληλικής συνεισφοράς: πρόκειται για τη στενή παρακολούθηση των 

αναγκών και προβλημάτων των εργαζομένων και  τη φροντίδα ώστε να αντιμετωπίζονται 

και να επιλύονται. 

 

• Διοίκηση του μετασχηματισμού και των αλλαγών: αναφέρεται στο ρόλο του Τμήματος 

ΔΑΠ κατά την προσπάθεια αλλαγής τόσο της εταιρικής κουλτούρας όσο και των 

διεργασιών που εκτελούνται εντός της επιχείρησης. 

 

Για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας, οι Wright, McMahan, Snell & Gerhart τροποποίησαν την 

ομαδοποίηση των ως άνω ρόλων, φροντίζοντας παράλληλα να διατηρήσουν το πνεύμα του 

Ulrich (1997a), ως εξής: 
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• Ρόλος του στρατηγικού εταίρου (strategic partner): εστιάζει στη συμμετοχή των 

στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ και στην άσκηση επιρροής κατά τη διαδικασία 

κατάστρωσης της στρατηγικής. 
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• Ρόλος της δημιουργίας πρακτικών ΔΑΠ (tailoring practices): αναφέρεται στην εκτέλεση 

της στρατηγικής και ασχολείται με τη διαμόρφωση των καταλλήλων πρακτικών 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που χρειάζονται για να υποστηριχθεί η στρατηγική της 

επιχείρησης που πρόκειται να ακολουθηθεί. 

 

• Ρόλος της παροχής υπηρεσιών ΔΑΠ (providing HR services): πρόκειται για την παροχή 

των απαραιτήτων υπηρεσιών προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πρακτικές που έχουν 

σχεδιασθεί.  

 

• Ρόλος της συμβουλευτικής υποστήριξης των αλλαγών (providing change consulting): 

αναφέρεται στην υποβοήθηση των διευθυντικών στελεχών γραμμής έτσι ώστε να 

διαχειρισθούν αποτελεσματικά τα θέματα οργανωσιακών αλλαγών και προσαρμογών της 

εταιρικής κουλτούρας. 

 

• Ρόλος της ανάπτυξης οργανωσιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων (developing 

organization skills – capabilities): πρόκειται για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη 

κρισίμων θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης. 

 
Από την έρευνα διαπιστώθηκε διαφορά εκτιμήσεων μεταξύ στελεχών ΔΑΠ και διευθυντικών 

στελεχών γραμμής όσον αφορά στην έκταση, στην οποία το Τμήμα ΔΑΠ εκπληρώνει επαρκώς 

τα καθήκοντα των διαφόρων ρόλων. Μεταξύ των δύο ομάδων στελεχών υπήρξε συμφωνία 

σχετικά με τον ρόλο που εκπληρώνεται καλύτερα (παροχή υπηρεσιών ΔΑΠ) και αυτόν που 

εκτελείται ελάχιστα (συμβουλευτική υποστήριξη αλλαγών). Σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν 

για το σύνολο των ρόλων, ενώ τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ είχαν την τάση να δίνουν 

υψηλότερες εκτιμήσεις από τα στελέχη γραμμής. 
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Στην εν λόγω έρευνα εξετάσθηκε επίσης μια σειρά πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ, που 

προέρχονται από την άσκηση των προαναφερθέντων ρόλων των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ 

και των αντιστοίχων ικανοτήτων που διαθέτουν. Διαπιστώθηκαν λίγες σημαντικές διαφορές ως 

προς την εκτιμώμενη σπουδαιότητα των διαφόρων παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα, 

αξιοσημείωτες διαφορές παρατηρήθηκαν στις περιπτώσεις των αμοιβών, των φιλικών προς τους  
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χρήστες παροχών και των νομικών θεμάτων, όπου οι εκτιμήσεις των στελεχών γραμμής ήταν 

υψηλότερες από αυτές των στελεχών ΔΑΠ. Κατά τους Wright, McMahan, Snell & Gerhart, η εν 

λόγω διαπίστωση σημαίνει ότι (α) τα στελέχη γραμμής θεωρούν ορισμένες δραστηριότητες 

ΔΑΠ ως κρίσιμες για την επιτυχία της επιχείρησης και (β) αμφότερες οι ομάδες στελεχών 

φαίνεται να συμφωνούν για τη σπουδαιότητα των παρεχομένων από το Τμήμα ΔΑΠ υπηρεσιών. 

 
Ως προς την αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος ΔΑΠ, βρέθηκαν 

μόνον λίγες σημαντικές διαφορές εκτιμήσεων μεταξύ στελεχών ΔΑΠ και διευθυντικών 

στελεχών γραμμής, μολονότι τα στελέχη ΔΑΠ αξιολόγησαν γενικά υψηλότερα την 

αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος από ό,τι έπραξαν τα στελέχη 

γραμμής. Ειδικότερα, τα στελέχη ΔΑΠ την εκτίμησαν σημαντικά υψηλότερα σε ορισμένες 

περιπτώσεις (εκπαίδευση, αφοσίωση υπαλλήλων, πρωτοβουλίες ΔΑΠ και ανταποκρισιμότητα) 

και λιγότερο υψηλά στις υπόλοιπες. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι, οι δραστηριότητες που 

θεωρήθηκαν ως οι πλέον σημαντικές ήταν και εκείνες, στις οποίες το Τμήμα ΔΑΠ κρίθηκε ως 

λιγότερο αποτελεσματικό από αμφότερες τις ομάδες στελεχών. Δηλ. όλα τα στελέχη (γραμμής 

και ΔΑΠ) έκριναν ότι το Τμήμα ΔΑΠ ήταν περισσότερο αποτελεσματικό κατά την παροχή των 

λιγότερο σημαντικών υπηρεσιών και αντιστρόφως. 

 
Στον Πίνακα 12 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ που ανάγονται στην άσκηση των 

αντιστοίχων ρόλων από τα στελέχη του Τμήματος και (β) Πολιτικές – πρακτικές διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων ως παρεχόμενες υπηρεσίες ΔΑΠ. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

(α). Ικανότητες στελεχών Τμήματος ΔΑΠ 
• Παροχή υπηρεσιών ΔΑΠ 
• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των αλλαγών 
• Ιδιότητα του “επιχειρηματικού εταίρου” 
• Ανάπτυξη οργανωσιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
• Δημιουργία και προσαρμογή των πρακτικών ΔΑΠ στις επιχειρηματικές ανάγκες 
 

 (β). Παροχή υπηρεσιών στην εφαρμογή των  πρακτικών ΔΑΠ 
• Εφαρμογή δίκαιου συστήματος αμοιβών που ελέγχει το κόστος ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι  

διακρατούνται στην επιχείρηση αυτοί που έχουν τις υψηλές αποδόσεις 
• Εφαρμογή κινήτρων απόδοσης για την ατομική εστίαση των εργαζομένων στην επίτευξη των  

στρατηγικών στόχων 
• Εξασφάλιση καλών εργασιακών σχέσεων και προληπτικής υποστήριξης στους συνεργάτες και στα  

στελέχη πρώτης γραμμής 
• Παροχή  προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης  που θα επιτρέψουν στα στελέχη πρώτης  

γραμμής να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους 
• Παροχή προγραμμάτων διοίκησης της απόδοσης με σκοπό την ανάπτυξη και υποκίνηση των  

συνεργατών και των στελεχών πρώτης γραμμής 
• Επικοινωνία και προβολή των κυριοτέρων πρωτοβουλιών σε θέματα επιχειρηματικά και  

ανθρωπίνου δυναμικού προς τους συνεργάτες και τα στελέχη πρώτης γραμμής 
• Εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων στελέχωσης και σχεδίων διαδοχής για να διασφαλίσουν  

την σταθερή ανάδειξη διευθυντικών ταλέντων 
• Έλεγχος κόστους των πρόσθετων παροχών, ιδιαιτέρως των αδειών για λόγους υγείας και ασθενείας 
• Εκδήλωση πρωτοβουλιών στα θέματα ΔΑΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη τρεχόντων και  

μελλοντικών επιχειρηματικών στόχων  
• Παρακολούθηση σημαντικών δεικτών και τάσεων (π.χ. παραγωγικότητας, κίνησης προσωπικού,  

αδειών ασθενείας) για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων 
• Ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στα προαναφερθέντα  

θέματα ΔΑΠ 
• Ανάληψη πρωτοβουλιών που βοηθούν στην ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων 
• Εφαρμογή φιλικών προς τον χρήστη προγραμμάτων διαχείρισης  προσθέτων παροχών  
• Εφαρμογή προγραμμάτων και παροχή υποστήριξης στους συνεργάτες και στελέχη πρώτης  

γραμμής για συμμόρφωση με νομικές διατάξεις 
• Εκδήλωση πρωτοβουλιών για αξιοποίηση της διαφορετικότητας των εργαζομένων 

 
Πίνακας 12: Παράγοντες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ και (β) Πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 

Πηγή:Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001) 
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1[19] Οι Audea, Teo & Crawford (2005) εξέτασαν την έκταση, στην οποία οι επιχειρήσεις 

υιοθετούν ενισχυτικές για το ανθρώπινο κεφάλαιο πολιτικές και πρακτικές διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων. Βασιζόμενοι στις απόψεις των Wright & McMahan (1992), θεωρούν τη 

στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ως πλαίσιο σχεδιασμένων δραστηριοτήτων ΔΑΠ που 

αποβλέπουν να καταστήσουν την επιχείρηση ικανή να επιτύχει τους στόχους της. Επίσης, 

υπογραμμίζουν το ειδοποιό χαρακτηριστικό της στρατηγικής προσέγγισης της ΔΑΠ σε σχέση με 

την παραδοσιακή διοίκηση προσωπικού, που είναι η σύνδεση της πρώτης με τη στρατηγική της 

επιχείρησης (Schuler, 1992; Ulrich, 1997a) αλλά και η θετική της σχέση με την επιχειρησιακή 
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απόδοση (Schuler, 1992; Ulrich, 1997a). Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι η στρατηγική ΔΑΠ 

ταυτίζεται με την ολοκλήρωση και προσαρμογή, υπό την έννοια ότι κυρίως ενδιαφέρεται να 

διασφαλίσει ότι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι πλήρως ολοκληρωμένη με τη στρατηγική 

και τις στρατηγικές απαιτήσεις της επιχείρησης (Golden & Ramanujam, 1985; Schuler, 1992; 

Wright, McCormick, Sherman & McMahan, 1999). 

 
Οι Audea, Teo & Crawford (2005) υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 

εξεταζόμενες από τις οπτικές γωνίες του ανθρωπίνου κεφαλαίου (human capital perspective) και 

της θεωρίας των πόρων και ικανοτήτων (resource-based view) μπορούν να χρησιμοποιούνται 

έτσι ώστε οι δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες των βασικών υπαλλήλων της επιχείρησης να 

μετασχηματίζονται σε πηγή του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος (Arthur, 1994; Huselid, 

1995; Wright, McCormick, Sherman & McMahan, 1999). Επικαλούμενοι τις απόψεις των  

Delery & Doty (1996), δέχονται ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τις βέλτιστες πολιτικές – 

πρακτικές ΔΑΠ επιτυγχάνουν και καλύτερα αποτελέσματα. Ακόμη, υποστηρίζουν ότι οι 

πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να είναι συνεπείς 

τόσο η μια προς την άλλη όσο και απέναντι στη στρατηγική της επιχείρησης. Θεωρούν ότι ένα 

σύστημα ΔΑΠ, όταν αποτελείται από πολιτικές – πρακτικές που είναι συμπληρωματικές μεταξύ 

τους, τότε μπορεί να οδηγήσει και σε καλύτερες επιχειρησιακές επιδόσεις (Becker & Huselid, 

1998). 
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Από την εν λόγω έρευνα εξετάσθηκε η έκταση υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις εκείνων των 

πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ που έχουν περισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες απόψεις και να συνθέτουν συστήματα ΔΑΠ, τα οποία 

αυξάνουν την απόδοση, αναπτύσσουν και μεγιστοποιούν τις επιχειρησιακές ικανότητες 

(Huselid, 1995) και συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι 

πολιτικές – πρακτικές αυτές θεωρείται ότι είναι ενισχυτικές του ανθρωπίνου κεφαλαίου και 

καλύπτουν τέσσερις κατηγορίες, προερχόμενες από τις εργασίες των Snell & Dean (1992) και 

Wright, McCormick, Sherman & McMahan (1999) και αναφερόμενες στα θέματα: στελέχωσης, 

εκπαίδευσης, αξιολόγησης απόδοσης και αμοιβών. Επίσης, η έρευνα εντόπισε την επίδραση της 

λειτουργίας ΔΑΠ στη διαμόρφωση των συστημάτων και των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών  

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, δεχόμενη ως απαραίτητη προϋπόθεση τη στρατηγική 

ολοκλήρωση (strategic integration) του Τμήματος, δηλ. το βαθμό εμπλοκής του στη στρατηγική 
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διαδικασία της επιχείρησης (Golden & Ramanujam, 1985). Ειδικότερα, εξετάσθηκε το πλαίσιο 

των χαρακτηριστικών εκείνων που θα πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ ώστε 

να ασκούν αποτελεσματικά το ρόλο της στρατηγικής ολοκλήρωσης (αντίδραση έναντι 

πρόδρασης, ολοκλήρωση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με τη στρατηγική της επιχείρησης, 

ρόλοι των ανωτάτων διοικητικών στελεχών στη στρατηγική διοίκηση). Εντοπίζονται τέσσερα 

διαφορετικά επίπεδα σύνδεσης μεταξύ της ΔΑΠ και της στρατηγικής διαδικασίας, ως εξής:     

(α)  διοικητική σύνδεση (administrative linkage), όταν το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων ασχολείται 

μόνον με τα διοικητικά θέματα ρουτίνας χωρίς συμμετοχή σε κανένα στάδιο του στρατηγικού 

σχεδιασμού, (β) σύνδεση μιας κατεύθυνσης ή μονομερής συνεργασία (one-way linkage),           

όταν το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων ενημερώνεται εκ των υστέρων για τα στρατηγικά σχέδια της 

επιχείρησης, στην υλοποίση των οποίων καλείται να συμβάλει, (γ) σύνδεση διπλής κατεύθυνσης 

ή αμφίδρομη συνεργασία (two-way linkage), όταν η ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού ενημερώνει 

το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων για τα στρατηγικά σχέδια και ζητά απ’ αυτό να κάνει διερεύνηση 

και ανάλυση των επιπτώσεων, προκειμένου να ληφθούν τελικές αποφάσεις και να του ανατεθεί   

η υλοποίησή τους και (δ) ολοκληρωμένη σύνδεση ή σταδιακή ενσωμάτωση (integrative 

linkage), όταν υπάρχει συνεχής συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ του επικεφαλής του 

Τμήματος ανθρωπίνων πόρων και της ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού, στην οποία μετέχει ως 

ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε ισότιμη βάση και ενσωματώνεται στο στρατηγικό σχεδιασμό 

της επιχείρησης (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010). 

 
Διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων υπήρχε μέσο επίπεδο σύνδεσης της 

ΔΑΠ και της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, ανταποκρινόμενο στον δεύτερο τύπο των 

Golden & Ramanujam, δηλ. σύνδεση μιας κατεύθυνσης. Παρά ταύτα, μετά από λεπτομερή 

εξέταση των επί μέρους ευρημάτων βρέθηκε ότι οι επιχειρήσεις είχαν υιοθετήσει σαφή 

στρατηγική προοπτική όσον αφορά στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και στη λειτουργία 

του Τμήματος ΔΑΠ. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στην 

ολοκλήρωση μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως επίσης δεν βρέθηκε ισχυρή 

σχέση μεταξύ των ενισχυτικών του ανθρωπίνου κεφαλαίου πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ και της 

απόδοσης της επιχείρησης. 
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Στον Πίνακα 13 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ που ανάγονται στην άσκηση των σχετικών 
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με τη στρατηγική ολοκλήρωση ρόλων και (β) Πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ ως ενισχυτικές του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (1) 
 

(α). Ικανότητες στελεχών Τμήματος ΔΑΠ 
1. Κύρια υποκίνηση για την ολοκλήρωση πολιτικών ΔΑΠ και εταιρικής στρατηγικής 

1. καμία υποκίνηση για ολοκλήρωση 
2. αστοχίες κατά την υλοποίηση των πολιτικών ΔΑΠ 
3. η ανώτατη διοίκηση υποστηρίζει την ολοκλήρωση των θεμάτων προσωπικού με τις εταιρικές  

στρατηγικές 
4. φιλοσοφία της επιχείρησης ή μελλοντικά σχέδια μεγέθυνσης – ανάπτυξης  

2. Αντιμετώπιση των ανθρωπίνων πόρων από την επιχείρηση 
1. οι άνθρωποι θεωρούνται ως στοιχείο κόστους 
2. οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως ευέλικτες μεταβλητές 
3. οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως κύριος παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης 
4. οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως κύριος παράγοντας επιτυχίας και ως επένδυση στη μελλοντική 

ανάπτυξη της επιχείρησης 
3. Θεώρηση του Τμήματος ΔΑΠ από την επιχείρηση 

1. αναγκαίο αλλά και επιβαρυντικό 
2. υποβοηθητικό στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων 
3. απαραίτητο για την επιχείρηση 
4. κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης 

4. Κύριος ρόλος του επικεφαλής στελέχους του Τμήματος ΔΑΠ 
1. λειτουργικός διαχειριστής 
2. λειτουργικός – τακτικός ειδήμων στα θέματα ΔΑΠ 
3. στρατηγικός εταίρος των στελεχών γραμμής και άμεσος συνεργάτης τους 
4. ενιαίο μέλος της ανωτάτης διοίκησης σε τυπική και άτυπη βάση 

5. Κύριος ρόλος του Τμήματος ΔΑΠ εντός της επιχείρησης 
1. αποδοτική διαχείριση των προγραμμάτων ΔΑΠ 
2. ανάπτυξη συστημάτων η προγραμμάτων ΔΑΠ προς υλοποίηση των σκοπών της επιχείρησης 
3. ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών ΔΑΠ εναρμονισμένων με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό 
4. ειδήμων στα θέματα ΔΑΠ που συμμετέχει στα πλείστα επιχειρηματικά θέματα 

6. Περιγραφή της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ΔΑΠ 
1. ελαχιστοποίηση κόστους, αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων 
2. αποτελεσματική υλοποίηση στρατηγικής, οικονομική επίπτωση στην επιχείρηση 
3. ποιοτική συμβολή στα θέματα ανθρωπίνων πόρων κατά την κατάστρωση και υλοποίηση των 

εταιρικών στρατηγικών 
4. μακροπρόθεσμη επίπτωση στην επιχείρηση 

7. Εναύσματα για προγράμματα ή συστήματα ΔΑΠ 
1. ανάγκες αποδοτικότητας 
2. πρόταξη των επιχειρηματικών στόχων 
3. από κοινού εξέταση επιχειρηματικών στόχων και αναγκών των υπαλλήλων 
4. μέρος των επιχειρηματικών στόχων ώστε να ολοκληρωθούν οι ανάγκες των υπαλλήλων με τους  

εταιρικούς σκοπούς 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (2) 
 

(β). Υιοθέτηση πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ που είναι ενδεικτικές της στρατηγικής προσέγγισης 
• Στελέχωση: 

1. εφαρμογή πολύ εκτεταμένων διαδικασιών επιλογής (τεστ, συνεντεύξεις κλπ) 
2. η διοίκηση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαδικασίες στελέχωσης ώστε να επιλεγούν τα άριστα  

άτομα για κάθε θέση 
3. περισσσότερα από 5 πρόσωπα εμπλέκονται στη λήψη της απόφασης επιλογής 
4. γενικά, η επιχείρηση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει κάποιον για κάλυψη κενής θέσης 
5. εξετάζονται 20 ή περισσότεροι υποψήφιοι για κάθε κενή θέση 
6. η επιλογή των διεθυντικών στελεχών γίνεται  εφόσον διαθέτουν χαρακτηριστικά που ταιριάζουν  

με το στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης  
7. υπάρχει πεποίθηση στην ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικών διευθυντικών χαρακτηριστικών 

με μακρο-πρόθεσμη προοπτική 
8. περιστασιακά γίνονται αλλαγές στα πρότυπα της στελέχωσης ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση  

της ανταγωνιστικής ή επιχειρησιακής στρατηγικής 
• Εκπαίδευση:                            

1. εφαρμόζονται πολύ εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό όλων των μονάδων 
2. η διοίκηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες\ 
3. η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ δομημένη 
4. ο τυπικός υπάλληλος δέχεται, κατά μέσο όρο, 48 ώρες τυπικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
5. κατά τη διάρκεια του προηγουμένου χρόνου, 100% του προσωπικού υπέστη εκπαίδευση 
6. η διοίκηση διαθέτει και δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά για εκπαίδευση 
7. παρέχονται αμοιβές κατά 20% υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ανταγωνιστών του κλάδου 
8. διεξάγεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα επιτελικά στελέχη 
9. η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως επένδυση 

• Αξιολόγηση απόδοσης: 
1. η επιχείρηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων 
2. χρησιμοποιούνται ευέλικτα προγράμματα απόδοσης 
3. οι υπάλληλοι συμμετέχουν σημαντικά στη στοχοθεσία και στην αξιολόγηση 
4. οι προϊστάμενοι συζητούν συχνά με τους υπαλλήλους σχετικά με την ατομική τους απόδοση 
5. κατά τη συζήτηση περί απόδοσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη των  

υπαλλήλων 
6. τα βασικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να επιτυγχάνουν τους  

στρατηγικούς στόχους 
7. μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση και ανάπτυξη και άλλες ανταμοιβές συνδέονται  

πολύ στενά με την αξιολόγηση της απόδοσης 
8. για κάθε υπάλληλο, μόνον ένα πρόσωπο παρέχει πληροφόρηση στην αξιολόγηση της απόδοσης 

• Αμοιβές: 
1. παρέχονται υψηλά επίπεδα αμοιβών σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου 
2. το επίπεδο αμοιβών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα προηγούμενα έτη,  

είναι γενικά υψηλότερο 
3. η επιχείρηση συνδέει πολύ στενά τις αμοιβές με την ατομική απόδοση 
4. το μισθολογικό πρόγραμμα περιστασιακά τροποποιείται για να ενθαρρύνει τα στελέχη και τους  

υπαλλήλους να επιτύχουν μακροπρόθεσμους στόχους 
5. υπάρχει εκτεταμένη διαφοροποίηση αμοιβών μεταξύ των μελών του προσωπικού 
6. εφαρμόζεται πολιτική διανομής κερδών και πρόγραμμα ευέλικτων έκτακτων χρηματικών παροχών 

 
Πίνακας 13: Παράγοντες: (α) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ και (β) Πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 

Πηγή: Audea, Teo & Crawford (2005); Golden & Ramanujam (1985); 
Snell & Dean (1992); Wright et al. (1999) 
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4.2.2 2η Σχέση 
 
Οι πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ συμβάλλουν στη συγκρότηση των καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ  

για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την επιχείρηση στρατηγικής.  

 

2Μέσω έρευνας των Schuler & Jackson (1987b) εξετάσθηκε κατά πόσον η στρατηγική  της 

επιχείρησης (corporate strategy), που αντιστοιχεί στο εκάστοτε στάδιο κύκλου ζωής του 

προϊόντος (product life cycle stage), υπαγορεύει την υιοθέτηση και διαφορετικών πολιτικών – 

πρακτικών ΔΑΠ. Η έρευνα στηρίχθηκε σε προγενέστερη εργασία του Schuler (1987), σύμφωνα 

με την οποία για κάθε μια ακολουθούμενη επιχειρησιακή στρατηγική, κινούμενη παράλληλα με 

την αντίστοιχη φάση κύκλου ζωής του προϊόντος, χρειάζονται υπάλληλοι με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά· κατά συνέπεια επιβάλλεται να εφαρμοσθούν διαφορετικές πολιτικές – 

πρακτικές ΔΑΠ προκειμένου να είναι ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις της εν λόγω 

στρατηγικής. Τα ευρήματα έδειξαν ότι:  

 
(α) Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης (growth stage) και ακολουθούν 

στρατηγική δυναμικής ανάπτυξης (dynamic growth strategy) υιοθετούν πολιτικές – πρακτικές 

ΔΑΠ που προβλέπουν/επιτρέπουν: στους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε αποφάσεις σχετικές με 

την εργασία τους, να αξιολογείται η απόδοσή τους με ομαδικά ή ατομικά κριτήρια κυρίως για 

αναπτυξιακούς λόγους, να τους παρέχεται επαρκής ασφάλεια απασχόλησης και να 

εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις τρέχουσες και όχι τις μελλοντικές ανάγκες.  

 

(β) Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας (maturity stage) και ακολουθούν 

στρατηγική εξαγωγής κερδών (extract profit strategy) εφαρμόζουν πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 

που: περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια και συμμετοχή των υπαλλήλων σε αποφάσεις που 

αφορούν την εργασία τους, επιτρέπουν την καλύτερη ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με τα 

καθήκοντά τους, δίνουν βάρος στη χρήση ατομικών κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης, 

παρέχουν αρκετές ευκαιρίες εξέλιξης και προαγωγών και διευκολύνουν την εκπαίδευση με 

περισσότερο μελλοντικό προσανατολισμό.  
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(γ) Τέλος, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο παρακμής (decline stage) και ακολουθούν 

στρατηγική ανάκαμψης  (turnaround stgrategy) εφαρμόζουν πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ που 
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αποβλέπουν στη μέτρια εμπλοκή - συμμετοχή των υπαλλήλων, στο σαφή προσδιορισμό των 

περιγραφών καθηκόντων, στην τυπικότητα των αξιολογήσεων απόδοσης, στη διατήρηση 

χαμηλών επιπέδων αμοιβών και στη διεξαγωγή εκπαίδευσης μόνον για τις τρέχουσες ανάγκες. 

Εν τούτοις, από την έρευνα δεν επιβεβαιώθηκε ότι δίνουν έμφαση στην τυπική εκτέλεση των 

καθηκόντων και στην επακριβή γνώση των υπαλλήλων σχετικά με τις απαιτήσεις της 

αποτελεσματικής εκτέλεσης της εργασίας τους.  

 
2Οι Jackson, Schuler & Rivero (1989) επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις, κατά τη σχεδίαση του 

συστήματος ΔΑΠ που θα εφαρμόσουν,  έχουν στη διάθεσή τους πολλές εναλλακτικές λύσεις, 

μεταξύ των οποίων μπορούν να κάνουν την τελική επιλογή τους. Προκειμένου να εντοπίσουν 

τους παράγοντες  που επηρεάζουν αυτή την επιλογή, πραγματοποίησαν σχετική έρευνα και 

διαπίστωσαν ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές – πρακτικές, οι οποίες συνθέτουν το σύστημα 

ΔΑΠ, ποικίλουν και εξαρτώνται από τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Η 

έρευνα βασίσθηκε στη χρήση της προοπτικής της συμπεριφοράς (behavioral perspective) με 

σκοπό την κατανόηση των λόγων, για τους οποίους οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν διαφορές 

όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ. Τα ευρήματά της αποτελούν 

ενδείξεις ότι τα εφαρμοζόμενα συστήματα ΔΑΠ συντίθενται από επί μέρους πολιτικές – 

πρακτικές που σχετίζονται με ορισμένα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, στα οποία 

περιλαμβάνονται: (α) ο τομέας δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν, (β) η ακολουθούμενη 

ανταγωνιστική στρατηγική, (γ) το είδος της βιομηχανικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν και 

(δ) το σχήμα της οργανωσιακής δομής που διαθέτουν.  

 
Ειδικότερα, οι Jackson, Schuler & Rivero, προκειμένου να διαπιστώσουν τη σχέση μεταξύ των 

χαρακτηριστικών του οργανωσιακού περιβάλλοντος και των πολιτικών – πρακτικών 

προσωπικού, διεξήγαγαν έρευνα που εστιάσθηκε στα εξής 4 χαρακτηριστικά:  

• εμπορικός τομέας δραστηριότητας  - παροχή υπηρεσιών (service organization),  

• στρατηγική καινοτομίας (innovation strategy),  

• τεχνολογία ευέλικτης εξειδίκευσης (flexible specialization) και 
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• οργανωτική δομή προϊοντικής τμηματοποίησης (departmentalization by  product). 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι και εκείνα που 

υπαγορεύουν το περιεχόμενο των πολιτικών – πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνου 

δυναμικού, ειδικότερα:  
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(α) Οι πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα διαφέρουν σε 

ορισμένα σημεία απ’ αυτές του βιομηχανικού και περιλαμβάνουν συνήθως:  

• τους πελάτες ως αξιολογητές, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης, 

• τη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για τον καθορισμό των αμοιβών και 

• την παροχή εκπαίδευσης για τα τρέχοντα καθήκοντα των εργαζομένων. 

Αντίθετα, δεν διαφέρουν από αυτές του βιομηχανικού τομέα ως προς: 

• τη χρήση της αυτο-αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση της απόδοσης, 

• τον αριθμό ωρών εκπαίδευσης για τους νεο-εισερχόμενους και 

• τη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της απόδοσης για τον προσδιορισμό των 

εκπαιδευτικών αναγκών.  

 
(β) Οι πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στρατηγική καινοτομίας 

διαφέρουν γενικά απ’ αυτές των επιχειρήσεων που δεν θεωρούν την καινοτομία ως σημαντική 

στρατηγική δραστηριότητα και περιλαμβάνουν συνήθως: 

• μικρότερη προτίμηση προς την παροχή μισθολογικών κινήτρων, 

• προτίμηση στην παροχή ασφάλειας της απασχόλησης, 

• περισσότερες ώρες εκπαίδευσης με έμφαση σε τρέχουσες αλλά και μελλοντικές 

δεξιότητες, 

• μεγαλύτερη έμφαση της εκπαίδευσης για λόγους προαγωγής, μετάθεσης και μελλοντικών 

αναγκών της επιχείρησης και 

• περιορισμένη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της απόδοσης για εντοπισμό 

των εκπαιδευτικών αναγκών. 

 
(γ) Οι πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ των βιομηχανικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 

τεχνολογία ευέλικτης εξειδίκευσης διαφέρουν απ’ αυτές  των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση 

τεχνολογίας μαζικής παραγωγής και περιλαμβάνουν συνήθως: 

• θέσεις εργασίας με περισσότερο διαφοροποιημένες δεξιότητες, 

• μεγαλύτερη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της απόδοσης για τον 

καθορισμό των αμοιβών, 

• καταβολή υψηλών αποδοχών για την προσέλκυση ικανών υπαλλήλων, 
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• αξιολόγηση της απόδοσης με βάση κυρίως τα αντικειμενικά αποτελέσματα, 
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• εστίαση της αξιολόγησης της απόδοσης μάλλον σε μακροχρόνια έργα και  

• παροχή μισθολογικών κινήτρων σε μεγαλύτερη έκταση. 

 
(δ) Οι πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ των επιχειρήσεων που διαθέτουν οργάνωση προϊοντικής 

τμηματοποίησης διαφέρουν απ’ αυτές των επιχειρήσεων που έχουν λειτουργική οργάνωση και 

προβλέπουν: 

• καταβολή χρηματικών αμοιβών για τη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας της 

επιχείρησης σε μεγαλύτερη έκταση και 

• παροχή μετοχών στους εργαζόμενους, επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό. 

 

Επί πλέον, τα ευρήματα της έρευνας των Jackson, Schuler & Rivero (1989) δείχνουν με 

σαφήνεια ότι εντός των επιχειρήσεων εφαρμόζονται διαφορετικές πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ 

για τους υπαλλήλους διαφορετικών οργανωσιακών επιπέδων. Ακόμη, οι σχέσεις μεταξύ των 

προαναφερθέντων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ 

είναι διαφορετικές για τους ωριαίως αμειβόμενους και διαφορετικές για τους διοικητικούς 

υπαλλήλους. Από την εν λόγω έρευνα προκύπτουν εμπειρικές ενδείξεις ότι το σύστημα ΔΑΠ 

χαρακτηρίζεται (α) από την ευθυγράμμισή του με την ανταγωνιστική στρατηγική καινοτομίας 

της επιχείρησης και  (β) τη διαφοροποίησή του ως προς τις διακριτές βασικές ομάδες 

εργαζομένων, για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση.  

 
2Έρευνα που διεξήχθη από τον Arthur (1992) εξέτασε τη σχέση μεταξύ του συστήματος 

βιομηχανικών σχέσεων (industrial relations system) που εφαρμόζει μια επιχείρηση και της 

ακολουθούμενης  από αυτήν ανταγωνιστικής στρατηγικής ώστε να διαπιστώσει κατά πόσον το 

πρώτο είναι ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και τις απαιτήσεις που 

αυτή συνεπάγεται. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το σύστημα βιομηχανικών σχέσεων, ως 

συνεκτικό σύνολο των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ που εφαρμόζει η επιχείρηση, επηρεάζεται 

ισχυρά από την ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική. Ειδικότερα, τα ευρήματα της 

έρευνας έδειξαν ότι:  

 

158

(α) Ποσοστό περίπου 90% των επιχειρήσεων που ακολουθούν ανταγωνιστική στρατηγική 

ηγεσίας κόστους (cost leadership strategy) επιλέγουν και εφαρμόζουν σύστημα βιομηχανικών 

σχέσεων μείωσης κόστους (cost reduction system) που είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της 
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εν λόγω στρατηγικής. Το σύστημα αυτό αποτελεί σύνολο πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ, μέσω 

των οποίων: ρυθμίζονται εργασιακά καθήκοντα στενά καθορισμένα, επιτρέπεται περιορισμένη 

συμβολή των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης, προβλέπεται μικρής έκτασης 

εσωτερική επικοινωνία, τίθενται χαμηλές απαιτήσεις δεξιοτήτων, εντατικοποιείται η επίβλεψη 

και ο ασκούμενος από τα στελέχη έλεγχος, διεξάγεται μικρής έκτασης εκπαιδευτική 

δραστηριότητα και παρέχονται σχετικά χαμηλοί μισθοί συνδυασμένοι με χρηματικά κίνητρα και 

λίγες λοιπές παροχές.   

 
(β) Ποσοστό 60% των επιχειρήσεων που ακολουθούν ανταγωνιστική στρατηγική 

διαφοροποίησης (differentiation strategy) επιλέγουν και εφαρμόζουν σύστημα βιομηχανικών 

σχέσεων μεγιστοποίησης της αφοσίωσης – δέσμευσης των εργαζομένων (commitment maximizing 

system) που είναι ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις της εν λόγω στρατηγικής. Το σύστημα 

αυτό αποτελεί σύνολο πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ, δια των οποίων: ρυθμίζονται εργασιακά 

καθήκοντα ευρέως προσδιορισμένα, επιτρέπεται υψηλή συμμετοχή – εμπλοκή των εργαζομένων 

στη λήψη αποφάσεων, διευκολύνεται η επιχειρησιακή - οικονομική πληροφόρηση των 

υπαλλήλων, επιδιώκεται εκτεταμένη απόκτηση γενικών δεξιοτήτων, ενισχύεται η λειτουργία 

αυτο-διοικουμένων ομάδων, διεξάγεται μεγάλη εκπαίδευτική δραστηριότητα και παρέχονται 

σχετικά υψηλοί μισθοί συνδυασμένοι με διανομή μετοχών και εκτεταμένες λοιπές παροχές. 
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2Μάλιστα, ο Arthur (1994), μετά από περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της ως άνω αρχικής 

έρευνας, διαπίστωσε ότι η απόδοση των επιχειρήσεων επηρεάζεται από τα συστήματα διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων που αυτές εφαρμόζουν. Ειδικότερα, εξέτασε τους δύο τύπους συστημάτων 

ΔΑΠ της προγενέστερης έρευνας (Arthur, 1992), που αποτελούν αντιθετικές και έντονα 

διακριτές προσεγγίσεις στην προσπάθεια διαμόρφωσης των επιθυμητών στάσεων και 

συμπεριφορών των υπαλλήλων στην εργασία τους. Από τους εν λόγω διαφορετικούς τύπους, 

που ονομάζει πλέον συστήματα “ελέγχου” και “αφοσίωσης - δέσμευσης”, δέχεται ότι: (α) το 

“σύστημα ελέγχου” αποσκοπεί στη μείωση του αμέσου εργατικού κόστους και στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας μέσω συμμόρφωσης των υπαλλήλων προς συγκεκριμένους κανόνες – 

διαδικασίες και μέσω καθορισμού των αμοιβών σύμφωνα με ορισμένα μετρήσιμα κριτήρια 

απόδοσης και (β) το “σύστημα αφοσίωσης - δέσμευσης” επιδιώκει τη δημουργία αφοσιωμένων 

υπαλλήλων που είναι άξιοι εμπιστοσύνης να χρησιμοποιούν τη διακριτική τους ευχέρεια κατά 
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την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με τρόπους συνεπείς προς τους επιχειρησιακούς στόχους.  

 
Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούσαν “συστήματα αφοσίωσης – 

δέσμευσης” των εργαζομένων (commitment systems) είχαν υψηλότερη παραγωγικότητα 

(productivity), χαμηλότερους δείκτες απόρριψης ελαττωματικών προϊόντων  (scrap) και 

χαμηλότερους ρυθμούς εναλλαγής προσωπικού (turnover) από ό,τι οι επιχειρήσεις που 

εφάρμοζαν “συστήματα ελέγχου” των εργαζομένων (control systems). Ακόμη, βρέθηκε ότι το 

εφαρμοζόμενο σύστημα ΔΑΠ ρύθμιζε τη σχέση μεταξύ του ρυθμού εναλλαγής προσωπικού και 

της βιομηχανικής απόδοσης των επιχειρήσεων, ευνοϊκότερα στις περιπτώσεις των συστημάτων 

αφοσίωσης – δέσμευσης παρά των συστημάτων ελέγχου. 

 
2Οι Bird & Beechler (1995), βασιζόμενοι στο έργο των Miles & Snow, υποστηρίζουν ότι, όταν 

η στρατηγική της επιχείρησης είναι εναρμονισμένη με το εξωτερικό της περιβάλλον, τότε και η 

απόδοσή της βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα απ’ αυτά που θα έφθανε στην αντίθετη 

περίπτωση. Όμως, θεωρούν ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να επηρεασθεί άμεσα η απόδοση της 

επιχείρησης. Επιβάλλεται, κατά την άποψή τους, να επακολουθήσει η υλοποίηση της 

στρατηγικής, δια μέσου της ανάπτυξης και εφαρμογής λειτουργικών στρατηγικών (functional 

strategies), οι οποίες επίσης προσδιορίζουν την απόδοση της επιχείρησης. Συνεπώς, η 

στρατηγική ανθρωπίνων πόρων, ως λειτουργική στρατηγική που περιλαμβάνει επί μέρους 

πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ, προκειμένου να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να είναι 

εναρμονισμένη με τον τύπο της ακολουθούμενης από την επιχείρηση στρατηγικής. Σύμφωνα με 

την τυπολογία των επιχειρηματικών στρατηγικών κατά τους Miles & Snow (1984), οι Bird & 

Beechler εντοπίζουν (α) τις αντίστοιχες ανάγκες της επιχείρησης και (β) το είδος και το 

περιεχόμενο των στρατηγικών ανθρωπίνων πόρων που ενδείκνυται να εφαρμοσθούν σε 

συνδυασμό με την ακολοθούμενη στρατηγική, όπως φαίνεται στον Πίνακα  14  που ακολουθεί: 
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Στρατηγική 
 

Ανάγκες επιχείρησης Στρατηγική ανθρωπίνων πόρων 

 
Στρατηγική Άμυνας 
(Defender strategy) 
 
 
-Στενές αγορές προϊόντων 
-Προσανατολισμός στην 
αποδοτικότητα 

-Διατήρηση σταθερότητας 
-Εσωτερική εστίαση 
-Περιορισμένη παρακολούθηση   
του περιβάλλοντος 
-Κεντροποιημένα συστήματα 
ελέγχου 
-Τυποποιημένες λειτουργικές 
διαδικασίες 

Στρατηγική Συσσώρευσης 
(Accumulator  strategy): 
Στρατηγική βασισμένη στην 
επίτευξη μέγιστης συμμετοχής 
και εφαρμογής δεξιοτήτων 
 
-Απόκτηση υπαλλήλων με 
μεγάλο περιθώριο δυνατοτήτων 
 
-Διαχρονική ανάπτυξη 
ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 
γνώσης των υπαλλήλων 

Στρατηγική Ανάλυσης 
(Analyzer strategy) 
 
 
-Επιδίωξη νέων αγορών 
-Διατήρηση παρουσίας στις 
υπάρχουσες αγορές 

-Ευελιξία 
-Διοικητική διαφοφοποίηση 
-Εντατικός και περιεκτικός 
προγραμματισμός 
-Προσφορά μοναδικών 
προϊόντων σε χαμηλό κόστος 

Στρατηγική Διευκόλυνσης 
(Facilitator strategy): 
Στρατηγική βασισμένη  στη νέα 
γνώση και στη δημιουργία νέας 
γνώσης 
 
-Απόκτηση αυτο-
υποκινουμένων υπαλλήλων 
-Ενθάρρυνση και υποστήριξη 
αυτο-ανάπτυξης ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων και γνώσης των 
υπαλλήλων 
-Συντονισμός μεταξύ εύστοχων 
τοποθετήσεων εργαζομένων και 
ευέλικτων ομαδικών δομών 

Στρατηγική Έρευνας Ευκαιριών 
(Prospector strategy) 
 
 
-Διαρκής αναζήτηση νέων 
αγορών 
-Εξωτερικός προσανατολισμός 
-Καινοτομία προϊόντων και 
αγορών 

-Συνεχής κατάσταση αλλαγών 
-Εκτεταμένη παρακολούθηση 
του περιβάλλοντος 
-Αποκέντρωση συστημάτων 
ελέγχου 
-Χαμηλός βαθμός δομικής 
τυποποίησης 
-Ταχεία διάταξη των πόρων 

Στρατηγική Αξιοποίησης 
(Utilizer strategy): 
Στρατηγική  βασισμένη σε 
ελάχιστη αφοσίωση και μέγιστη 
χρήση δεξιοτήτων 
 
-Πρόσληψη “ετοιμοπόλεμων” 
ταλέντων 
-Μετακινήσεις υπαλλήλων για 
αντιστοίχιση ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων και γνώσεων με 
συγκεκριμένα καθήκοντα 

Πίνακας 14: Σχέση μεταξύ στρατηγικής, επιχειρησιακών αναγκών και στρατηγικής ΔΑΠ 
Πηγή: Bird & Beechler (1995) 

 
Ειδικότερα, οι Bird & Beechler, συνοψίζοντας  τις απόψεις που διατύπωσαν οι Miles & Snow, 

εντοπίζουν τρεις τύπους επιχειρηματικής στρατηγικής, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες 

επιπτώσεις στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, ως εξής: 
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(α) στρατηγική άμυνας (defender strategy), η οποία αποβλέπει να δημιουργήσει ένα ασφαλές 

μερίδιο αγοράς επιδιώκοντας παράλληλα και σταθερή ανάπτυξη· για να υποστηριχθεί χρειάζεται 

ανθρώπινους πόρους που να έχουν αναπτυχθεί εντός της επιχείρησης· οι υπάλληλοι επιλέγονται, 
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τοποθετούνται και εκπαιδεύονται με επιμέλεια και προοπτική να παραμείνουν στην επιχείρηση 

επί μακρό χρονικό διάστημα, 

 
(β) στρατηγική ανάλυσης (analyzer strategy), η οποία χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια 

ανταγωνισμού όχι μόνον κατά το αρχικό στάδιο ανάπτυξης  ενός νέου προϊόντος, αλλά και 

μεταγενέστερα, όταν απαιτείται η αποδοτική μαζική παραγωγή του για να είναι ανταγωνιστικό· 

για τα μεν ώριμα προϊόντα και τις συναφείς διαδικασίες  χρειάζεται οι εργαζόμενοι να έχουν 

επαρκή και επικαιροποιούμενη εκπαίδευση και να τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας με 

επιμέλεια και μετά από χρήση μεθόδων αξιολόγησης της απόδοσής τους· για τα δε καινοτόμα 

προϊόντα απαιτείται οι υπάλληλοι να εργάζονται σε ευέλικτες και εμπλουτισμένες με 

υπευθυνότητες ομαδικές δομές και διαδικασίες,  

 

(γ) στρατηγική έρευνας ευκαιριών (prospector strategy), η οποία επιδιώκει ταχεία ανάπτυξη και 

συνεχή διάταξη / αναδιάταξη των ανθρωπίνων πόρων, κυρίως των διευθυντικών και τεχνικών 

στελεχών· για να υποστηριχθεί χρειάζεται εργαζόμενους που να εντοπίζονται και να 

αναπτύσσονται με ταχύτητα μέσω αναγκαίων μετακινήσεων και μεταβολών στα ανατιθέμενα σ’ 

αυτούς καθήκοντα· το κρίσιμο προσωπικό είτε προέρχεται από το εξωτερικό της επιχείρησης 

είτε αναπτύσσεται στο εσωτερικό της. 

 

Ακόμη, οι Bird & Beechler, βασιζόμενοι στις απόψεις άλλων ερευνητών και ειδικότερα του 

Schuler (1989), διακρίνουν επίσης τρεις τύπους στρατηγικών διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, 

οι οποίοι αντιστοιχούν στους προαναφερθέντες τύπους επιχειρησιακών στρατηγικών, με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
(α) στρατηγική συσσώρευσης (accumulator strategy), η οποία βασίζεται στη μέγιστη εμπλοκή 

των εργαζομένων και στην επίδειξη υψηλών δεξιοτήτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους· επιδιώκει να διαμορφώσει τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης δια μέσου (i) της 

προσέλκυσης εργαζομένων με μεγάλα διαθέσιμα περιθώρια δυναμικότητας και (ii) της 

μελλοντικής ανάπτυξης αυτών των περιθωρίων σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, 
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(β) στρατηγική διευκόλυνσης (facilitator strategy), η οποία έχει ως θεμέλιο τη δημιουργία νέας 

γνώσης· αποβλέπει στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης κατά τον 
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αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, δια μέσου (i) της απόκτησης αυτο-υποκινουμένων 

εργαζομένων και (ii) της ενθάρρυνσης-υποστήριξής τους ώστε να αναβαθμίζουν μόνοι τους τις 

δεξιότητες και γνώσεις που θεωρούν γι’ αυτούς σημαντικές και  

 
(γ) στρατηγική αξιοποίησης (utilizer strategy), η οποία προαπαιτεί ελάχιστη αφοσίωση-

δέσμευση των εργαζομένων και μεγάλη χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων· επιδιώκει τη διάταξη 

των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης κατά τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο, δια μέσου (i) 

της απόκτησης και απόλυσης προσωπικού σύμφωνα με τις βραχυ-πρόθεσμες ανάγκες και (ii) της 

προσαρμογής των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των εργασιακών 

τους καθηκόντων. 

 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν τον ιδανικό συνδυασμό 

μεταξύ ακολουθούμενης επιχειρησιακής στρατηγικής και στρατηγικής διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων, σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις που προαναφέρθηκαν (στρατηγικές άμυνας-

συσσώρευσης, ανάλυσης-διευκόλυνσης και έρευνας ευκαιριών-αξιοποίησης), έχουν καλύτερες 

επιδόσεις από τις επιχειρήσεις που δεν κατορθώνουν να επιτύχουν αυτό το συνδυασμό. 

 

2Ο MacDuffie (1995) ερεύνησε πώς οι εφαρμοζόμενες πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ επηρεάζουν 

τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και ειδικότερα: (α) αν και κατά πόσον επιδρούν όχι η καθεμία 

μεμονωμένα αλλά όλες μαζί ως αλληλένδετα στοιχεία μιας εσωτερικά συνεπούς και συνεκτικής 

δέσμης (bundle) ή συστήματος (system) και      (β) αν η εν λόγω δέσμη συμβάλλει περισσότερο 

στην παραγωγικότητα και ποιότητα των εργοστασίων όταν είναι ενσωματωμένη σε ενιαίο 

σύνολο με τις βιομηχανικές πολιτικές που εντάσσονται στην «οργανωσιακή λογική» του 

ευέλικτου συστήματος παραγωγής (flexible production system).  
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Στην έρευνα που διεξήχθη, ο MacDuffie εξέτασε τα συστήματα της μαζικής και της ευέλικτης 

παραγωγής. Όπως σημειώνει, στο σύστημα της μαζικής παραγωγής (mass production system), οι 

εργαζόμενοι προσλαμβάνονται για να εκτελέσουν στενά καθορισμένα χειρωνακτικά καθήκοντα 

που απαιτούν λίγες δεξιότητες και θεωρούνται ως εναλλάξιμα μεταξύ τους (interchangeable). 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ρυθμός εναλλαγής (turnover) των εργαζομένων είναι υψηλός, οι 

απουσίες είναι συχνές, η υποκίνηση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, οι εργαζόμενοι δεν 

χρειάζονται να σκέπτονται κατά την εργασία τους και η μόνη φροντίδα των στελεχών είναι  να 
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προλαμβάνεται οποιαδήποτε τυχόν κάμψη της ποσότητας παραγωγής και να υπάρχουν 

μηχανισμοί αποτροπής των αρνητικών εξελίξεων της παραγωγικότητας.  

 
Αντίθετα, κατά τον MacDuffie, το σύστημα της ευέλικτης παραγωγής (flexible production 

system) επιτρέπει στους εργαζόμενους περισσότερο κεντρικό ρόλο ώστε να εντοπίζουν και να 

επιλύουν προβλήματα στις γραμμές παραγωγής, προϋποθέτει ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν την 

παραγωγική διεργασία και διαθέτουν τις αναλυτικές δεξιότητες για να αναζητούν τα 

γενεσιουργά αίτια των προβλημάτων. Όμως, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων 

χρειάζεται αποκέντρωση των υπευθυνοτήτων σε μια σειρά θεμάτων, όπως ποιοτικοί έλεγχοι, 

συντήρηση εξοπλισμού, προδιαγραφές καθηκόντων και στατιστικοί έλεγχοι διεργασιών. Επί 

πλέον, ο MacDuffie παρατηρεί ότι οι πολλαπλές δεξιότητες και γνώσεις των εργαζομένων, οι 

οποίες αναπτύσσονται σε περιβάλλον ευέλικτης παραγωγής, είναι άνευ πρακτικής αξίας εάν οι 

εργαζόμενοι δεν αισθάνονται υποκινημένοι ώστε να συνεισφέρουν την πνευματική καθώς και τη 

σωματική τους προσπάθεια. Μάλιστα, επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα συνεισφέρουν τη 

διακριτική τους προσπάθεια στην επίλυση προβλημάτων μόνον εάν πιστεύουν ότι τα ατομικά 

τους συμφέροντα είναι ευθυγραμμισμένα με αυτά της επιχείρησης και ότι η επιχείρηση είναι 

διατεθειμένη να επενδύσει στην ευημερία τους (well-being).   

 
Ο MacDuffie ανέπτυξε τις εξής τρεις κατηγορίες δεικτών (indices) ως ανεξάρτητες μεταβλητές: 

(α) χρήση παραγόντων αποτροπής (use of buffers), (β) συστήματα εργασίας (work systems) και 

(γ) πολιτικές ΔΑΠ (HRM policies), επιδιώκοντας μέσω αυτών να συλλάβει τις συστημικές 

διαφορές μεταξύ μαζικής παραγωγής και ευέλικτης παραγωγής ως προς την οργανωσιακή τους 

λογική. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι καθένας από τους εν λόγω δείκτες είχε υψηλή 

εσωτερική συνέπεια αλλά επίσης και υψηλό συσχετισμό με τους άλλους δύο, υποδηλώνοντας 

έτσι την ύπαρξη υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης μεταξύ τους. Αποδείχθηκε, επίσης, ότι τα 

εργοστάσια που χρησιμοποιούν συστήματα ευέλικτης παραγωγής και αναπτύσσουν δέσμες 

πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ ενσωματωμένες στη βιομηχανική στρατηγική της επιχείρησης, 

υπερισχύουν σε απόδοση (παραγωγικότητα και ποιότητα) συγκρινόμενα με εργοστάσια που 

εφαρμόζουν περισσότερο παραδοσιακά συστήματα μαζικής παραγωγής. Κατά τον  MacDuffie, 

τα ως άνω ευρήματα παρέχουν ισχυρότατη στατιστική ένδειξη ύπαρξης θετικής σχέσης μεταξύ 

καινοτομικών πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ και οικονομικών επιδόσεων. 
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Ειδικότερα, η δέσμη των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ που συμβάλλει στην υπεροχή των 

εργοστασίων με συστήματα ευέλικτης παραγωγής, διαπιστώθηκε ότι διακρίνεται από  τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

(α) εφαρμογή εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής για υπαλλήλους διαφορετικών κατηγοριών 

(εργάτες παραγωγής, προϊσταμένους πρώτης γραμμής και μηχανικούς)· τα κριτήρια εξέτασης 

της αντιστοιχίας (fit) μεταξύ δεξιοτήτων των υποψηφίων και απαιτήσεων των θέσεων εργασίας 

αξιολογούνται χαμηλά και τα κριτήρια που εξετάζουν την προθυμία εκμάθησης νέων 

δεξιοτήτων και συνεργασίας με τους άλλους αξιολογούνται υψηλά,  

 

(β) καθορισμός των αμοιβών ανάλογα με την απόδοση,  

 

(γ) περιορισμός διαχωριστικών γραμμών λόγω υπόστασης (status) μεταξύ διευθυντικών 

στελεχών και εργατών,  

 

(δ) παροχή εκπαίδευσης στους νεο-προσλαμβανόμενους (εργάτες παραγωγής, προϊστάμενους 

και μηχανικούς) εντός των πρώτων 6 μηνών απασχόλησης) και  

 

(ε) παροχή συνεχούς εκπαίδευσης σε έμπειρους εργάτες παραγωγής, προϊσταμένους και 

μηχανικούς. 
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2Οι Ichniowsky, Shaw & Prennushi (1997) διερεύνησαν τις επιπτώσεις των καινοτομικών 

πολιτικών – πρακτικών απασχόλησης στην παραγωγικότητα των γραμμών βιομηχανικής 

παραγωγής. Όπως υποστηρίζουν, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές – πρακτικές από τις επιχειρήσεις 

συχνά είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Ενδεικτικά επισημαίνουν ότι η πολιτική της χρήσης 

ομάδων για την επίλυση προβλημάτων θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική στην τόνωση 

της παραγωγικότητας των εργαζομένων εάν συνδυάζεται με άλλες πολιτικές που δίνουν στους 

εργαζόμενους τα κίνητρα και την ικανότητα να έχουν καλή ομαδική απόδοση (όπως παροχή 

χρηματικών κινήτρων, εκπαίδευση, ευέλικτες αναθέσεις καθηκόντων ή ασφάλεια της 

απασχόλησης). Θεωρούν, μάλιστα, ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται οι πολιτικές – πρακτικές 

ΔΑΠ μιας επιχείρησης, όχι  μεμονωμένα αλλά ως μέρη ενός συνεκτικού συστήματος κινήτρων, 
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δεδομένου ότι η μεταξύ τους αλληλεπίδραση αποτελεί σημαντικό καθοριστικό παράγοντα της 

παραγωγικότητας. 

 

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ ομαδοποιήθηκαν σε επτά 

διαφορετικές περιοχές, ως εξής: προγράμματα χρηματικών κινήτρων, εκτεταμένη στρατολόγηση 

και επιλογή, ομαδική εργασία, ασφάλεια απασχόλησης, ευελιξία καθηκόντων, εκπαίδευση νέων 

δεξιοτήτων και επικοινωνία στελεχών – εργατών. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

γραμμές παραγωγής που εφαρμόζουν συστήματα καινοτομικών πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ 

(παροχή χρηματικών κινήτρων, ομάδες εργασίας, ευέλικτες αναθέσεις καθηκόντων, ασφάλεια 

απασχόλησης και εκπαίδευση) επιτυγχάνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας 

παρά οι γραμμές εκείνες που ακολουθούν πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις (μικρού εύρους 

περιγραφές καθηκόντων, αυστηροί κανόνες εργασίας, ωρομίσθιες αμοιβές υπό στενή εποπτεία).  

 
Ειδικότερα, οι Ichniowsky, Shaw & Prennushi εντόπισαν τέσσερις διακριτούς συνδυασμούς 

(συστήματα) πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ, εκτεινόμενα από το πλέον παραδοσιακό στο πλέον 

καινοτομικό, ως εξής: 

 

• Παραδοσιακό σύστημα ΔΑΠ: δεν περιέχει καινοτομικές πολιτικές – πρακτικές· στα 

εργοστάσια που εφαρμόζεται, υπάρχει στενή επίβλεψη των εργαζομένων από τους 

εργοδηγούς· αυστηροί κανόνες εργασίας και μικρού εύρους υπευθυνότητες· τα 

χρηματικά κίνητρα παρέχονται σύμφωνα με την ποσότητα και όχι την ποιότητα της 

παραγωγής· δεν υπάρχουν ομάδες εργασίας· τα στελέχη δεν μεταδίδουν οικονομικές 

πληροφορίες ούτε συναντώνται τακτικά και εκτός γραμμών παραγωγής με τους 

εργαζόμενους· ανυπαρξία εκπαίδευσης εκτός χώρων εργασίας. 

 

• Παραδοσιακό σύστημα ΔΑΠ εμπλουτισμένο με καινοτομικές πολιτικές – πρακτικές: 

πρόκειται για δύο συγκεκριμένες περιοχές, όπως μέτρια εμπλοκή εργατών σε ομάδες και 

βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ στελεχών και εργατών (παροχή οικονομικής 

πληροφόρησης και τακτικές συναντήσεις). 
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• Περισσότερο καινοτομικό σύστημα ΔΑΠ: περιλαμβάνει επί πλέον δύο ακόμη 

καινοτομικές πολιτικές – πρακτικές, όπως εκτεταμένη εκπαίδευση για εκμάθηση  νέων 

δεξιοτήτων και υψηλά επίπεδα εμπλοκής εργατών σε ομάδες· μολονότι μπορεί να έχει 

και άλλες πρόσθετες καινοτομικές πολιτικές – πρακτικές, εν τούτοις στερείται άλλων, 

όπως: εκτεταμένη εξέταση υποψηφίων, εναλλαγή θέσεων εργασίας ή ασφάλεια 

απασχόλησης. 

 
• Καινοτομικό σύστημα ΔΑΠ: ενσωματώνει καινοτομικές πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ σε 

όλες τις περιοχές, όπως: σύνθετα προγράμματα χρηματικών κινήτρων, συστήματα 

χρηματικών κινήτρων λόγω γνώσης, εκτεταμένη εξέταση υποψηφίων, εκπαίδευση εκτός 

γραμμών παραγωγής για εκμάθηση τεχνικών δεξιοτήτων και ομαδική επίλυση 

προβλημάτων, εργασιακά καθήκοντα μεγάλου εύρους και συχνή εναλλαγή καθηκόντων, 

τακτική διάδοση πληροφοριών μεταξύ στελεχών και εργατών και δέσμευση ασφάλειας 

της απασχόλησης.    

 

2Οι Sanz-Valle, Sabater-Sanchez & Aragon-Sanchez (1999) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ 

πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ και τύπων ανταγωνιστικών στρατηγικών. Για τις ανάγκες της 

έρευνας ομαδοποίησαν τις πολιτικές – πρακτικές στις ακόλουθες περιοχές: απόκτησης 

εργαζομένων (acquisition), ανάπτυξης (development), αμοιβών (compensation), αξιολόγησης 

απόδοσης (appraisal) και συμμετοχής (participation). Από την έρευνα διαπιστώθηκε μερικώς η 

ύπαρξη σχέσης “εξισορρόπησης” (fit), ή άλλως “ευθυγράμμισης”, μεταξύ του συστήματος ΔΑΠ 

που εφαρμόζει μια επιχείρηση και της ανταγωνιστικής στρατηγικής που ακολουθεί κατά την 

τυπολογία των Schuler & Jackson (1987a). Η εν λόγω τυπολογία διακρίνει τρεις τύπους: 

στρατηγική καινοτομίας (innovation strategy), στρατηγική ηγεσίας κόστους (cost leadership 

strategy) και στρατηγική ποιότητας (quality strategy). Ειδικότερα, τα συμπεράσματα της 

έρευνας συνηγορούν υπέρ της σαφούς διαφοράς των εφαρμοζομένων πολιτικών – πρακτικών 

ΔΑΠ, ανάλογα με την ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική, κυρίως των δύο πρώτων 

τύπων, ως προς τα ακόλουθα σημεία: 

 
Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική καινοτομίας:  
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• προσλαμβάνουν στελέχη χρησιμοποιώντας περισσότερο τις συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου,  
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• επενδύουν στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη όχι μόνον της γνώσης και των 

δεξιοτήτων αλλά και των στάσεων (attitudes) των εργαζομένων,  

• ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την ευελιξία, την τάση για ανάληψη  κινδύνων καθώς 

και την απαιτούμενη συνεργασία για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής,   

• εφαρμόζουν αναλογικά και τα περισσότερα προγράμματα προαγωγών, δεδομένου ότι 

χρειάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό του 

προσωπικού, 

• παρέχουν υψηλότερες αμοιβές προκειμένου να προσελκύσουν ευέλικτα και δημιουργικά 

άτομα που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, 

• εφαρμόζουν συστήματα αμοιβών μεγαλύτερης απόδοχής από τους υπαλλήλους, 

σύμφωνα με την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων 

• προβαίνουν σε συστηματική αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, 

• ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων δεδομένου ότι 

χρειάζονται δημουργικό και ευέλικτο προσωπικό. 

 

Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική ηγεσίας κόστους: 

• δαπανούν λιγότερα χρήματα για την εκπαίδευση,  

• αναθέτουν στο προσωπικό τους αυτόνομες – επαναληπτικές εργασίες,  

• έχουν περισσότερο διαφανή συστήματα αμοιβών, στα οποία ο βασικός μισθός έχει 

μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ τα κίνητρα και οι συναφείς παροχές είναι λιγότερο 

διαδεδομένα, 

• δεν ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. 

 

Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική ποιότητας: 

• ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι 

χρειάζονται εργαζόμενους που εμπλέκονται και συμμετέχουν,  

• επενδύουν στην εκπαίδευση για να διεγείρουν τη συνεργασία και να επιτύχουν τη διαρκή 

βελτίωση  που επιβάλλει η ποιότητα.  
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2Οι Sheppeck & Militello (2000) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις διαχρονικά διαμορφώνουν 

σταθερά λειτουργικά σχήματα (operating configurations), τα οποία προκύπτουν από τις 
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αλληλεπιδράσεις κυρίως τεσσάρων μεταβλητών που είναι: το εξωτερικό περιβάλλον, η 

επιχειρηματική στρατηγική, οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και οι αξίες – 

συμπεριφορές των μελών της ανώτατης διοίκησης. Το διαμορφωτικό υπόδειγμα (configurational 

model), το οποίο προτείνουν περιλαμβάνει τα εν λόγω τέσσερα συστατικά στοιχεία και οδηγεί 

στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης / οργανισμού. Κατά τους εν λόγω συγγραφείς, οι 

πολιτικές – πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης, όταν ευθυγραμμίζονται 

με τον τύπο της ακολουθούμενης επιχειρηματικής στρατηγικής, έχουν διαφορετικό περιεχόμενο 

και συμβάλλουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στους τομείς της απόκτησης πόρων, 

λειτουργικής αποδοτικότητας, ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών, εισαγωγής αλλαγών και 

συντονισμού – ανάπτυξης  των ανθρωπίνων πόρων.  

 
Οι Sheppeck & Militello (2000) υποστηρίζουν ότι η διαμορφωτική προσέγγιση (configuational 

notion) έχει αυξημένης σημασίας ρόλο στον τομέα της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων. Επικαλούμενοι διαπιστώσεις άλλων ερευνητών, επισημαίνουν ότι υπάρχουν σχέσεις 

μεταξύ της επιχειρηματικής στρατηγικής και των διαφόρων στοιχείων της επιχείρησης όπως, 

οργανωτική δομή, πολιτικές - πρακτικές ΔΑΠ, λειτουργικά σχήματα, τεχνογνωσία και πρότυπα 

ηγεσίας (Arthur, 1994; Delery & Doty, 1996). Αναφερόμενοι στις θεωρούμενες ως επιτυχημένες 

επιχειρήσεις, σημειώνουν ότι αυτές έχουν να επιδείξουν διαμορφωμένα χαρτοφυλάκια 

(portfolios) πολιτικών - πρακτικών ΔΑΠ, τα οποία αποτελούν ολοκληρωμένα σύνολα 

υποβοήθησης των στρατηγικών τους επιδιώξεων. Επισημαίνουν επίσης, ότι η στρατηγική ΔΑΠ 

προϋποθέτει την ύπαρξη συντονισμένων πολιτικών - πρακτικών μεταξύ όλων των υπο-

λειτουργιών της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Wright & Snell, 1991).  

 
Ακόμη, οι Sheppeck & Militello (2000) υπογραμμίζουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ  

επιχειρηματικής στρατηγικής και πολιτικών - πρακτικών ΔΑΠ αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης (Delery and Doty, 1996; Youndt et al., 1996). Επί 

πλέον, επικαλούμενοι έρευνες που έχουν διεξαχθεί,  προσθέτουν ότι οι δέσμες (bundles) 

πολιτικών - πρακτικών ΔΑΠ, συνδυασμένες με τις κατάλληλες επιχειρηματικές στρατηγικές, 

οδηγούν σε χαμηλούς ρυθμούς εναλλαγής προσωπικού (Arthur, 1994), υψηλή παραγωγικότητα 

(Arthur, 1994; MacDuffie, 1995; Wright et al., 1999) και καλύτερη χρηματοοικονομική απόδοση 

(Huselid, 1995). 
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Οι Sheppeck & Militello (2000) τεκμηριώνουν τη σχέση ευθυγράμμισης μεταξύ του συστήματος 

ΔΑΠ και της επιχειρηματικής στρατηγικής  χρησιμοποιώντας την τυπολογία των Treacy & 

Wiersema (1997). Η τυπολογία αυτή διακρίνει τρεις τύπους: (α) στρατηγική λειτουργικής 

αριστείας (operational excellence strategy ) εντός πολύ σταθερού περιβάλλοντος, (β) στρατηγική 

προϊοντικής ηγεσίας (product leadership strategy) εντός δυναμικού περιβάλλοντος και (γ) 

στρατηγική στενών σχέσεων με τους πελάτες (customer intimacy strategy) εντός πολύ δυναμικού 

περιβάλλοντος. Όσον αφορά στις πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ, αυτές ομαδοποιήθηκαν στις 

ακόλουθες κατηγορίες: (α) Ανάπτυξης δεξιοτήτων και εργασιακών σχέσεων (στελέχωσης, 

εκπαίδευσης, σχεδιασμού εργασίας, εργασιακών σχέσεων), (β) Ανάπτυξης περιβάλλοντος 

εργασίας (ενδυνάμωσης– υποστήριξης εργαζομένων, διαχείρισης διαφορετικότητας, ευέλικτων 

παροχών), (γ) Μέτρησης και ενίσχυσης της απόδοσης (αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών) και 

(δ) Αγοράς - επιχείρησης (εναλλακτικού σχεδιασμού εργασίας, αμοιβών, ηγετικών αμοιβών 

εντός της αγοράς). 

 
Ειδικότερα, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν, συνηγορούν υπέρ της σαφούς διαφοράς 

των εφαρμοζομένων πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ ανάλογα με την ακολουθούμενη 

επιχειρηματική στρατηγική. Για καθένα από τους τρεις τύπους στρατηγικής, οι Sheppeck & 

Militello προτείνουν διαφορετικές διαμορφώσεις πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ με τα εξής 

περιεχόμενα και χαρακτηριστικά: 

 

Επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική λειτουργικής αριστείας διακρίνονται από μικρή 

έμφαση στις πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ καθώς και στην υποστήριξη των θεμάτων διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων από τα μέλη της ανώτατης διοίκησης. Τα διοικητικά τελέχη επηρεάζονται 

συχνά από τον αγώνα έναντι του ανταγωνισμού και μερικές φορές διακατέχονται από σύγχυση 

ως προς τις απαιτούμενες αλλαγές προκειμένου να βελτιώσουν την παρούσα κατάσταση. Η 

καθημερινή λειτουργία  ρυθμίζεται από σαφείς και τυποποιημένες  διαδικασίες καθώς και από 

σαφείς στόχους και επιδιώξεις. Κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν αυτή τη 

στρατηγική τείνουν να αποκτήσουν μικρότερο μέγεθος και οι περισσότερες δίνουν αγώνα 

οικονομικής επιβίωσης. Κατά συνέπεια, αναζητούν συμμαχίες και άλλες στρατηγικές 

πρωτοβουλίες προκειμένου να επανατοποθετηθούν μελλοντικά στην αγορά. Συχνά το ηθικό 
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τείνει να είναι χαμηλό και οι εργαζόμενοι διερωτώνται ανοικτά για το όραμα της διοίκησης ως 

προς το μέλλον.  

 
Στις επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική προϊοντικής ηγεσίας, η καινοτομία προϊόντος 

υποστηρίζεται από ισχυρές πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ. Υπάρχει αναπτυγμένη φιλοσοφία 

στελέχωσης και οι διαδικασίες συμπληρώνονται με σαφώς καθορισμένη πολιτική για το 

προσωπικό προσωρινής απασχόλησης. Κατά κανόνα έχουν γίνει ρυθμίσεις με πρακτορεία 

διάθεσης προσωπικού και χρησιμοποιείται προσωπικό μερικής απασχόλησης για όλες τις ομάδες 

θέσεων εργασίας εκτός από τις διοικητικές. Η μέγιστη υποστήριξη για την καινοτομία προϊόντος 

προέρχεται από την διεξαγωγή δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και τη χρήση δια-

λειτουργιακών ομάδων. Οι ομάδες αυτές ενισχύονται από βοηθητικά προγράμματα, ευέλικτες 

παροχές, αναπτυξιακές αξιολογήσεις απόδοσης και κίνητρα λόγω απόδοσης. Επί πλέον, τα μέλη 

της ανώτατης διοίκησης πιστεύουν ότι οι άνθρωποι με αξιόλογη τεχνογνωσία αποτελούν 

ανταγωνιστικό όπλο και γι’ αυτό έχουν ενεργό ρόλο στην ενσωμάτωση των θεμάτων του 

ανθρώπινου δυναμικού στις πρωτοβουλίες της επιχείρησης στην αγορά. 

 

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν στρατηγική στενών πελατειακών σχέσεων, έχουν εντατικές 

πολιτικές – πρακτικές στελέχωσης και ανάπτυξης, οι οποίες έχουν σχεδιασθεί για να εντοπίζουν 

τους υποψήφιους με υψηλές κοινωνικές και καινοτομικές δεξιότητες και να τους εκπαιδεύουν 

ως προς τα παραγόμενα προϊόντα – υπηρεσίες, τις ανάγκες των πελατών και τις πελατειακές 

σχέσεις. Οι δραστηριότητες στελέχωσης και ανάπτυξης ενισχύονται περαιτέρω  από σχεδιασμό 

εργασιών που περιλαμβάνουν δια-λειτουργιακές ομάδες προϊόντων και πελατών, μεγάλη 

διακριτική ευχέρεια για την επίλυση προβλημάτων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο της 

επιχείρησης, συμπίεση μισθών για τόνωση της ομαδικότητας και έκτακτες χρηματικές παροχές 

βασισμένες στην εξυπηρέτηση των πελατών. Η χρήση προσωπικού προσωρινής απασχόλησης 

περιορίζεται μόνον στις θέσεις εκείνες, οι οποίες δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες. 

Γενικά, τα μέλη της ανώτατης διοίκησης πιστεύουν σθεναρά στην ποιότητα των εργαζομένων 

της επιχείρησης ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και διαθέτουν εκτεταμένο χρόνο για την 

ενσωμάτωση των ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού στα θέματα λειτουργίας της 

επιχείρησης. 
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Οι Sheppeck & Militello προσέθεσαν ακόμη δύο παράγωγους τύπους επιχειρηματικής 

στρατηγικής, ως εξής: (δ) συνδυαστική στρατηγική (combination strategy), δηλ. μίγμα των 

στρατηγικών λειτουργικής αριστείας και προϊοντικής ηγεσίας, εντός  μετρίως δυναμικού 

περιβάλλοντος και (ε) αναδυόμενη στρατηγική λειτουργικής αριστείας (emerging operational 

excellence strategy), εντός αρκετά σταθερού περιβάλλοντος. Για καθένα από τους πρόσθετους 

αυτούς τύπους στρατηγικής, οι Sheppeck & Militello προτείνουν επίσης διαφορετικές 

διαμορφώσεις πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ με τα εξής περιεχόμενα: 

 

Στις επιχειρήσεις που ακολουθούν συνδυαστική στρατηγική, ο συγκερασμός των στρατηγικών 

της λειτουργικής αριστείας και της προϊοντικής ηγεσίας προκαλεί συχνά αμφιβολίες στους 

εργαζόμενους σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης. Παρατηρείται ισχνή 

έμφαση στις πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ. Ειδικότερα, η επιχείρηση τείνει να δίνει μικρή έμφαση 

στην ανεύρεση και ανάπτυξη εξαιρετικά ταλαντούχων υπαλλήλων ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί 

την εξωτερίκευση της δραστηριότητας πρόσληψης εργαζομένων (outsourcing), μέσω 

πρακτορείων διάθεσης προσωπικού προσωρινής απασχόλησης για πολυπληθείς ομάδες θέσεων 

εργασίας τόσο της παραγωγής (συναρμολογητές, τεχνίτες) όσο και των γραφείων (απλοί 

υπάλληλοι). Παράλληλα, εφαρμόζει διάφορα προγράμματα συμμετοχής εργαζομένων, 

αξιολόγησης της απόδοσης και ανταμοιβών λόγω απόδοσης, τα οποία συχνά βρίσκονται σε ισχύ 

και κατά καιρούς είτε ακυρώνονται είτε αναθεωρούνται και αναβαθμίζονται. Η μικρή έμφαση 

στη διατήρηση των πρωτοβουλιών ΔΑΠ οφείλεται στην έλλειψη υποστήριξης από τα μέλη της 

ανώτατης διοίκησης προς τους εργαζόμενους αλλά και στο πολύπλοκο έργο της ταυτόχρονης 

εφαρμογής των στρατηγικών της λειτουργικής αριστείας και της προϊοντικής ηγεσίας. Γενικά, οι 

επιδόσεις της επιχείρησης στα θέματα απόκτησης πόρων, λειτουργικής αποδοτικότητας, 

ποιότητας προϊόντων – υπηρεσιών, εισαγωγής αλλαγών, συντονισμού – ανάπτυξης των 

ανθρωπίνων πόρων είναι συνήθως μέτριες. 
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Όταν ακολουθείται αναδυόμενη στρατηγική λειτουργικής αριστείας, η διαφορά σε σύγκριση με 

την προηγούμενη περίπτωση έγκειται στην ισχυρή εξάρτηση της πορείας της επιχείρησης από 

τις πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ της στελέχωσης, ανάπτυξης, συμμετοχής και ανταμοιβών. Η 

επιχείρηση έχει την τάση να δημιουργεί αυστηρές πολιτικές – πρακτικές στελέχωσης υπό την 

καθοδήγηση των στελεχών γραμμής, οι οποίες είναι εστιασμένες ισομερώς, τόσο στα θέματα 
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κουλτούρας όσο και στις εργασιακές δεξιότητες. Οι δραστηριότητες στελέχωσης έχουν 

σχεδιασθεί για να ενημερώνουν τους υποψήφιους σχετικά με την εταιρική κουλτούρα και να 

αποτελούν συντελεστή δυσκολίας εισόδου στην επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι εντάσσονται σε 

προϊοντικές/πελατειακές ομάδες και υποστηρίζονται με εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα 

τεχνικά και ηγεσίας. Οι πρακτικές ανταμοιβών εστιάζονται στη χρήση σημαντικών μη 

οικονομικών κινήτρων τουλάχιστον στο επίπεδο της αγοράς και περιλαμβάνουν συστήματα 

έκτακτων παροχών (bonus) από τα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας μέχρι το προσωπικό της 

παραγωγής. Η επιχείρηση κάνει περιορισμένη χρήση προσωπικού προσωρινής απασχόλησης και 

μόνον για τα χαμηλότερα επίπεδα των ομάδων θέσεων εργασίας. Όλες αυτές οι πολιτικές – 

πρακτικές υποστηρίζονται πλήρως από τα μέλη της διοίκησης, τα οποία αφιερώνουν το χρόνο 

τους ισότιμα μεταξύ των θεμάτων ανθρωπίνου δυναμικού και των λοιπών δραστηριοτήτων τους 

για θέματα παραγωγής, εξοπλισμού και χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

 
2Ο Huang (2001) εξέτασε τα αποτελέσματα από την αλληλεπίδραση διαφόρων συνδυασμών 

επιχειρηματικων στρατηγικών και στρατηγικών ΔΑΠ από την οπτική γωνία της ενδεχομενικής 

θεωρίας (contingency theory). Βασιζόμενος στις απόψεις των  Schuler & Jackson (1987a) και 

αναφερόμενος στους προτεινόμενους από αυτούς τρεις τύπους  ανταγωνιστικών στρατηγικών, 

δηλ. ηγεσίας κόστους, καινοτομίας και βελτίωσης ποιότητας, αποδέχεται ότι για κάθεμια από τις 

στρατηγικές αυτές χρειάζονται διαφορετικές συμπεριφορές των εργαζομένων καθώς και 

διαφορετικές μέθοδοι διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.  

 

Ειδικότερα, ο Huang υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται υπαλλήλους που κατέχουν 

συγκεκριμένες δεξιότητες (skills), γνώσεις (knowledge) και ικανότητες (abilities) για να 

υλοποιήσουν την ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική και ότι η ανάπτυξη των 

επιθυμητών συμπεριφορών και ικανοτήτων εξαρτάται από το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

συγκεκριμένων μεθόδων ΔΑΠ. Θεωρεί, μάλιστα, ότι υφίστατα αντιστοιχία μεταξύ τύπων 

ακολουθούμενης ανταγωνιστικής στρατηγικής και εφαρμοζομένης στρατηγικής ΔΑΠ (Schuler 

& Jackson, 1987a; Bird & Beechler, 1995), όπως φαίνεται στον Πίνακα  15  που ακολουθεί: 
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Ανταγωνιστική στρατηγική Στρατηγική ΔΑΠ 
Στρατηγική ηγεσίας κόστους 
(cost leadership strategy) 
Δραστικός έλεγχος κόστους, μείωση δαπανών, 
επιδίωξη οικονομιών κλίμακας. 

Στρατηγική αξιοποίησης 
(utilization type of HRM strategy) 
Στρατολόγηση προσωπικού κυρίως από την 
εξωτερική αγορά εργασίας, επιλογή εστιασμένη 
στην ικανότητα του υπαλλήλου να εργασθεί 
άμεσα με ελάχιστο κόστος εκπαίδευσης, 
καθορισμένο περιεχόμενο εργασίας, εστίαση της 
εξέλιξης στην εξειδίκευση, έμφαση της 
αξιολόγησης απόδοσης στο άτομο και στα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, καθορισμός των 
αμοιβών στην εξωτερική ισότητα και σπάνια 
παροχή χρηματικών κινήτρων. 
 

Στρατηγική καινοτομίας 
(innovation strategy) 
Προσαρμογή στις γρήγορες μεταβολές της αγοράς 
και της τεχνολογικής προόδου. Απαιτούνται 
δημιουργικοί και συνεργάσιμοι υπάλληλοι, ικανοί 
να επιδιώκουν μακρο-πρόθεσμους στόχους, να 
ενδιαφέρονται για την ποιότητα και ποσότητα των 
παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών, να 
αναλαμβάνουν κινδύνους και να αντιμετωπίζουν 
με επιτυχία την αβεβαιότητα και αμφιβολία. 

Στρατηγική διευκόλυνσης 
(facilitation type of HRM strategy) 
Ευρύτητα περιγραφών καθηκόντων, ισχυρή 
ενθάρρυνση αλληλεπίδρασης των εργαζομένων, 
πολλαπλές επιλογές σταδιοδρομίας, έμφαση στην 
εκπαίδευση, μισθολογικές κλίμακες βασισμένες 
στην εσωτερική ισότητα, παροχή ασφάλειας 
απασχόλησης και έμφαση της αξιολόγησης 
απόδοσης στην ομαδική εργασία και στον μακρο-
πρόθεσμο προσανατολισμό. 
 

Στρατηγική βελτίωσης ποιότητας 
(quality enhancement strategy) 
Συχνές αλλαγές της παραγωγικής διαδικασίας 
ώστε να αναβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των 
προϊόντων. Απαιτείται υψηλό επίπεδο συμμετοχής 
και ευελιξίας των υπαλλήλων. 

Στρατηγική συσσώρευσης 
(accumulation type of HRM strategy) 
Ενίσχυση της προβλέψιμης και επαναληπτικής 
συμπεριφοράς των υπαλλήλων, επιδίωξη στενής 
συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων, έμφαση 
στην ποιότητα του προϊόντος, επιδίωξη ισχυρής 
αφοσίωσης στους στόχους της επιχείρησης. 
 

Πίνακας 15: Σχέση μεταξύ ανταγωνιστικής στρατηγικής και στρατηγικής ΔΑΠ 
Πηγή: Huang (2001) 
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Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στρατηγική διευκόλυνσης, 

καλύπτουν τις κενές θέσεις με υποψηφίους που προέρχονται από το εσωτερικό τους, υιοθετούν 

πολλαπλές μεθόδους προαγωγών, παρέχουν ευρύτητα προοπτικών σταδιοδρομίας, 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εκπαίδευση και την γενικότερη ανάπτυξη των εργαζομένων, 

δίνουν έμφαση στην εσωτερική ισότητα των αμοιβών και προβλέπουν μεγάλη ποικιλία 

κινήτρων. Επίσης, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στρατηγική αξιοποίησης, βρέθηκε ότι 

αξιολογούν την απόδοση με βαχυ-πρόθεσμη και ατομική προοπτική και ότι παρέχουν 

χαμηλότερες βασικές αποδοχές και μικρότερη ασφάλεια απασχόλησης. Επίσης, οι επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν στρατηγική συσσώρευσης, διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται στον ενδιάμεσο χώρο 

μεταξύ αυτών που υιοθετούν στρατηγική διευκόλυνσης και στρατηγική αξιοποίησης.  
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Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι μολονότι οι τρεις ανταγωνιστικές στρατηγικές είχαν ελάχιστα 

διαφορετικές επιδράσεις στα οικονομικά αποτελέσματα, εν τούτοις, οι διαφορετικοί τύποι 

στρατηγικών ΔΑΠ είχαν σημαντικά διαφορετικές επιπτώσεις στο ηθικό των εργαζομένων, στις 

οικονομικές επιδόσεις και στη συνολική απόδοση των επιχειρήσεων. Το τελευταίο εύρημα 

σημαίνει κατά τον Huang, ότι η στρατηγική διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων έχει από μόνη 

της ανεξάρτητη επίπτωση στην απόδοση της επιχείρησης. Τέλος, από την έρευνα βρέθηκε ότι, 

ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης, η βέλτιστη 

επιλογή στρατηγικής ΔΑΠ είναι αυτή της διευκόλυνσης, ακολουθούμενη κατά σειρά από αυτές 

της συσσώρευσης και αξιοποίησης. Ειδικότερα και αντίθετα προς τις προβλέψεις της 

ενδεχομενικής θεωρίας ότι οι συνδυασμοί (α) της στρατηγικής καινοτομίας με τη στρατηγική 

διευκόλυνσης και (β) της στρατηγικής ηγεσίας κόστους με τη στρατηγική αξιοποίησης έχουν τα 

βέλτιστα αποτελέσματα, δεν επιβεβαιώθηκαν οι εν λόγω προβλέψεις. 

 
Στον Πίνακα 16  αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να 

εντοπισθούν οι τύποι της ακολουθούμενης ανταγωνιστικής στρατηγικής και της εφαρμοζόμενης 

στρατηγικής ΔΑΠ. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

(α). Ανταγωνιστική στρατηγική 
• Δίνεται έμφαση στην ποιότητα του προϊόντος μέσω χρήσης κύκλων ποιότητας / ομάδων βελτίωσης εργασίας 
• Χρησιμοποιούνται συστήματα αυστηρού ελέγχου κόστους για την παρακολούθηση της απόδοσης 
• Δίνεται έμφαση στον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ διαφόρων λειτουργικών περιοχών για να διασφαλισθεί 

η ικανοποίηση των πελατών 
• Αναζητούνται συνεχώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες 
• Δίνεται έμφαση στη συνεχή βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών για να διασφαλισθεί η μακρο-πρόθεσμη 

ανταγωνιστικότητα 
• Καθορίζονται τιμές χαμηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών 
• Συνήθως η επιχείρηση είναι η πρώτη που εισάγει νέες μάρκες ή προϊόντα στην αγορά 
• Περικόπτονται τα γενικά έξοδα για να διατηρηθεί η ανταγωνιστική θέση 

 
(β). Στρατηγική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

• Οι κενές θέσεις συνήθως καλύπτονται από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές; 
• Πόσο ρητές και συγκεκριμένες είναι οι περιγραφές καθηκόντων; 
• Υπάρχουν μοναδικές ή πολλαπλές κλίμακες προαγωγών; 
• Ποιου τύπου (ευρεία ή στενή) εξέλιξη σταδιοδρομίας προβλέπεται για το προσωπικό;  
• Ποιου είδους κριτήρια εκτίμησης (μακρο-πρόθεσμα ή βραχυ-πρόθεσμα) χρησιμοποιούνται από το σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης; 
• Σε ποια έκταση το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης δίνει έμφαση σε ατομικά ή ομαδικά κριτήρια κατά την 

εκτίμηση της απόδοσης; 
• Σε ποια έκταση η εκπαίδευση και ανάπτυξη αποτελούν αναγνωρισμένης αξίας δραστηριότητες; 
• Σε ποια έκταση σχεδιάζονται οι προοπτικές σταδιοδρομίας για να υποστηρίζουν τη λειτουργική εξειδίκευση; 
• Πώς συγκρίνονται οι παρεχόμενες βασικές αποδοχές και τα προβλεπόμενα μισθολογικά επίπεδα με τα 

αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου; 
• Ποια σημασία δίνει η επιχείρηση στον παράγοντα της εσωτερικής ισότητας κατά τον καθορισμό των αμοιβών; 
• Ποια σημασία δίνει η επιχείρηση στον παράγοντα της εξωτερικής ισότητας κατά τον καθορισμό των αμοιβών; 
• Ποιος βαθμός ασφάλειας της απασχόλησης παρέχεται στους υπαλλήλους; 
• Πόσο σημαντικό είναι το χρηματικό κίνητρο που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο πακέτο αμοιβών; 

 
Πίνακας 16: Παράγοντες ανταγωνιστικής στρατηγικής και στρατηγικής ΔΑΠ 

Πηγή: Huang (2001) 
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2Οι Guthrie, Spell & Nyamori (2002) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ ανταγωνιστικής στρατηγικής, 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Η έρευνά τους έλαβε 

υπόψη τις δύο κύριες προοπτικές που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της σύνδεσης 

μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας (Youndt et al., 1996), που είναι: (α) η 

προσέγγιση της καθολικής ισχύος (universal approach)  και (β) η ενδεχομενική προσέγγιση 

(contingency approach).  Απ’ αυτές, όπως παρατηρούν, η μεν πρώτη προϋποθέτει την ύπαρξη 

ευθείας και άμεσης σχέσης μεταξύ των βέλτιστων πρακτικών ΔΑΠ (best practices) και των 

επιδόσεων της επιχείρησης, ενώ η δεύτερη δέχεται ότι η επίπτωση της ΔΑΠ επί της 

επιχειρησιακής απόδοσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και κυρίως από την 

ανταγωνιστική στρατηγική που αυτή ακολουθεί.  
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Η διεξαχθείσα έρευνα υιοθέτησε, επίσης, την προοπτική της συμπεριφοράς (behavioural 

perspective) (Jackson, Schuler & Rivero, 1989), η οποία υποστηρίζει την ως άνω ενδεχομενική 

προσέγγιση της σύνδεσης ανταγωνιστικής στρατηγικής και ΔΑΠ. Η λογική που ασπάζονται οι 

Guthrie, Spell & Nyamori αποδέχεται ότι οι συμπεριφορές που συνδέονται με το ρόλο των 

υπαλλήλων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική υλοποίηση της ανταγωνιστικής 

στρατηγικής. Επικαλούμενοι το πλαίσιο του Porter, υποστηρίζουν ότι οι ανταγωνιστικές 

στρατηγικές του χαμηλού κόστους (cost leadership) και της διαφοροποίησης (differentiation) 

χρειάζονται διαφορετικές πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ ώστε να αποσπάσουν από τους 

εργαζόμενους συγκεκριμένες στάσεις (attitudes) και συμπεριφορές (behaviours) που ενισχύουν 

την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

 

Οι Guthrie, Spell & Nyamori συμφωνούν με τον Arthur (1992), κατά τον οποίο: η στρατηγική 

ηγεσίας κόστους συνοδεύεται από μικρού εύρους και σαφώς καθορισμένα εργασιακά καθήκοντα, 

περιορισμένη εκπαίδευση, μικρές απαιτήσεις δεξιοτήτων, χαμηλά επίπεδα άσκησης επιρροής 

από μέρους των υπαλλήλων, μειωμένη συμμετοχή και στενή επίβλεψη από τους προϊσταμένους· 

αντίθετα, η στρατηγική διαφοροποίησης συνδυάζεται με πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ υψηλής 

εμπλοκής (high-involvement), που προβλέπουν ευρέως καθορισμένα εργασιακά καθήκοντα, 

αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών, υψηλά επίπεδα 

εκπαίδευσης και μεγάλη χρήση ομαδικών σχημάτων· δηλ. όλα όσα παρέχουν στους υπαλλήλους 

τις απαραίτητες δεξιότητες, υποκίνηση και ευκαιρίες για να συμβάλλουν στην επιτυχία της 

επιχείρησης μέσα σ’ ένα περιβάλλον αφοσίωσης – δέσμευσης και συμμετοχής. ΄Οπως 

παρατηρούν οι ως άνω ερευνητές, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική διαφοροποίησης 

χρειάζεται συχνά να αλλάζουν τις λειτουργικές τους διεργασίες για να αντιμετωπίσουν τις 

αλλαγές της αγοράς και των προτιμήσεων των πελατών. Η συνεχώς αυξανόμενη αβεβαιότητα, 

όπως επισημαίνουν, δημιουργεί σ’ αυτές την ανάγκη εμβάθυνσης και διεύρυνσης των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς επίσης τους επιβάλλει να επιδείξουν υψηλότερα επίπεδα 

δέσμευσης – αφοσίωσης και διακριτικής προσπάθειας.  
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Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι που ακολουθούν στρατηγική διαφοροποίησης επιχειρήσεις 

επιλέγουν επίσης να εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό συστήματα ΔΑΠ που χαρακτηρίζονται 

από υψηλή εμπλοκή των εργαζομένων (High-Involvement Work Practices). Τα συστήματα αυτά 
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περιλαμβάνουν επί μέρους πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ, των οποίων το επίπεδο εφαρμογής 

βρέθηκε αισθητά υψηλότερο από ό,τι στις επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική ηγεσίας 

κόστους. Οι πολιτικές – πρακτικές αυτές αναφέρονται σε θέματα, όπως:  

• κάλυψη κενών θέσεων μέσω προαγωγών από το εσωτερικό της επιχείρησης, 

• προαγωγές βάσει αξίας ή απόδοσης και όχι αρχαιότητας,  

• αμοιβές βάσει δεξιοτήτων ή γνώσεων,  

• ομαδικά προγράμματα κινήτρων (συμμετοχή στα κέρδη),  

• διανομή μετοχών στους υπαλλήλους,  

• εκπαίδευση σε ποικιλία καθηκόντων και δεξιοτήτων,  

• εκπαίδευση για απόκτηση δεξιοτήτων που θα χρειασθούν στο μέλλον, 

• προγράμματα ανάπτυξης της συμμετοχής – υποβολής προτάσεων βελτιώσεων – 

αναπληροφόρησης,  

• συμμετοχή σε τυπικά προγράμματα διακίνησης πληροφοριών,  

• ένταξη εργαζομένων ως μελών ομάδας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,  

• τακτική διεξαγωγή ερευνών στάσεων των εργαζομένων,  

• καθορισμός μέσου αριθμού εκπαιδευτικών ωρών ανά εργαζόμενο κατ’ έτος. 

 

Επί πλέον, στις επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική διαφοροποίησης, διαπιστώθηκε ότι τα 

υψηλότερα επίπεδα των εφαρμοζομένων συστημάτων ΔΑΠ συνοδεύονται από επίσης 

υψηλότερη παραγωγικότητα. Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι Guthrie, Spell & Nyamori, η εν 

λόγω έρευνα υποστηρίζει την ενδεχομενική ερμηνεία περί της αποτελεσματικότητας των 

υψηλής εμπλοκής συστημάτων ΔΑΠ, όπου η υλοποίηση της ανταγωνιστικής στρατηγικής της 

διαφοροποίησης αυξάνει: (α) την ανάγκη εξασφάλισης αφοσιωμένου – δεσμευμένου και 

ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού και  κατ’ επέκταση (β) την ωφελιμότητα των υψηλής 

εμπλοκής συστημάτων ΔΑΠ. 
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 4.2.3 3η Σχέση 
 
 
Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ από άποψη καταλληλότητας 

των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησης.  

 
3Οι Schuler & Jackson (1987b) υποστηρίζουν ότι η επιτυχής υλοποίηση διαφορετικών 

επιχειρησιακών στρατηγικών (corporate strategies) προϋποθέτει την εκτέλεση διαφορετικών 

ρόλων από τους εργαζόμενους, γεγονός που απαιτεί από αυτούς να διαθέτουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά· η διαφοροποίηση ρόλων και χαρακτηριστικών εξασφαλίζεται μέσω των 

πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις με διαφορετικό τρόπο και 

ανάλογα με την ακολουθούμενη από αυτές στρατηγική.  

 

Ειδικότερα, οι Schuler & Jackson, βασιζόμενοι σε σχετική εργασία του  Schuler (1987) θεωρούν 

ότι:  

 

(α) η στρατηγική δυναμικής ανάπτυξης (dynamic growth strategy) χρειάζεται εργαζόμενους που 

έχουν ευελιξία, προσαρμοστικότητα και δημιουργικότητα, διαθέτουν αναπτυγμένες δεξιότητες, 

είναι πρόθυμοι για την ανάληψη κινδύνων, έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική και μπορούν να 

δεχθούν συνθήκες αλλαγών και αβεβαιότητας,  

 

(β) η στρατηγική εξαγωγής κερδών (extract profit strategy) χρειάζεται υπαλλήλους που έχουν 

περισσότερο προβλέψιμες συμπεριφορές, είναι λιγότερο καινοτόμοι και είναι πρόθυμοι να 

εργάζονται σύμφωνα με κανόνες, διαδικασίες και δομές, ενδιαφέρονται για μεγάλες ποσότητες 

παραγωγής, έχουν βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό και εκδηλώνουν επαναληπτικές και 

χαμηλού κινδύνου συμπεριφορές και  

 

(γ) η στρατηγική ανάκαμψης (turnaround strategy) χρειάζεται εργαζόμενους που ταυτίζονται με 

την επιχείρηση, είναι προσαρμόσιμοι, συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και δεσμεύονται για 

άμεσες, σύντομες  και επωφελείς δραστηριότητες.  
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Η έρευνα επιβεβαίωσε, σε μεγάλο βαθμό, τις ως άνω απόψεις των Schuler & Jackson. Επί πλέον, 

διαπιστώθηκε ότι η επίδραση των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ στο πλαίσιο της 

ακολουθούμενης επιχειρησιακής στρατηγικής είναι ισχυρότερη για τα ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη και μειούμενη στα χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα. Μάλιστα, περαιτέρω ανάλυση των 

στοιχείων της έρευνας έδειξε μεγάλη διαφοροποίηση στην εφαρμογή των πολιτικών-πρακτικών 

ΔΑΠ· δηλ. οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιμοποιούν διαφορετικές πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ σε 

αντιστοιχία με τα διαφορετικά διοικητικά επίπεδα των υπαλλήλων τους.   

  

3Οι Jackson, Schuler & Rivero (1989), μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι οι εφαρμοζόμενες 

πολιτικές-πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες συνθέτουν το σύστημα ΔΑΠ μιας 

επιχείρησης, ποικίλουν ανάλογα με τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά της. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά υποστηρίζουν ότι έχουν διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τις  στάσεις και συμπεριφορές 

που θα πρέπει να επιδείξουν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία της 

επιχείρησης και να επιτευχθούν οι στρατηγικοί της στόχοι. Δηλαδή, όπως διαπιστώνουν, 

επιχειρήσεις που ακολουθούν ανταγωνιστική στρατηγική καινοτομίας χρειάζονται υπαλλήλους 

που είναι πρόθυμοι να δοκιμάζουν νέες ιδέες και να αναλαμβάνουν κινδύνους. Ο πειραματισμός 

και η ανάληψη ρίσκου, συνήθως, αποτελούν επιθυμητές συμπεριφορές όταν οι επιχειρήσεις 

ενδιαφέρονται για την καινοτομία. Συνεπώς, συμπεραίνουν ότι επιχειρήσεις που διαφέρουν ως 

προς τη σημασία της καινοτομίας, αναμένεται να έχουν και διαφορετικές πολιτικές-πρακτικές 

ΔΑΠ για να υποστηρίξουν τα διαφορετικά είδη συμπεριφορών που απαιτούνται από τους 

υπαλλήλους. 

 
Από την έρευνα των Jackson, Schuler & Rivero προκύπτουν εμπειρικές ενδείξεις ότι το σύστημα 

ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, όταν είναι ευθυγραμμισμένο με την ανταγωνιστική 

στρατηγική της καινοτομίας, είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 

συμπεριφορών των εργαζομένων που είναι συμβατές με αυτόν τον τύπο στρατηγικής, όπως η 

επιδίωξη της ατομικής εξειδίκευσης, ο πειραματισμός, η ανάληψη κινδύνων και η μακροχρόνια 

εστίαση. Αναλυτικότερα, οι κρίσιμες συμπεριφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

τεσσάρων διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων διεξήχθη η έρευνα, είναι οι 

ακόλουθες: 
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(α) επιχειρήσεις που ανήκουν στον εμπορικό τομέα δραστηριότητας-παροχή υπηρεσιών (service 

organizations): 

• αυτορρύθμιση της ατομικής απόδοσης 

• ευαισθησία στις ανάγκες των πελατών 

• έμφαση στον έλεγχο των διεργασιών και όχι του αποτελέσματος 

 

(β) επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική καινοτομίας (innovation strategy): 

• επιδίωξη ατομικής εξειδίκευσης 

• πειραματισμός 

• ανάληψη κινδύνων 

• μακροχρόνια εστίαση 

 

(γ) επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τεχνολογία ευέλικτης εξειδίκευσης (flexible specialization): 

• ενδιαφέρον μάλλον για την ποιότητα παρά για την ποσότητα 

• ομαδικότητα 

• δέσμευση – αφοσίωση προς την επιχείρηση 

 

(δ) επιχειρήσεις που επιλέγουν οργανωτική δομή προϊοντικής τμηματοποίησης 

(departmentalization by  product): 

• αυτονομία 

• επιδίωξη ατομικής γενικής κατάρτισης 

• ενδιαφέρον για τα τελικά αποτελέσματα 

 

Η έρευνα των Jackson, Schuler & Rivero διαπίστωσε σαφείς διαφορές στις εφαρμοζόμενες 

πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ, λόγω του διαφορετικού τύπου των επιχειρήσεων. Από την έρευνα 

προέκυψε ακόμη ότι υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση των εφαρμοζομένων πολιτικών-

πρακτικών ανάλογα με το επίπεδο των υπαλλήλων στους οποίους αφορούν, δηλ. διευθυντικά 

στελέχη ή ωρομισθίους. 
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3Οι Bird & Beechler (1995) εξέτασαν τη σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής και 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και διερεύνησαν το βαθμό, στον οποίο η ευθυγράμμισή τους 
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συνοδεύεται και από υψηλότερη απόδοση. Χρησιμοποιώντας την τυπολογία των 

επιχειρηματικών στρατηγικών κατά τους Miles & Snow (1984) και τους αντίστοιχους τύπους 

στρατηγικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Schuler, 1989), διαπίστωσαν ότι στις περιπτώσεις, 

στις οποίες υπάρχει ιδανική ευθυγράμμιση μεταξύ της επιχειρηματικής στρατηγικής και της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, παρατηρείται και αξιόλογη θετική επίδραση στα σχετικά με τις 

δραστηριότητες της ΔΑΠ αποτελέσματα (HRM-related  outcomes). Ειδικότερα, πρόκειται για τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

(α) Ηθικό εργαζομένων (morale): Αναβαθμίζεται, δεδομένου ότι ο κατάλληλος συνδυασμός 

επιχειρηματικής στρατηγικής και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μπορεί να βελτιώσει το ηθικό, 

μέσω ανάπτυξης εντός της νοοτροπίας των εργαζομένων, του αισθήματος συνάφειας και λογικής 

ως προς τους στόχους της επιχείρησης και τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να τους 

υλοποιήσει. 

 

(β) Χρόνος υπηρεσίας (tenure) στην επιχείρηση: Ενισχύεται, δεδομένου ότι η επιχείρηση έχει 

την ικανότητα να επιλέγει κατάλληλους υπαλλήλους ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

ακολουθούμενης στρατηγικής και κατά συνέπεια μπορεί να τους διακρατήσει ώστε να 

απασχολούνται σ’αυτήν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 

 

(γ) Ρυθμός εναλλαγής προσωπικού (turnover): Περιορίζεται για λόγους παρεμφερείς με αυτούς 

της προηγούμενης περίπτωσης. 

 

(δ) Συχνότητα προαγωγών (promotions): Αυξάνεται, λόγω της αρχικής επιλογής καταλλήλων 

υπαλλήλων που για το λόγο αυτό εμφανίζουν θετικές προοπτικές εξέλιξης.   
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3Οι Vandenberg, Richardson & Eastman (1999) διερεύνησαν την επίπτωση που έχουν τα 

συστήματα εργασίας υψηλής εμπλοκής-συμμετοχής (high involvement work processes) στην 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Βασιζόμενοι σε προγενέστερη έρευνα των Riordan & 

Vandenberg, επιδίωξαν να εξετάσουν δύο κρίσιμα θέματα, που θεωρούνται σημαντικά για να 

μπορούν τα εν λόγω συστήματα να ερμηνεύσουν την εμπλοκή-συμμετοχή των εργαζομένων, 

σύμφωνα με τα οποία: (α) η συνέργια του συνόλου των υποκρυπτομένων ιδιοτήτων των 
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συστημάτων και όχι η επίδραση κάθε μεμονωμένης ιδιότητας είναι αυτή που ασκεί επιρροή στην 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και (β) υπάρχουν ορισμένες συνθήκες από τις οποίες 

εξαρτώνται και επηρεάζονται τα συστήματα αυτά, υπό την έννοια ότι οι ιδιότητές τους είναι 

θεμελιωμένες σ’ ένα ευρύτερο σύνολο πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ της επιχείρησης που 

αθροιστικά προάγουν και υποστηρίζουν τη διεργασία της υψηλής εμπλοκής-συμμετοχής 

(Huselid, 1995).  

 

Οι εν λόγω ερευνητές θεωρούν ότι οι πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ που εφαρμόζει η επιχείρηση, 

μπορούν να προδικάσουν τα ατομικά συναισθήματα που νιώθουν οι εργαζόμενοι απέναντι  στην 

εμπλοκή-συμμετοχή τους καθώς και το αν αποδέχονται  αυτές τις πολιτικές-πρακτικές ως 

κατευθυντήριες αρχές. Όπως τονίζουν, η επιχείρηση ενδέχεται να διαθέτει πληθώρα γραπτών 

πολιτικών-πρακτικών για την εμπλοκή-συμμετοχή των εργαζομένων και η ανώτερη διοίκηση 

μπορεί να πιστεύει ότι αυτές εφαρμόζονται στην πράξη· όμως οι πολιτικές-πρακτικές αυτές είναι 

άνευ σημασίας εάν οι εργαζόμενοι ως άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία τους για την 

ευημερία της επιχείρησης και δεν τις ενεργοποιούν. Δηλαδή, δεν αρκεί οι προαναφερθείσες 

ιδιότητες των συστημάτων να υπάρχουν σε μια επιχείρηση, αλλά θα πρέπει οι εργαζόμενοι να τις 

θεωρούν ως λειτουργικά χαρακτηριστικά της δικής τους εργασίας. 

 

Ειδικότερα, αναφερόμενοι στις υποκυρπτόμενες ιδιότητες των συστημάτων, οι οποίες 

ενισχύονται αμοιβαίως μεταξύ τους, οι ως άνω ερευνητές διακρίνουν τις ακόλουθες τέσσαρες:  

 

(α) την εξουσία (power) για δράση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με την εργασία από κάθε 

άποψη,  

 

(β) τις πληροφορίες (information) για θέματα διεργασιών, ποιότητας, απόψεις πελατών και 

επιχειρηματικά αποτελέσματα,  

 

(γ) τις ανταμοιβές (rewards) που συνδέονται με τα αποτελέσματα και την ανάπτυξη ικανοτήτων 

και συνεισφοράς και  
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(δ) τη γνώση (knowledge) της εκτελούμενης εργασίας, της επιχείρησης και του συνολικού 

εργασιακού συστήματος.  

 

Οι ως άνω ιδιότητες, κατά τους Vandenberg, Richardson & Eastman, ενεργοποιούνται μέσω των 

ατομικών αντιλήψεων των εργαζομένων· πρέπει να μην εξετάζονται χωριστά η μια από την 

άλλη αλλά να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο ιδιοτήτων που ενισχύονται μεταξύ τους με 

αμοιβαίο τρόπο· υψηλά επίπεδα των ιδιοτήτων αυτών διαπιστώθηκε ότι συνδέονται με ισχυρό 

ηθικό των εργαζομένων και ευνοϊκές επιδόσεις των επιχειρήσεων ως προς την μειωμένη 

εναλλαγή του προσωπικού και τα αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα. 

 

Αναφορικά με τις συνθήκες, από τις οποίες εξαρτώνται τα συστήματα εργασίας υψηλής 

εμπλοκής-συμμετοχής, οι ως άνω ερευνητές υποστηρίζουν ότι η δημιουργία ενός ενισχυτικού 

της εμπλοκής-συμμετοχής περιβάλλοντος δεν μπορεί να αποδοθεί σε οποιαδήποτε μεμονωμένη 

πολιτική-πρακτική ΔΑΠ, αλλά αντίθετα αποτελεί προϊόν συνέργιας μεταξύ διαφόρων 

πολιτικών-πρακτικών. ΄Ετσι δίνεται η ώθηση που χρειάζεται ώστε οι ιδιότητες των συστημάτων 

να καταστούν πλαίσιο αναφοράς για κάθε εργαζόμενο. Άλλωστε, οι έρευνες των συστημάτων 

εργασίας υψηλής απόδοσης έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στις δέσμες (bundles) των 

πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ (Arthur, 1994; Huselid, 1995; MacDuffie, 1995; Pfeffer, 1994). 

 

Από το πλήθος των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ και τις ομαδοποιήσεις τους, που έχουν κατά 

καιρούς χρησιμοποιηθεί από διαφόρους ερευνητές, οι Vandenberg, Richardson & Eastman 

επιλέγουν πέντε κατηγορίες, τις οποίες θεωρούν ως προαπαιτούμενες της εμπλοκής-συμμετοχής, 

ως εξής: (α) σχεδιασμός εργασίας, (β) παροχή κινήτρων, (γ) εξασφάλιση ευελιξίας, (δ) παροχή 

ευκαιριών εκπαίδευσης και (ε) διασφάλιση κοινής κατεύθυνσης. Βασιζόμενοι στην εργασία των 

Riordan & Vandenberg, υποστήριξαν ότι τα συστήματα εργασίας υψηλής εμπλοκής-συμμετοχής 

ασκούν θετικές επιδράσεις σε μια σειρά μεταβλητών στο ατομικό επίπεδο των εργαζομένων, 

που περιλαμβάνουν:  (α) την εργασιακή ικανοποίηση  (job satisfaction), (β) την αφοσίωση-

δέσμευση προς την επιχείρηση (organizational commitment) και (γ) τις προθέσεις αποχώρησης 

από την επιχείρηση (turnover intentions), στοιχεία τα οποία συνολικά αναφέρονται ως ηθικό των 

εργαζομένων (employee morale). 
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Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα εργασίας υψηλής εμπλοκής-συμμετοχής 

επιδρούν θετικά στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης (με την έννοια των οικονομικών 

επιδόσεων και της εναλλαγής του προσωπικού), τόσο απευθείας (directly) όσο και δια μέσου 

θετικής επιρροής που ασκούν στο ηθικό των εργαζομένων. 

 

Στον Πίνακα 17 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Συστήματα ΔΑΠ, με τη μορφή των συστημάτων εργασίας υψηλής εμπλοκής-

συμμετοχής, στα οποία περιλαμβάνονται οι επί μέρους πολιτικές-πρακτικές καθώς και οι κοινές 

τους ιδιότητες και (β)  Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ, με τη μορφή του ηθικού 

των εργαζομένων και ειδικότερα: εργασιακής ικανοποίησης, δέσμευσης προς την επιχείρηση και 

πρόθεσης των εργαζομένων για ενδεχόμενη αποχώρηση απ’ αυτήν. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ (1) 
 

(α1). Συστήματα ΔΑΠ:  
Σχεδιασμός εργασίας (work design) 

• Ποιου τύπου ομάδες χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση; 
o αυτο-διοικούμενες 
o δια-λειτουργικές 
o ομάδες έργου 
o δεν χρησιμοποιούνται ομάδες 

• Χρησιμοποιείται η αξιολόγηση 360 μοιρών; 
• Χρησιμοπείται η πρακτική των ευρέων κλιμακίων των θέσεων εργασίας (broadbanding); 
• Ποιου  είδους πρωτοβουλίες χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν τους υπαλλήλους; 

o κυκλική ανάθεση καθηκόντων (rotation) 
o ειδικές αναθέσεις καθηκόντων 
o ομάδες έργου 

Κίνητρα (incentives) 
• Λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι κάποιου είδους ανταμοιβή ανάλογα με την απόδοση της επιχείρησης; 
• Προβλέπει η επιχείρηση την παροχή χρηματικών κινήτρων; 
• Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το χαμηλότερο επίπεδο των δικαιουμένων υπαλλήλων; 
• Ποιες κατηγορίες κινήτρων παρέχει η επιχείρηση; 

o Μακρο-πρόθεσμα 
o Ατομικά βραχυπρόθεσμα σε ετήσια βάση 
o Ομαδικά σε ετήσια βάση 

Ευελιξία (flexibility) 
• Για να βοηθηθούν οι υπάλληλοι να εξισορροπήσουν τις εργασιακές με τις οικογενειακές τους  

υποχρεώσεις, ποιες εναλλακτικές λύσεις παρέχονται από την επιχείρηση; 
o ευελιξία χρόνου εργασίας 
o επιμερισμός καθηκόντων 
o εργασία εξ αποστάσεως 
o παρατεταμένη άδεια (πέραν των 3 μηνών) 
o μερική απασχόληση 
o παροχή φροντίδας παιδιών 
o παροχή φροντίδας ηλικιωμένων 
o ευέλιξία δαπανών 

Εκπαιδευτικές ευκαιρίες (training opportunities) 
• Ποιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχει η επιχείρηση στους υπαλλήλους; 

o κλαδικά/επιχειρηματικά 
o εταιρικής αποστολής και αξιών  
o πρωτοβουλιών ποιότητας 
o δεξιοτήτων/τεχνικών επίλυσης προβλημάτων 
o δεξιοτήτων ενδυνάμωσης 
o ομαδικών δεξιοτήτων 
o δεξιοτήτων καθοδήγησης 
o διαχείρισης άγχους 
o διοίκησης αλλαγών 
o διοίκησης απόδοσης 

Κοινή κατεύθυνση (direction sharing) 
• Έχει η επιχείρηση τυπικά σχέδια ανάπτυξης των υπαλλήλων; 
• Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των νεο-εισερχομένων, δίνεται έμφαση στην αποστολή, στις  

αξίες και στους στόχους της επιχείρησης; 
• Συζητούν οι προϊστάμενοι τους στόχους απόδοσης με τους υπαλλήλους στην αρχή κάθε περιόδου; 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (2) 
 

(α2). Κοινά χαρακτηριστικά πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ: 
Ισχύς – εξουσία  (power) 

• Διαθέτω αρκετή εξουσία για να εκπληρώσω τα εργασιακά μου καθήκοντα 
• Έχω επαρκή εισροή πληροφόρησης για να αποφασίσω πώς θα εκτελέσω την εργασία μου 
• Ενθαρρύνομαι για να συμμετέχω σε αποφάσεις που με αφορούν 
• Έχω επαρκή ελευθερία αναφορικά με το πώς θα κάνω τη δουλειά μου 
• Έχω επαρκή εξουσία για να παίρνω τις αναγκαίες  αποφάσεις με σκοπό την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών 
• Ως επί το πλείστον, ενθαρρύνομαι να συμμετέχω και να παίρνω αποφάσεις που επηρεάζουν τις καθημερινές μου 

δραστηριότητες 
• Γενικά, μου έχει δοθεί επαρκής εξουσία για να ενεργώ και να παίρνω αποφάσεις σχετικά με τη δουλειά μου 

Πληροφoρίες (information)  
• Οι πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης κοινοποιούνται με σαφήνεια στους υπαλλήλους 
• Η διοίκηση ενημερώνει έγκαιρα τους υπαλλήλους πριν να προβεί σε μεταβολές πολιτικών ή διαδικασιών 
• Ως επί το πλείστον, ενημερώνομαι έγκαιρα για τις αλλαγές που αφορούν στο Τμήμα μου 
• Η διοίκηση αφιερώνει χρόνο για να εξηγήσει στους υπαλλήλους τη λογική των κρισίμων αποφάσεων που 

λαμβάνονται 
• Η διοίκηση είναι επαρκώς πληροφορημένη για τα σημαντικά θέματα του Τμήματός μου 
• Η διοίκηση κάνει επαρκείς προσπάθειες για να λαμβάνει τις γνώμες και απόψεις των εργαζομένων 
• Η διοίκηση φροντίζει να είναι ενημερωμένη για τις ανάγκες των υπαλλήλων 
• Υπάρχουν αποτελεσματικές οδοί επικοινωνίας των υπαλλήλων με την ανώτερη διοίκηση 
• Η ανώτερη διοίκηση κοινοποιεί με σαφήνεια την αποστολή της επιχείρησης και τη συμβολή κάθε Τμήματος 

στην επιτυχία της 
• Οι υπάλληλοι της επιχείρησης εργάζονται προς την κατεύθυνση κοινών στόχων 

Ανταμοιβή (reward) 
• Οι αξιολογήσεις της απόδοσής μου κατά τα τελευταία χρόνια με βοήθησαν να βελτιωθώ επαγγελματικά 
• Υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ του πόσο καλά εκτελώ την εργασία μου και της δυνατότητας να δεχθώ 

αναγνώριση και έπαινο 
• Υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ του πόσο καλά εκτελώ την εργασία μου και της δυνατότητας να λάβω αύξηση 

αποδοχών 
• Υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ του πόσο καλά εκτελώ την εργασία μου και της δυνατότητας να λάβω υψηλή 

βαθμολογία στην αξιολόγηση της απόδοσής μου 
• Γενικά πιστεύω ότι η επιχείρηση ανταμείβει τους υπαλλήλους που καταβάλλουν επί πλέον προσπάθειες 
• Νιώθω ικανοποίηση από την αναγνώριση που δέχομαι όταν κάνω καλά τη δουλειά μου 
• Εάν κάνω καλά τη δουλειά μου, είναι δυνατό να προαχθώ 

Γνώση (knowledge) 
• Μου δίνεται πραγματική ευκαιρία να βελτιώσω τις δεξιότητές μου μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
• Έχω υποστεί επαρκή εκπαίδευση αναφορικά με τη δουλειά μου 
• Ο προϊστάμενός μου με βοήθησε να αποκτήσω πρόσθετη εκπαίδευση σχετική με τη δουλειά μου όταν είχα 

ανάγκη 
• Υφίσταμαι συνεχή εκπαίδευση που μου επιτρέπει να κάνω τη δουλειά μου καλύτερα 
• Νιώθω ικανοποίηση από τον αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα σε μένα 
• Νιώθω ικανοποίηση από την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα σε μένα 
• Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  στις οποίες συμμετείχα, με βοήθησαν να εκτελέσω τα καθήκοντά μου πιο 

αποτελεσματικά 
• Γενικά, νιώθω ικανοποίηση από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
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(β). Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ:  
Εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction)  

• Γενικά, πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη δουλειά σας; 
• Γενικά, πόσο ικανοποιημένοι είστε από την επιχείρηση αυτή ως τόπο εργασίας; 

Οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) κατά Mowday, Steers & Porter (1979) 
• Είμαι πρόθυμος να καταβάλω προσπάθεια και πέραν αυτής που κανονικά αναμένεται από εμένα για να βοηθήσω 

την επιχείρηση να είναι επιτυχημένη 
• Διαδίδω στον περίγυρό μου ότι η επιχείρηση όπου εργάζομαι είναι εξαιρετική 
• Νιώθω πολύ μικρή αφοσίωση απέναντι στην επιχείρηση όπου εργάζομαι* 
• Θα δεχόμουν σχεδόν κάθε είδους ανάθεση εργασιακών καθηκόντων προκειμένου να συνεχίσω να εργάζομαι σ’ 

αυτή την επιχείρηση 
• Βρίσκω ότι οι δικές μου αξίες και αυτές της επιχείρησης είναι παρόμοιες 
• Νιώθω υπερηφάνεια να λέω στους άλλους ότι ανήκω σ’ αυτήν την επιχείρηση 
• Θα μπορούσα καλλιστα να εργάζομαι σε διαφορετική επιχείρηση εφόσον η δουλειά που θα έκανα θα ήταν ίδια* 
• Η επιχείρηση αυτή πραγματικά εμπνέει τον καλύτερο εαυτό μου κατά την εκτέλεση της εργασίας μου 
• Μια μικρή αλλαγή στις παρούσες συνθήκες θα ήταν ικανή να με κάνει να αποχωρήσω από την επιχείρηση αυτή* 
• Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που επέλεξα να εργασθώ σ’ αυτή την επιχείρηση από τις άλλες που είχα υπόψη μου 

κατά το χρόνο της πρόσληψής μου 
• Δεν έχει πολλά πράγματα να κερδίσει κανείς παραμένοντας για αόριστο χρόνο σ’ αυτή την επιχείρηση* 
• Συχνά δυσκολεύομαι να συμφωνήσω με τις πολιτικές αυτής της επιχείρησης για σημαντικά θέματα που αφορούν 

στους υπαλλήλους της* 
• Ενδιαφέρομαι πραγματικά για την τύχη αυτής της επιχείρησης 
• Αυτή η επιχείρηση είναι για μένα ο καλύτερος απ’ όλους τους πιθανούς τόπους για να εργασθώ 
• Η απόφασή μου να εργασθώ σ’ αυητή την επιχείρηση ήταν μεγάλο λάθος μου* 

Πρόθεση αποχώρησης (turnover intention) 
• Σκοπεύω να ψάξω για δουλειά σε άλλο εργοδότη μέσα στον επόμενο χρόνο 

 
Πίνακας 17: Παράγοντες: (α) Συστήματα ΔΑΠ  και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Vandenberg, Richardson & Eastman (1999) 
 
3 Η Agarwala, (2003) διερεύνησε τη σχέση μεταξύ τριών διαστάσεων των καινοτόμων μεθόδων 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (innovative human resource practices – IHRP) αφενός και της 

δέσμευσης των στελεχών προς την επιχείρηση αφετέρου· οι διαστάσεις των καινοτόμων 

μεθόδων ΔΑΠ που εξετάσθηκαν είναι:     (α) η έκταση εισαγωγής των μεθόδων αυτών, (β) η 

σημασία τους για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και (γ) η ικανοποίηση των στελεχών 

από την εφαρμογή τους. 

 

Η εν λόγω ερευνήτρια αναφέρεται στην προσπάθεια των συγχρόνων επιχειρήσεων να 

αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν διαρκώς νέες/βελτιωμένες πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ 

προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικές. Άλλωστε, η βιβλιογραφία διαπιστώνει ότι οι 

εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος επιφέρουν βαθειές αλλαγές στη διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων (Stroh & Caligiuri, 1998) και κατά καιρούς διακρίνονται ορισμένες 
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δραστηριότητες διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που υπερέχουν συγκρινόμενες με άλλες, γεγονός 

που επιβάλλει στις επιχειρήσεις να υιοθετούν νέες/καινοτόμες μεθόδους ΔΑΠ (Ulrich, 1997b; 

Harel & Tzafrir, 1999).  

 
Η Agarwala σημειώνει ότι υπάρχει αυξανόμενη γενική ομοφωνία ότι οι πολιτικές και πρακτικές 

ΔΑΠ που εφαρμόζει μια επιχείρηση θα πρέπει τελικά να συμβάλλουν στις οικονομικές της 

επιδόσεις. Μολονότι, η έρευνα που εστιάζει στην επίπτωση των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ 

στα συνολικά αποτελέσματα της επιχείρησης έχει γίνει πολύ δημοφιλής κατά τα τελευταία 

χρόνια (Delaney & Huselid, 1996) εν τούτοις συναντά ορισμένα προβλήματα, όπως η πεποίθηση 

ότι η εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων ΔΑΠ συνεπάγεται και αυτομάτως την αύξηση της 

κερδοφορίας, αγνοώντας τη σημασία που έχουν διάφοροι καθοριστικοί παράγοντες 

(οργανωσιακή δομή, ανταγωνιστική στρατηγική, εταιρική κουλτούρα κ.ά.) (Hiltrop, 1996).  

 

Όσον αφορά, όμως, στη σχέση των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ με την αποτελεσματικότητα 

της επιχείρησης, υπάρχουν θεωρητικές ενδείξεις που δείχνουν ότι οι πρώτες επηρεάζουν τη 

δέσμευση των εργαζομένων και άλλους παράγοντες απόδοσης που οδηγούν στην 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης (Yeung & Berman, 1997). Κατά την εν λόγω ερευνήτρια, 

είναι σημαντικό να μελετηθεί περισσότερο ο αποκαλούμενος “σκοτεινός θάλαμος – black box” , 

δηλ. οι στάσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις των εργαζομένων που παρεμβάλλονται μεταξύ 

του συστήματος ΔΑΠ και  των  χρηματο-οικονομικών επιδόσεων της επιχείρησης.  
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Γι’ αυτό, η Agarwala επικαλείται τις απόψεις των Hiltrop & Despres (1994) που έχουν 

υποστηρίξει ότι η χρήση μη οικονομικών μετρήσεων απόδοσης βοηθά τα διοικητικά στελέχη να 

υιοθετήσουν περισσότερο μακρο-πρόθεση προοπτική της επιχειρηματικής απόδοσης, δεδομένου 

ότι οι μετρήσεις αυτές χρησιμεύουν ως οδηγοί των οικονομικών αποτελεσμάτων· οι εν λόγω 

συγγραφείς έχουν, μάλιστα, προτείνει η μέτρηση αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ να γίνεται 

μέσω της θετικής επίπτωσής της επί της δέσμευσης των εργαζομένων. Η Agarwala αναφέρεται, 

επίσης, στο μοντέλο του Zornitski (1995) που δείχνει ότι οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ 

συμβάλλουν στην οικονομική επιτυχία μέσω ενίσχυσης της δέσμευσης και ικανοποίησης των 

εργαζομένων. Επί πλέον, μνημονεύει την έρευνα του Benkhof (1997) που διαπίστωσε την 

ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ χαρακτηριστικών της ΔΑΠ και της ικανοποίησης των 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

εργαζομένων, της πρόθεσης παραμονής τους στην επιχείρηση και της δέσμευσής τους προς 

αυτήν με σημαντική συμβολή στην απόδοσή της. Ακόμη, επικαλείται ευρήματα ερευνών, 

σύμφωνα με τα οποία η πλέον επωφελής  έκφανση της δέσμευσης προς την επιχείρηση είναι η 

συγκινησιακή (affective commitment) (Iverson & Buttigieg, 1999). 

 
Οι καινοτόμες μέθοδοι διοίκησης ανθρωπίνων πόρων απαντώνται συχνά στη βιβλιογραφία με 

παρεμφερείς όρους, όπως: καινοτόμες πρακτικές ΔΑΠ (innovative HR practices) (Arthur, 1994; 

MacDuffie, 1995),  πρακτικές υψηλής δέσμευσης (high commitment practices) (Pfeffer, 1994), 

προοδευτικές πρακτικές ΔΑΠ (progressive HR practices) (Huselid, 1995) και ποιοτική ΔΑΠ 

(quality HR) (Huselid, 1994). Η Agarwala προβαίνει σε μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωση 

της επιτυχίας των καινοτόμων προγραμμάτων ΔΑΠ, όπως: 

• παροχή σαφούς υποστήριξης των καινοτομιών ΔΑΠ από την κορυφή, 

• διασφάλιση ότι το Τμήμα ΔΑΠ δεν είναι απομονωμένο από τα άλλα Τμήματα 

• διάχυση της ευθύνης εφαρμογής των προγραμμάτων ΔΑΠ εντός της επιχείρησης. 

 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι: (α) η εκτίμηση των στελεχών αναφορικά με την έκταση 

εισαγωγής καινοτόμων μεθόδων ΔΑΠ από την επιχείρηση αποτέλεσε τον πλέον σημαντικό 

παράγοντα ενίσχυσης της οργανωσιακής δέσμευσης σε σχέση με τους δύο άλλους παράγοντες  

που εξετάσθηκαν και βρέθηκαν επίσης θετικοί: (β) η σημασία των μεθόδων για την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων και (γ) η ικανοποίηση των στελεχών από την εφαρμογή τους. 

 
Στον Πίνακα 18 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Συστήματα ΔΑΠ, με τη μορφή των καινοτόμων μεθόδων διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων και (β)  Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ, με τη μορφή δέσμευσης των 

στελεχών προς την επιχείρηση. 
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(α). Συστήματα ΔΑΠ:  

• Απόκτηση υπαλλήλων  (μεγάλη σημασία στην αντιστοίχιση μεταξύ ατόμου και εταιρικής κουλτούρας, έμφαση 
στη σταδιοδρομία και όχι στη θέση εργασίας, προώθηση της εταιρικής εικόνας για προσέλκυση εξελιξίμων 
υπαλλήλων, εφαρμογή ψυχολογικών τεστ κ.ά.) 

• Διακράτηση υπαλλήλων (δημιουργία ευχαρίστου εργασιακού περιβάλλοντος, ανταγωνιστικοί μισθοί, 
συχνότερες προαγωγές, μεγαλύτερη αυτονομία εργασίας κ.ά.) 

• Αμοιβές και κίνητρα  (αυξημένο μεταβλητό τμήμα αμοιβών, δικαίωμα επιλογής μετοχών, συνδυασμός ατομικών 
και ομαδικών κινήτρων, κίνητρα με βάση την απ΄΄οδοση, παροχή ποικιλίας  επιδομάτων, διεξαγωγή ερευνών 
αποδοχών κ.ά.) 

• Πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες (εστίαη στις μακρο-πρόθεσμες παροχές μέσω προγραμμάτων εναλλακτικής 
ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, κατεύθυνση των παροχών προς τις οικογένειες των υπαλλήλων, 
ευελιξία παροχών εστίασης, προγράμματα φροντίδας τέκνων και ηλικιωμένων, βελτιώσεις στις παροχές 
συνταξιοδότησης κ.ά.) 

• Ανταμοιβές και αναγνώριση ανταμοιβές με βάση την απόδοση, ευέλικες ανταμοιβές, χρηματικές ανταμοιβές για 
εξαιρετικές αποδόσεις, ανταμοιβή ομαδικής απόδοσης, δημόσια αναγνώριση της καλής απόδοσης, συνδυασμός 
χρηματικών και μη χρηματικών ανταμοιβών κ.ά.) 

• Τεχνική εκπαίδευση (συστηματική αποτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών, δια-λειτουργική εκπαίδευση, 
εκπαίδευση σχετική με την κατεχόμενη θέση εργασίας, διευκόλυνση μεταφοράς της εκπαίδευσης σε πραγματική 
απόδοση εργασίας κ.ά.) 

• Ανάπτυξη στελεχών (σύνδεση της ανάπτυξης στελεχών με τις ατομικές τους ανάγκες, σύνδεση της εκπαίδευσης 
στελεχών με τους σκοπούς της επιχείρησης, χρήση καινοτομικών μεθόδων ανάπτυξης στελεχών, εφαρμογή 
προγραμμάτων διαχείρισης του άγχους, εκπαίδευση ηγεσίας, άδεια για λόγους σπουδών, προγράμματα για 
γυναίκες-στελέχη κ.ά.) 

• Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και αναπτυξιακές πρακτικές (χάραξη πορείας σταδιοδρομίας, ταχύρρυθμα 
προγράμματα σταδιοδρομίας, συμμετοχικά προγράμματα σταδιοδρομίας, παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας 
κ.ά.)  

• Αξιολόγηση της απόδοσης (αναγνώριση της ατομικής, ομαδικής και εταιρικής απόδοσης κατά την αξιολόγηση, 
χρήση ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης, συμμετοχικές αξιολογήσεις, ανοικτές αξιολογήσεις για βελτίωση της 
διαφάνειας, παροχή επαναπληροφόρησης κατά την αξιολόγηση, σύνδεση των ανταμοιβών με τις αξιολογήσεις, 
αξιολόγηση 360ο κ.ά.) 

• Ανάπτυξη δυνατοτήτων: πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών (κυκλική εναλλαγή θέσεων εργασίας, χρήση κέντρων 
αξιολόγησης, καθοδήγηση, αξιολόγηση δυνατοτήτων κ.ά.) 

• Προγραμματισμός διαδοχής (εντοπισμός αντικαταστατών, κάλυψη θέσεων με επιφύλαξη για την περίπτωση 
αποτυχίας των κατόχων, προετοιμασία ατόμων για ανάληψη περισσοτέρων υπευθυνοτήτων κ.ά.)  

• Υπαλληλικές σχέσεις με ανθρώπινο πρόσωπο: ενδιαφέρον κατά τη μεταχείριση των υπαλλήλων (διανομή 
πληροφοριών, ανοικτή και διαφανής επικοινωνία, οικογενειακές συγκεντρώσεις, εξανθρωπισμός του 
εργασιακού περιβάλλοντος, σεβασμός στους υπαλλήλους, διασφάλιση δικαιοσύνης των διοικητικών πρακτικών, 
ενθάρρυνση ανάληψης κινδύνων κ.ά.) 

• Έξοδος υπαλλήλων και διαχείριση αποχωρήσεων (ισόβιες παροχές στους αποχωρούντες, προγράμματα 
προετοιμασίας υπαλλήλων προς αποχώρηση, διενέργεια συνεντεύξεων αποχώρησης, υπηρεσίες επαγγελματικής 
αποκατάστασης αποχωρούντων, κ.ά.) 

• Υιοθέτηση υπευθυνότητας για θέματα κοινωνικής ευαισθησίας (εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, 
κοινωνικά προγράμματα ανάπτυξης, φροντίδα περιβαλλοντικής προστασίας κ.ά.) 
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(β). Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ:  
Οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) κατά Angle & Perry (1981) 

• Είμαι πρόθυμος να καταβάλω προσπάθεια και πέραν αυτής που κανονικά αναμένεται από εμένα για να βοηθήσω 
την επιχείρηση να είναι επιτυχημένη 

• Διαδίδω στον περίγυρό μου ότι η επιχείρηση όπου εργάζομαι είναι εξαιρετική 
• Νιώθω πολύ μικρή αφοσίωση απέναντι στην επιχείρηση όπου εργάζομαι* 
• Θα δεχόμουν σχεδόν κάθε είδους ανάθεση εργασιακών καθηκόντων προκειμένου να συνεχίσω να εργάζομαι σ’ 

αυτή την επιχείρηση 
• Βρίσκω ότι οι δικές μου αξίες και αυτές της επιχείρησης είναι παρόμοιες 
• Νιώθω υπερηφάνεια να λέω στους άλλους ότι ανήκω σ’ αυτήν την επιχείρηση 
• Θα μπορούσα καλλιστα να εργάζομαι σε διαφορετική επιχείρηση εφόσον η δουλειά που θα έκανα θα ήταν ίδια* 
• Η επιχείρηση αυτή πραγματικά εμπνέει τον καλύτερο εαυτό μου κατά την εκτέλεση της εργασίας μου 
• Μια μικρή αλλαγή στις παρούσες συνθήκες θα ήταν ικανή να με κάνει να αποχωρήσω από την επιχείρηση αυτή* 
• Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που επέλεξα να εργασθώ σ’ αυτή την επιχείρηση από τις άλλες που είχα υπόψη μου 

κατά το χρόνο της πρόσληψής μου 
• Δεν έχει πολλά πράγματα να κερδίσει κανείς παραμένοντας για αόριστο χρόνο σ’ αυτή την επιχείρηση* 
• Συχνά δυσκολεύομαι να συμφωνήσω με τις πολιτικές αυτής της επιχείρησης για σημαντικά θέματα που αφορούν 

στους υπαλλήλους της* 
• Ενδιαφέρομαι πραγματικά για την τύχη αυτής της επιχείρησης 
• Αυτή η επιχείρηση είναι για μένα ο καλύτερος απ’ όλους τους πιθανούς τόπους για να εργασθώ 
• Η απόφασή μου να εργασθώ σ’ αυητή την επιχείρηση ήταν μεγάλο λάθος μου* 

 
 
Πίνακας 18: Παράγοντες: (α) Συστήματα ΔΑΠ  και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα  λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Agarwala (2003) 
 
3Οι Park, Mitsuhashi, Fey & Björkman (2003) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ αφενός μιας δέσμης 

(bundle) ή  ενός συστήματος (system) πολιτικών-πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 

αφετέρου της επιχειρησιακής απόδοσης καθώς και τις διεργασίες, μέσω των οποίων, αυτές οι 

πολιτικές-πρακτικές επηρεάζουν τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Ειδικότερα, οι ως άνω 

ερευνητές εξέτασαν την επίδραση των συστημάτων ΔΑΠ στην επιχειρησιακή απόδοση μέσω της 

παρεμβολής των δεξιοτήτων (skills), των στάσεων (attitudes) και της υποκίνησης (motivation) 

των εργαζομένων.  

 

Αναφερόμενοι στις δεξιότητες των εργαζομένων, οι ως άνω ερευνητές αναγνωρίζουν ότι τα 

ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων παράγουν τότε μόνον αξία για την επιχείρηση, όταν 

διοχετεύονται μέσω συμπεριφορών αλλά και εφόσον τα άτομα διαθέτουν τις απαραίτητες 

ικανότητες ώστε να επιδείξουν τις επιθυμητές συμπεριφορές (Wright, McMahan & McWilliams, 

1994). Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι τα υψηλότερα επίπεδα ανθρωπίνου κεφαλαίου (ή δεξιοτήτων 

των εργαζομένων) ενισχύουν την ικανότητα εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων και 
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ανταπόκρισης στις αλλαγές του περιβάλλοντος, οδηγώντας έτσι σε διαρκές ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Wright, McMahan & McWilliams, 1994). Οι Park, Mitsuhashi, Fey & Björkman 

αναγνωρίζουν ότι οι πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ αποτελούν μοχλούς ή μηχανισμούς μέσω των 

οποίων μπορούν να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων. Θεωρούν, επίσης, ότι για να 

συμβεί αυτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν πολιτικές-πρακτικές που δίνουν έμφαση 

στην επένδυση στους ανθρωπίνους πόρους για να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων. 

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, οι πολιτικές -πρακτικές ΔΑΠ  όταν είναι ευθυγραμμισμένες με τη 

στρατηγική της επιχείρησης τότε προσδιορίζουν ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της στρατηγικής. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ενίσχυση του επιπέδου 

δεξιοτήτων των εργαζομένων παρεμβάλλεται στη θετική σχέση μεταξύ ενός συνεργιακού 

συστήματος πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ και της επιχειρησιακής απόδοσης. 

 
Όσον αφορά στις στάσεις των εργαζομένων, οι Park, Mitsuhashi, Fey & Björkman 

υπογραμμίζουν ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων, προκειμένου να παράγουν αξία για την 

επιχείρηση, θα πρέπει να διοχετεύονται μέσω καταλλήλων συμπεριφορών και στάσεων (Wright, 

McMahan & McWilliams, 1994). Η συμπεριφορά και η στάση των υπαλλήλων θεωρείται ότι 

προσδιορίζει εάν και σε ποια έκταση θα χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους εντός της 

επιχείρησης (Jackson, Schuler & Rivero, 1989; Schuler & Jackson, 1987a). Όπως επισημαίνεται, 

μάλιστα, στην εν λόγω έρευνα, εάν οι εργαζόμενοι έχουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές, 

δηλ. υψηλή ικανοποίηση από την εργασία τους (job satisfaction) και υψηλή αφοσίωση – 

δέσμευση στην επιχείρηση (job commitment), τότε αναμένεται να εργάζονται πρός όφελος της 

επιχείρησης και συνεπώς να επηρεάζουν θετικά την απόδοσή της. Ακόμη, υποστηρίζεται ότι οι 

πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ όταν είναι ευθυγραμμισμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική τότε 

οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η επιχείρηση διοικείται αποτελεσματικά προς την επιτυχία και 

επιδεικνύουν θετικές στάσεις απέναντί της. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ενίσχυση των 

στάσεων των εργαζομένων παρεμβάλλεται στη θετική σχέση μεταξύ ενός συνεργιακού 

συστήματος πολιτικών- πρακτικών ΔΑΠ και της επιχειρησιακής απόδοσης. 
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Τέλος, αναφερόμενοι στην υποκίνηση των εργαζομένων, οι Park, Mitsuhashi, Fey & Björkman 

αναγνωρίζουν ότι οι πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ αποτελούν το μέσο δια του οποίου οι 

επιχειρήσεις επιδιώκουν να υποκινήσουν τους υπαλλήλους ώστε να εκδηλώσουν διακριτικές 

συμπεριφορές που συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Θεωρείται, μάλιστα, 
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ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν την υποκίνηση των εργαζομένων εφαρμόζοντας 

πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ που δίνουν έμφαση στην επένδυση στους ανθρώπινους πόρους· 

ενδεικτικά αναφέρονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 

επικοινωνήσουν στους υπαλλήλους τις αναμενόμενες συμπεριφορές και να τους 

κοινωνικοποιήσουν εντός του πλαισίου της εταιρικής κουλτούρας (Wright, McCormick, 

Sherman & McMahan, 1999). Μάλιστα, το γεγονός ότι μια επιχείρηση δίνει έμφαση στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, υποστηρίζεται ότι μπορεί να τους υποκινήσει να 

εργασθούν σκληρά για να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες.  

 
Κατά τους Park, Mitsuhashi, Fey & Björkman, οι πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ που είναι 

προσανατολισμένες στην απόδοση, συνδέουν τις ανταμοιβές με την απόδοση έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι να ενθαρρύνονται να εκδηλώσουν συμπεριφορές που ευθυγραμμίζονται με τα 

ενδιαφέροντα της επιχείρησης. Επί πλέον, υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ όταν 

είναι ευθυγραμμισμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική τότε μπορούν να υποκινήσουν τους 

εργαζόμενους να εργασθούν εντατικότερα και αποδοτικότερα εφόσον γνωρίζουν ότι η 

επιχείρηση διοικείται με στρατηγικό σχέδιο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ενίσχυση της 

υποκίνησης των εργαζομένων παρεμβάλλεται στη θετική σχέση μεταξύ ενός συνεργιακού 

συστήματος πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ και της επιχειρησιακής απόδοσης. 

 
Στον Πίνακα 19 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πορων και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα 

λειτουργίας ΔΑΠ, με τη μορφή δεξιοτήτων, στάσεων και υποκίνησης των εργαζομένων.  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
(α). Συστήματα ΔΑΠ: 

• το σύστημα αμοιβών συνδέεται στενά με τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης 
• η επιχείρηση εφαρμόζει σε μεγάλη έκταση σύστημα αμοιβών βάσει απόδοσης 
• η επιχείρηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην αξία των υπαλλήλων όταν προβαίνει σε προαγωγές 
• σε ποια έκταση είναι αποτελεσματική η επικοινωνία μεταξύ Τμήματος ΔΑΠ και διοικητικής ομάδας ; 
• σε ποια έκταση κάνει η επιχείρηση συγκεκριμένες προσπάθειες για να ευθυγραμμίσει τη ΔΑΠ με τη στραγητική; 
• σε ποια έκταση έχει η επιχείρηση σαφή στρατηγική αποστολή, η οποία κοινοποιείται και γίνεται κατανοητή από 

κάθε διοικητικό επίπεδο; 
• η επιχείρηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση 
• οι ικανότητες των υπαλλήλων θεωρούνται ως η κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
• ενθαρρύνεται ιδαίτερα η υποβολή προτάσεων από τους εργαζόμενους 
• υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι προτάσεις των εργαζομένων 

 
(β). Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ:  
Δεξιότητες (skills)  

• γενική ικανότητα 
• δεξιότητες σχετικές με την εργασία 
• εκπαιδευτικό επίπεδο 

Στάσεις (attitudes) 
• ικανοποίηση από την εργασία 
• αφοσίωση – δέσμευση στην επιχείρηση 
• υποκίνηση 
• εργασιακή προσπάθεια 

Υποκίνηση (motivation) 
• οι υπάλληλοι συμπεριφέρονται πάντοτε με τρόπο που βοηθά την απόδοση της επιχείρησης 
• οι υπάλληλοι συμβάλλουν πάντοτε με θετικό τρόπο στην απόδοση της επιχείρησης 
• συγκρινόμενη με τη μητρική εταιρία, η επιχείρηση διαθέτει υψηλά υποκινούμενο προσωπικό 
• συγκρινόμενη με τους ανταγωνιστές, η επιχείρηση διαθέτει υψηλά υποκινούμενο προσωπικό 

 
Πίνακας 19: Παράγοντες: (α) Συστήματα ΔΑΠ  και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα  λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Park, Mitsuhashi, Fey & Björkman (2003) 
 

3Από έρευνα των  Paul & Anantharaman (2003), διαπιστώθηκε ότι ουδεμία μεμονωμένη 

πολιτική-πρακτική ΔΑΠ έχει απευθείας αιτιώδη σχέση με την χρηματοοικονομική απόδοση. 

Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι κάθε μια  ασκεί έμμεση επιρροή στη λειτουργική και στη 

χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης. Ως λειτουργική απόδοση θεωρείται: η διακράτηση 

των εργαζομένων, η παραγωγικότητα των εργαζομένων, η ποιότητα των προϊόντων, η ταχύτητα 

παράδοσης και το λειτουργικό κόστος. Ως χρηματοοικονομική απόδοση ορίζεται: η αύξηση 

πωλήσεων, το καθαρό κέρδος και η απόδοση της επένδυσης. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι οι 

πολιτικές-πρακτικές: εκπαίδευσης, σχεδιασμού εργασίας, αμοιβών και παροχής κινήτρων 

επηρεάζουν απευθείας τις ως άνω παραμέτρους της λειτουργικής απόδοσης.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν τα ευρήματα των  Paul & Anantharaman (2003), τα 

αναφερόμενα στην επίδραση των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ επί των παρεμβαινουσών–

ενδιαμέσων (intervening) μεταβλητών. Πρόκειται για ορισμένα αποτελέσματα της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων (HR outcomes), τα οποία είναι: οι ικανότητες των εργαζομένων 

(competence), η ομαδική εργασία (teamwork), η επιχειρησιακή δέσμευση-αφοσίωση 

(organizational commitment) και ο πελατειακός προσανατολισμός (customer orientation).  

 

Ειδικότερα, από την έρευνα βρέθηκε ότι: 

 

(α) Επί των ικανοτήτων των εργαζομένων, θετική επιρροή ασκούν οι πολιτικές-πρακτικές 

επιλογής, εργασιακού περιβάλλοντος, αξιολόγησης απόδοσης και συμμετοχής.  

 

(β) Επί της ομαδικής εργασίας, θετική επίδραση ασκούν οι πολιτικές-πρακτικές σχεδιασμού 

ομαδικής εργασίας και εργασιακού περιβάλλοντος.  

 

(γ) Επί της δέσμευσης-αφοσίωσης, θετικά επιδρούν οι πολιτικές-πρακτικές αμοιβών, 

εργασιακού περιβάλλοντος, αξιολόγησης απόδοσης και ανάπτυξης σταδιοδρομίας.  

 

(δ) Τέλος, επί του πελατοκεντρικού προσανατολισμού, θετική επίδραση έχουν οι πολιτικές-

πρακτικές εισδοχής-ένταξης, εργασιακού περιβάλλοντος και αξιολόγησης απόδοσης. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω έρευνα, ενώ φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της την 

αυξανόμενη τάση υιοθέτησης της μακρο-στρατηγικής προοπτικής και συνεπώς την διαδεδομένη 

αντίληψη περί σύνδεσης των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ με την επιχειρησιακή στρατηγική 

(Pfeffer, 1994; Huselid, 1995; Khatri, 2000), εν τούτοις δεν εξετάζει τη σχέση των πολιτικών-

πρακτικών ΔΑΠ (είτε μεμονωμένων είτε ως μερών ενός ευρύτερου συστήματος) με την εν λόγω 

στρατηγική. Χαρακτηρίζει τη διεργασία σύνδεσης των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ και της 

απόδοσης ως “σκοτεινό θάλαμο” (black box) που θα πρέπει να αποκαλυφθεί ώστε η σχετική 

έρευνα να σημειώσει θεαματικό άλμα (Becker & Gerhart, 1996; Becker & Huselid, 1998; 

McMahan et al., 1998; Dyer & Shafer, 1998) και εξετάζει τη σχέση των μεμονωμένων 

πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ με τις ως άνω ενδιάμεσες μεταβλητές των ικανοτήτων, της ομαδικής 
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εργασίας, της επιχειρησιακής δέσμευσης-αφοσίωσης και του πελατοκεντρικού 

προσανατολισμού.  

 
Στον Πίνακα 20 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πορων και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα 

λειτουργίας ΔΑΠ, με τη μορφή ικανοτήτων, ομαδικής εργασίας, δέσμευσης-αφοσίωσης και 

πελατοκεντρικού προσανατολισμού των εργαζομένων.  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
(α). Συστήματα ΔΑΠ: 

• επιλογή 
• εισδοχή – ένταξη (induction) 
• εκπαίδευση 
• σχεδιασμός ομαδικής εργασίας 
• εργασιακό περιβάλλον 
• αξιολόγηση απόδοσης 
• αμοιβές 
• ανάπτυξη σταδιοδρομίας 
• συμμετοχή (ownership) 
 

(β). Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ:  
Ικανότητες (competence) κατά Sekaran & Wagner (1980) 

• Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσω τον εαυτό μου και τις ικανότητές μου 
• Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που αφιέρωσα στη δουλειά μου, αισθάνομαι πλήρως εξοικειωμένος με τα 

καθήκοντά μου 
• Ειλικρινά πιστεύω ότι έχω όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να κάνω τη δουλειά μου 
• Το να κάνω τη δουλειά μου είναι μια ανταμοιβή για μένα 
• Το να κατέχω τη δουλειά που κάνω είναι για μένα πολύ σημαντικό 

Ομαδική εργασία (teamwork) 
• ομοιογένεια (homogeneity) 
• σαφήνεια στόχων (goal clarity) 
• συνοχή (cohesiveness) 
• ανοικτές διαδικασίες (open processes) 
• εσωτερική κατάτμηση (internal fragmentation)  

Οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) κατά Mowday, Steers & Porter (1979) 
• Είμαι πρόθυμος να καταβάλω προσπάθεια και πέραν αυτής που κανονικά αναμένεται από εμένα για να βοηθήσω 

την επιχείρηση να είναι επιτυχημένη 
• Διαδίδω στον περίγυρό μου ότι η επιχείρηση όπου εργάζομαι είναι εξαιρετική 
• Νιώθω πολύ μικρή αφοσίωση απέναντι στην επιχείρηση όπου εργάζομαι* 
• Θα δεχόμουν σχεδόν κάθε είδους ανάθεση εργασιακών καθηκόντων προκειμένου να συνεχίσω να εργάζομαι σ’ 

αυτή την επιχείρηση 
• Βρίσκω ότι οι δικές μου αξίες και αυτές της επιχείρησης είναι παρόμοιες 
• Νιώθω υπερηφάνεια να λέω στους άλλους ότι ανήκω σ’ αυτήν την επιχείρηση 
• Θα μπορούσα καλλιστα να εργάζομαι σε διαφορετική επιχείρηση εφόσον η δουλειά που θα έκανα θα ήταν ίδια* 
• Η επιχείρηση αυτή πραγματικά εμπνέει τον καλύτερο εαυτό μου κατά την εκτέλεση της εργασίας μου 
• Μια μικρή αλλαγή στις παρούσες συνθήκες θα ήταν ικανή να με κάνει να αποχωρήσω από την επιχείρηση αυτή* 
• Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που επέλεξα να εργασθώ σ’ αυτή την επιχείρηση από τις άλλες που είχα υπόψη μου 

κατά το χρόνο της πρόσληψής μου 
• Δεν έχει πολλά πράγματα να κερδίσει κανείς παραμένοντας για αόριστο χρόνο σ’ αυτή την επιχείρηση* 
• Συχνά δυσκολεύομαι να συμφωνήσω με τις πολιτικές αυτής της επιχείρησης για σημαντικά θέματα που αφορούν 

στους υπαλλήλους της* 
• Ενδιαφέρομαι πραγματικά για την τύχη αυτής της επιχείρησης 
• Αυτή η επιχείρηση είναι για μένα ο καλύτερος απ’ όλους τους πιθανούς τόπους για να εργασθώ 
• Η απόφασή μου να εργασθώ σ’ αυτή την επιχείρηση ήταν μεγάλο λάθος μου* 

Πελατοκεντρικός προσανατολισμός (customer orientation) 
• γνώση αναγκών των πελατών ως προς την ποιότητα, χρόνο και εξυπηρέτηση 
• ετοιμότητα παροχής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες ως προς ποιότητα, χρόνο και εξυπηρέτηση  

 
Πίνακας 20: Παράγοντες: (α) Συστήματα ΔΑΠ  και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα  λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Paul & Anantharaman  (2003) 
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3Κατά τους ερευνητές Kinnie, Hutchinson, Purcell & Rayton (2005), στην αιτιώδη αλυσίδα 

μεταξύ πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ και τελικού αποτελέσματος της επιχειρησιακής μονάδας, 

παρεμβάλλονται ορισμένες κατηγορίες πρακτικών (σκοπούμενες πρακτικές, πράγματι 

εφαρμοζόμενες πρακτικές και αντιλαμβανόμενες πρακτικές από τους εργαζομένους) αλλά, επίσης 

παρεμβάλλονται, ως ενδιάμεσα αποτελέσματα και αμέσως πριν από το τελικό αποτέλεσμα της 

μονάδας, οι αντιδράσεις των εργαζομένων. Αυτές αναλύονται στις εξής τρεις κατηγορίες:          

(α) αντιδράσεις που επιφέρουν αποτελέσματα λόγω της στάσης των εργαζομένων (attitudinal 

outcomes), όπως είναι η εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) και η δέσμευση-αφοσίωση 

προς την επιχείρηση (organizational commitment), (β) αντιδράσεις που διαμορφώνουν γνωστικές 

δεξιότητες (cognitive skills) και (γ) αντιδράσεις που επηρεάζουν τη συμπεριφορά (behaviour), 

όπως είναι η διακριτική συμπεριφορά (discretionary behaviour) και η εργασιακή συμπεριφορά  

(task behaviour). 

 

Οι Kinnie, Hutchinson, Purcell & Rayton διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των 

εργαζομένων από τις πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ και της δέσμευσης-αφοσίωσής τους απέναντι 

στην επιχείρηση· δηλαδή,  για τις ανάγκες της έρευνας, εξετάσθηκαν ως ενδιάμεσο αποτέλεσμα 

μόνον οι αντιδράσεις που επιφέρουν αποτελέσματα λόγω της στάσης των εργαζομένων 

(εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση-αφοσίωση προς την επιχείρηση) και οι εργαζόμενοι 

εντάχθηκαν σε τρεις διακριτές ομάδες, ως εξής: (α) διευθυντικά στελέχη πρώτης γραμμής (front-

line managers), (β) εξειδικευμένα στελέχη (professionals) και (γ) λοιποί εργαζόμενοι (workers).  

 

Η έρευνα απέδειξε ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ αφενός της ικανοποίησης των εργαζομένων 

από όλες τις πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ και αφετέρου της δέσμευσης-αφοσίωσης αυτών προς την 

επιχείρηση. Η ικανοποίηση, όμως, των εργαζομένων από τις πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ 

διαφοροποιείται κατά ομάδα-κατηγορία  εργαζομένων, ως εξής:  

 
(α) τα διευθυντικά στελέχη πρώτης γραμμής ικανοποιούνται από τις πολιτικές-πρακτικές: 

ευκαιριών σταδιοδρομίας, αμοιβών-αναγνώρισης,  συμμετοχής, επικοινωνίας και 

εξισορρόπησης εργασιακής-προσωπικής ζωής  
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(β) τα εξειδικευμένα στελέχη αισθάνονται ικανοποίηση από τις πολιτικές-πρακτικές: 

αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών-αναγνώρισης, συμμετοχής, επικοινωνίας, ευθύτητας-

ειλικρίνειας  και εξισορρόπησης εργασιακής-προσωπικής ζωής  

 

(γ) οι λοιποί εργαζόμενοι ικανοποιούνται από τις πολιτικές-πρακτικές: αμοιβών-αναγνώρισης, 

επικοινωνίας, ευθύτητας-ειλικρίνειας  και εξισορρόπησης εργασιακής-προσωπικής ζωής.  

 

Μόνον 3 πολιτικές-πρακτικές δίνουν ικανοποίηση και μέσω αυτής προκαλούν δέσμευση-

αφοσίωση  σε όλες τις ομάδες-κατηγορίες προσωπικού. Πρόκειται για τις πολιτικές-πρακτικές: 

(α) αμοιβών-αναγνώρισης,  (β) επικοινωνίας και (γ) εξισορρόπησης εργασιακής-προσωπικής 

ζωής.  

 

 

Τα ευρήματα, κατά πολιτική-πρακτική ΔΑΠ, έχουν ως εξής: 

• Αμοιβών και αναγνώρισης: Ικανοποίηση ισχυρότερη για τα διευθυντικά και 

εξειδικευμένα στελέχη, αλλά ασθενέστερη για τους  λοιπούς εργαζόμενους. 

• Επικοινωνίας: Ιδιαίτερα ισχυρή ικανοποίηση για τα εξειδικευμένα στελέχη, σχεδόν 

διπλάσια από ότι στους λοιπούς εργαζόμενους. Ισχυρή για τα διευθυντικά στελέχη. 

• Εξισορρόπησης εργασιακής και προσωπικής ζωής: Ικανοποίηση σχεδόν ισοδύναμη και 

στις 3 κατηγορίες προσωπικού. 

• Ευθύτητας-Ειλικρίνειας  : Σημαντική ικανοποίηση για τις 2 κατηγορίες μη διευθυντικού 

προσωπικού, χαμηλότερη για τα διευθυντικά στελέχη. 

• Συμμετοχής: Σημαντική ικανοποίηση για τα διευθυντικά και εξειδικευμένα στελέχη, 

αλλά όχι για τους λοιπούς εργαζόμενους. 

• Ευκαιριών σταδιοδρομίας: Ικανοποίηση μόνον για τα διευθυντικά στελέχη. 

• Αξιολόγησης απόδοσης: Ικανοποίηση μόνον για τα εξειδικευμένα στελέχη. 

• Εκπαίδευσης, Αμοιβών βάσει απόδοσης, Ομαδικής εργασίας: Δεν διαπιστώθηκαν 

συνδέσεις με ικανοποίηση και δέσμευση-αφοσίωση για καμια κατηγορία. 
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διαφορετικούς συνδυασμούς πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ. Οι Kinnie, Hutchinson, Purcell & 

Rayton ασπάζονται την άποψη ότι οι πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ, ως σύνολο, μπορούν να 

απεικονίσουν και να ενισχύσουν  καλύτερα το ευρύτερο οργανωσιακό κλίμα της επιχείρησης 

(Bowen & Ostroff, 2004). Επίσης, επισημαίνουν ότι για τις διάφορες ομάδες εργαζομένων 

χρειάζονται διαφορετικές  διαμορφώσεις (configurations) πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ (Lepak & 

Snell, 1999).   

 

Στον Πίνακα 21 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πορων και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα 

λειτουργίας ΔΑΠ, με τη μορφή ικανοποίησης για τις πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ και δέσμευσης-

αφοσίωσης των εργαζομένων προς την επιχείρηση.  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
(α). Συστήματα ΔΑΠ: 

• εκπαίδευση 
• ευκαιρίες σταδιοδρομίας 
• αμοιβές βάσει απόδοσης 
• αξιολόγηση απόδοσης 
• αμοιβές και αναγνώριση 
• ομαδική εργασία 
• συμμετοχή 
• επικοινωνία 
• ευθύτητα-ειλικρίνεια 
• εξισορρόπηση εργασιακής-προσωπικής ζωής 

 
(β). Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ:  
Ικανοποίηση (satisfaction with HR practices) 

εκπαίδευση 
• πόσο είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο εκπαίδευσής σας στην παρούσα θέση; 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας 
• γενικά πόσο είστε ικανοποιημένοι από τις τρέχουσες προοπτικές σταδιοδρομίας σας; 

αμοιβές βάσει απόδοσης 
• πόσο αποτελεσματικό πιστεύετε ότι είναι αυτό το σύστημα ώστε να σας ενθαρρύνει να βελτιώσετε την 

απόδοσή σας; 
αξιολόγηση απόδοσης 

• πόσο είστε ικανοποιημένοι από τη μέθοδο αξιολόγησης της απόδοσής σας; 
αμοιβές και αναγνώριση 

• πόσο είστε ικανοποιημένοι από την αμοιβή σας; 
• πόσο είστε ικανοποιημένοι από την αμοιβή σας σε σχέση με την αμοιβή άλλων συναδέλφων σας; 
• γενικά πόσο είστε ικανοποιημένοι από τις αμοιβές και την αναγνώριση που λαμβάνετε για την απόδοσή 

σας; 
• πόσο είστε ικανοποιημένοι από τις μη χρηματικές παροχές που λαμβάνετε; 

ομαδική εργασία 
• περιγράψτε την αίσθηση της ομαδικής εργασίας 

συμμετοχή 
• πόσο είστε ικανοποιημένοι από το βαθμό επιρροής που ασκείτε επάνω στη δουλειά σας; 
• γενικά πόσο ικανοποιημένοι είστε από την  επιρροή που ασκείτε στις αποφάσεις που αναφέρονται στη 

δουλειά σας; 
επικοινωνία 

• πόσο είστε ικανοποιημένοι από την έκταση της πληροφόρησης που δέχεστε αναφορικά με τα αποτελέσματα 
της επιχείρησης; 

• είμαι πλήρως ενήμερος για το πώς συμβάλλω στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης 
• κάθε εργαζόμενος είναι καλά πληροφορημένος για τα μακρο-πρόθεσμα σχέδια και στόχους της επιχείρησης 

ευθύτητα-ειλικρίνεια 
• σε ποια έκταση νομίζετε ότι η επιχείρηση σας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσετε παράπονα και να θέσετε 

προσωπικούς προβληματισμούς; 
εξισορρόπηση εργασιακής-προσωπικής ζωής 

• πόσο καλά πιστεύετε ότι η επιχείρηση βοηθά τους υπαλλήλους να έχουν ισορροπία εργασιακής και 
προσωπικής ζωής; 

Οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) 
• αισθάνομαι υπερήφανος να λέω σε ποια επιχείρηση εργάζομαι 
• αισθάνομαι αφοσιωμένος στην επιχείρηση όπου εργάζομαι 
• συμμερίζομαι της αξίες της επιχείρησης όπου εργάζομαι 

 
Πίνακας 21: Παράγοντες: (α) Συστήματα ΔΑΠ  και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα  λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Kinnie, Hutchinson, Purcell & Rayton (2005) 
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3Οι Katou & Budhwar (2006) διερεύνησαν, μεταξύ άλλων, αν και κατά πόσο στη σχέση 

μεταξύ συστημάτων ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης, παρεμβάλλονται οι δεξιότητες, στάσεις 

και συμπεριφορές των εργαζομένων ως αποτελέσματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων· επίσης 

προσπάθησαν να εξηγήσουν τους μηχανισμούς μέσω των οποίων τα συστήματα ΔΑΠ 

συμβάλλουν στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης. Οι ερευνητές αναγνωρίζουν τη 

σπουδαιότητα της θεωρίας των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης (resource-based view) 

λόγω της υιοθέτησής της από την πλειονότητα των ερευνητών (Barney, 1991), σύμφωνα με την 

οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δια μέσου της 

προσέλκυσης και διακράτησης των αρίστων ανθρωπίνων πόρων (Delery, 1998).  

 

Κατά τους Katou & Budhwar, τα συστήματα ΔΑΠ περιέχουν τα ακόλουθα δύο υποσυστήματα: 

(α) υποσύστημα στελέχωσης και ανάπτυξης: περιλαμβάνει τις πολιτικές στρατολόγησης, 

επιλογής, αποχώρησης, ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, ατομικής και ομαδικής εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης, παρακολούθησης της εκπαίδευσης και ανάπτυξης, σταδιοδρομίας, σχεδιασμού 

εργασίας και αξιολόγησης της απόδοσης και (β) υποσύστημα ανταμοιβών και σχέσεων: περιέχει 

τις πολιτικές αξιολόγησης έργου θέσης, αμοιβών, προαγωγών, κινήτρων, παροχών, συμμετοχής, 

εμπλοκής, επικοινωνίας και υγιεινής και ασφάλειας. Οι ως άνω ερευνητές θεωρούν ότι τα 

αναφερθέντα υποσυστήματα αποτελούνται από αμοιβαίως ενισχυόμενες πολιτικές ΔΑΠ και όχι 

απλώς από μεμονωμένες και ανεξάρτητες μεταξύ τους πολιτικές. Επίσης υποστηρίζουν ότι τα 

συστήματα ΔΑΠ που εφαρμόζει η επιχείρηση μπορούν να προκαλέσουν θετικές επιδράσεις στις 

δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές των εργαζομένων, που συνιστούν και τα άμεσα 

αποτελέσματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Τονίζουν, μάλιστα, ότι τα αποτελέσματα αυτά 

μπορούν εν συνεχεία να επηρεάσουν ευνοϊκά και τις τελικές επιδόσεις της επιχείρησης. 

 
Ως αποτελέσματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τα οποία παρεμβάλλονται στη σχέση 

μεταξύ συστημάτων ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης, οι εν λόγω ερευνητές θεωρούν τις: (α) 

δεξιότητες (skills) δηλ. ικανότητα και συνεργασιμότητα, (β) στάσεις (attitudes) δηλ. υποκίνηση, 

αφοσίωση-δέσμευση και ικανοποίηση και (γ) συμπεριφορές (behaviours) δηλ. εναλλαγή και 

απουσίες των εργαζομένων.  

 

Συγκεκριμένα, οι Katou & Budhwar υποστηρίζουν ότι:  
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• η ικανότητα των εργαζομένων (competence) αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 

επηρεάζει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι το ικανό προσωπικό 

έχει και μεγαλύτερη δυνατότητα να συμβάλει θετικά στην απόδοση της επιχείρησης 

(Wright, McMahan & McWilliams, 1994; Fey, Björkman & Pavlovskaya, 2000), 

  

• η συνεργασία μεταξύ υπαλλήλων (cooperation) είναι επίσης γενικά αναμενόμενο να 

βοηθήσει την επιχείρηση να έχει καλά αποτελέσματα, δεδομένου ότι η συνεργία μεταξύ 

ικανών ατόμων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχειρησιακή 

αποτελεσματικότητα (Paul & Anantharaman, 2003), 

 

• οι εργαζόμενοι, προκειμένου να επιφέρουν καλύτερα και διαρκέστερα αποτελέσματα και 

να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία της επιχείρησης, θα πρέπει να είναι 

υποκινημένοι (motivated), ικανοποιημένοι (satisfied) και αφοσιωμένοι-δεσμευμένοι 

(committed) (Mowday, 1998; Beck & Wilson, 2000; Fey, Björkman & Pavlovskaya, 

2000; Guest, 2001;  Paul & Anantharaman, 2003), 

 
• η εναλλαγή (turnover) και οι απουσίες (absenteeism)  των εργαζομένων μπορούν να 

έχουν αρνητική επίπτωση στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα (Arthur, 1994; d’ 

Arcimoles, 1997; Boselie, Paauwe & Jansen, 2001) και, τέλος,  

 

• εάν το προσωπικό επιδεικνύει καλές στάσεις (attitudes) και συμπεριφορές (behaviours) 

είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο να εργασθεί προς όφελος της επιχείρησης και 

συνεπώς να επηρεάσει θετικά την απόδοσή της (Arthur, 1994; Park, Mitsuhashi, Fey & 

Björkman, 2003). 
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Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα ΔΑΠ, τα οποία είχαν τα χαρακτηριστικά της 

διακρισιμότητας και της συνέπειας, ήταν και θετικά συνδεδεμένα με τα αποτελέσματα της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και ειδικότερα με τις δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές των 

εργαζομένων. Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται σημαντικά δεδομένου ότι, όπως διαπιστώθηκε, οι 

δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές του προσωπικού αποτελούν τρία κύρια στοιχεία, τα οποία 

παρεμβάλλονται μεταξύ των συστημάτων ΔΑΠ που εφαρμόζει επιχείρηση και της 
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επιχειρησιακής απόδοσης.  

 

Ακόμη, βρέθηκε ότι:  

(α) η στρατηγική κόστους (cost strategy) έχει αρνητική επίπτωση στην επιχειρησιακή απόδοση  

και στα αποτελέσματα ΔΑΠ, ιδίως στις στάσεις των εργαζομένων, ενώ  

(β) η στρατηγική καινοτομίας (innovation strategy) έχει θετική επίπτωση  στην επιχειρησιακή 

απόδοση και τέλος  

(γ) η στρατηγική ποιότητας (quality strategy) δεν φαίνεται να επηρεάζει ούτε την επιχειρησιακή 

απόδοση ούτε τα αποτελέσματα ΔΑΠ.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία οι υψηλές επενδύσεις σε 

βιομηχανικούς εξοπλισμούς και το μεγάλο μέγεθος των επιχειρήσεων συνδέονται θετικά με την 

επιχειρησιακή απόδοση και τα περισσότερα αποτελέσματα ΔΑΠ (δεξιότητες και στάσεις 

εργαζομένων). 

 

Στον Πίνακα 22 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Συστήματα ΔΑΠ και (β)  Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ,  με τη 

μορφή δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών των εργαζομένων. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

(α). Συστήματα ΔΑΠ:  
Στελέχωση (resourcing) και Ανάπτυξη (development) 

• Στρατολόγηση 
• Επιλογή 
• Αποχώρηση 
• Ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις 
• Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
• Παρακολούθηση εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
• Σταδιοδρομία 
• Σχεδιασμός εργασίας 
• Αξιολόγηση απόδοσης 

Ανταμοιβές (rewards) και Σχέσεις (relations) 
• Αξιολόγηση έργου θέσης 
• Πακέτο αμοιβών 
• Προαγωγές 
• Προγράμματα κινήτρων 
• Πακέτο παροχών 
• Συμμετοχή εργαζομένων 
• Εμπλοκή εργαζομένων 
• Επικοινωνία 
• Υγιεινή και ασφάλεια 

 
(β). Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ:  
Δεξιότητες (skills) 

• Συνεργασία μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλων 
• Συνεργασία μεταξύ υπαλλήλων 
• Κατάλληλο μίγμα υπαλλήλων 

Στάσεις (attitudes) 
• Υποκίνηση μεταξύ των υπαλλήλων 
• Εργασιακή ικανοποίηση 
• Αφοσίωση – δέσμευση προς την επιχείρηση 

Συμπεριφορά (behaviour) 
• Δείκτης απουσιών 
• Δείκτης εναλλαγής 

 
Πίνακας 22: Παράγοντες: (α) Συστήματα ΔΑΠ  και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Katou & Budhwar (2006) 
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3Οι Macky & Boxall (2007) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των συστημάτων εργασίας υψηλής 

απόδοσης (high performance work systems) και των στάσεων (attitudes) των εργαζομένων όσον 

αφορά στην ικανοποίηση από την εργασία (job satisfaction), την εμπιστοσύνη στη διοίκηση 

(trust) και την αφοσίωση (commitment) στην επιχείρηση. Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα εν λόγω 

συστήματα περιλαμβάνουν ένα σύνολο πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ που συνιστούν μια 

συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη (bundle)· δηλ. ένα σύστημα αποτελούμενο από 

συμπληρωματικά στοιχεία, του οποίου η επίπτωση είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των 

μερών που το απαρτίζουν (MacDuffie, 1995; Wood, 1999; Guest, 2002). Όπως, μάλιστα, 
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σημειώνουν, στη λογική αυτών των συστημάτων εμπεριέχεται και υπονοείται η ύπαρξη 

αιτιώδους δεσμού μεταξύ πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ και απόδοσης της επιχείρησης δια μέσου 

των αποκρίσεων-αντιδράσεων των εργαζομένων (Guest, 1999; Ramsay, Scholarios & Harley, 

2000). 

 

Οι Macky & Boxall επισημαίνουν ότι, αφού καθορισθεί η εξωστρεφής κατεύθυνση της ΔΑΠ για 

να προσανατολίζεται στην επιχειρηματική δράση και να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της 

επιχείρησης (external fit), θα πρέπει να επιδιωχθεί ώστε οι εφαρμοζόμενες πολιτικές-πρακτικές 

ΔΑΠ να ενσωματώνονται σε ενιαίο σύνολο και να αποτελούν ένα συνεκτικό σύστημα με 

αλληλο-υποστηριζόμενα μέρη (Delery, 1998) διακρινόμενο για την εσωτερική του συνέπεια 

(internal fit). Τα συστήματα εργασίας υψηλής απόδοσης, όπως παρατηρούν, βασίζονται στην 

παραδοχή ότι μέσω των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ που εμπεριέχουν, συμβάλλουν στη 

βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και εν τέλει της απόδοσης της επιχείρησης με τη 

βοήθεια τριών αιτιωδών διαδρομών (casual routes) (Cooke, 2001): (α) αναπτύσσοντας τις 

δεξιότητες και ικανότητες των υπαλλήλων, δηλ. την ικανότητα για απόδοση, (β) αυξάνοντας την 

υποκίνηση των υπαλλήλων για καταβολή διακριτικής προσπάθειας και (γ) παρέχοντας στους 

υπαλλήλους την ευκαιρία να κάνουν πλήρη χρήση των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που 

διαθέτουν. 

 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης του συστήματος εργασίας υψηλής απόδοσης 

συνδέεται θετικά σε σημαντικό βαθμό με:  

(α) την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους,  

(β)  τη συναισθηματική αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση και την ισχυρή 

ψυχολογική ταύτισή τους με αυτήν,      

(γ) τη συμπεριφορική αφοσίωση των εργαζομένων και την ισχυρή πρόθεση παραμονής στην 

επιχείρηση και  

(δ) την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς  τη διοίκηση. 
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Στον Πίνακα 23 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Συστήματα ΔΑΠ με τη μορφή των συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης και 

(β)  Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ,  με τη μορφή εργασιακής ικανοποίησης, 
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αφοσίωσης-δέσμευσης των εργαζομένων και εμπιστοσύνης τους προς τη διοίκηση.  

 
 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  (1) 
(α). Συστήματα ΔΑΠ:  

• Αμοιβή βάσει απόδοσης 
Υπάρχει πρόγραμμα διανομής κερδών ή μετοχών, στο οποίο να μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι; Έχουν 
λάβει οι εργαζόμενοι πρόσθετες αμοιβές ή αύξηση αποδοχών στον προηγούμενο χρόνο, ως συνέπεια της 
ατομικής ή ομαδικής τους απόδοσης; 

• Ομάδες ως βασικές μονάδες της οργανωτικής δομής 
Η εργασία απαιτεί από τους υπαλλήλους να συνεργάζονται στενά με άλλα μέλη μιας ομάδας για να επιτύχουν 
κοινούς στόχους ή αποτελέσματα. 

• Προγράμματα συμμετοχής 
Υπάρχουν ευκαιρίες συμμετοχής των υπαλλήλων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Π.χ. 
μέσω κύκλων ποιότητας, ομάδων έργου ή διοίκησης ολικής ποιότητας. 

• Περιορισμένες διακρίσεις λόγω θέσης (status) μεταξύ διευθυντών και άλλων υπαλλήλων 
Υπάρχουν λίγες διακρίσεις λόγω θέσης μεταξύ διευθυντών και λοιπών υπαλλήλων. Όλοι βρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο. 

• Εσωτερική προαγωγή ή επιλογή για την κάλυψη κενών θέσεων 
Όταν υπάρχουν κενές θέσεις, η διοίκηση συνήθως προσπαθεί πρώτα να τις καλύψει με υπαλλήλους 
προερχόμενους από το εσωτερικό της επιχείρησης παρά να αναζητήσει άτομα από την εξωτερική αγορά 
εργασίας. 

• Τυπικά συστήματα αξιολόγησης απόδοσης 
Έχει αξιολογηθεί η απόδοση των υπαλλήλων τυπικά από τους προϊστάμενους εντός των τελευταίων 12 μηνών; 
Οι αξιολογήσεις είναι δίκαιες και ακριβείς. 

• Αναπτυξιακή αξιολόγηση 
Οι υπάλληλοι λαμβάνουν τακτική και εποικοδομητική επαναπληροφόρηση για το πόσο καλά εκτελούν την 
εργασία τους. 

• Τυπικά προγράμματα επικοινωνίας και ενημέρωσης των υπαλλήλων σχετικά με την επιχείρηση 
Η διοίκηση κρατά τους υπαλλήλους καλά ενημερωμένους σχετικά με την επιχείρηση, την πορεία και τα 
αποτελέσματά της. 

• Τακτική χρήση ερευνών για τη διαπίστωση των στάσεων των υπαλλήλων 
Έχουν λάβει μέρος οι εργαζόμενοι σε έρευνα στάσεων των υπαλλήλων εντός των τελευταίων δύο ετών; 

• Πολιτικές ασφάλειας της απασχόλησης, όπως μη υποχρεωτικές μειώσεις προσωπικού 
Υπάρχει τυπική πολιτική αποφυγής υποχρεωτικών μειώσεων προσωπικού. 

• Τυπική εκπαίδευση ως ένδειξη δέσμευσης του εργοδότη στις επενδύσεις ανθρωπίνου κεφαλαίου 
Ο εργοδότης παρέχει επαρκείς ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη. 

• Προαγωγές κατ’ αξία 
Υπάρχουν καλές ευκαιρίες εξέλιξης της σταδιοδρομίας μέσω προαγωγών. Η διαδικασία προαγωγών που 
εφαρμόζεται είναι δίκαιη για όλους τους υπαλλήλους. 

• Τυπική ανάλυση εργασίας 
Υπάρχουν περιγραφές καθηκόντων που περιγράφουν με ακρίβεια την εργασία που εκτελούν οι υπάλληλοι. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

208

 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  (2)
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(β). Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ:  
Εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) κατά Warr, Cook & Wall (1979)  

• Εργασιακή εμπλοκή-συμμετοχή (work involvement) 
Βαθμός στον οποίο το άτομο επιθυμεί να εμπλακεί με τη δουλειά του  
• Εσωτερική εργασιακή υποκίνηση (intrinsic job motivation) 
Βαθμός στον οποίο το άτομο επιθυμεί να εργασθεί για να επιτύχει εσωτερική ικανοποίησή του 
• Κάλυψη ανώτερης τάξης αναγκών (higher order need strength) 
Η σημασία που το άτομο αποδίδει στην κάλυψη αναγκών ανωτέρου επιπέδου 
• Αντιληπτά εσωτερικά εργασιακά χαρακτηριστικά (intrinsic job characteristics) 
Βαθμός στον οποίο το άτομο νομίζει ότι υπάρχουν στη δουλειά του τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα αυξήσουν την 
εσωτερική του ικανοποίηση  
• Εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) 
Βαθμός στον οποίο το άτομο αισθάνεται ικανοποίηση από τα εσωτερικά ή εξωγενή χαρακτηριστικά της δουλειάς του 
• Ικανοποίηση ζωής (life satisfaction) 
Βαθμός στον οποίο το άτομο νιώθει ικανοποίηση για τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής και του ζωτικού χώρου του 
• Ευτυχία (happiness) 
Βαθμός στον οποίο το άτομο αισθάνεται ευτυχισμένο 
• Άγχος (anxiety) 
Βαθμός στον οποίο το άτομο αισθάνεται ανησυχία για βασικά ψαρακτηριστικά της ζωής και του ζωτικού χώρου του 

Οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) κατά Mowday, Steers & Porter (1979) 
• Είμαι πρόθυμος να καταβάλω προσπάθεια και πέραν αυτής που κανονικά αναμένεται από εμένα για να βοηθήσω 

την επιχείρηση να είναι επιτυχημένη 
• Διαδίδω στον περίγυρό μου ότι η επιχείρηση όπου εργάζομαι είναι εξαιρετική 
• Νιώθω πολύ μικρή αφοσίωση απέναντι στην επιχείρηση όπου εργάζομαι* 
• Θα δεχόμουν σχεδόν κάθε είδους ανάθεση εργασιακών καθηκόντων προκειμένου να συνεχίσω να εργάζομαι σ’ 

αυτή την επιχείρηση 
• Βρίσκω ότι οι δικές μου αξίες και αυτές της επιχείρησης είναι παρόμοιες 
• Νιώθω υπερηφάνεια να λέω στους άλλους ότι ανήκω σ’ αυτήν την επιχείρηση 
• Θα μπορούσα καλλιστα να εργάζομαι σε διαφορετική επιχείρηση εφόσον η δουλειά που θα έκανα θα ήταν ίδια* 
• Η επιχείρηση αυτή πραγματικά εμπνέει τον καλύτερο εαυτό μου κατά την εκτέλεση της εργασίας μου 
• Μια μικρή αλλαγή στις παρούσες συνθήκες θα ήταν ικανή να με κάνει να αποχωρήσω από την επιχείρηση αυτή* 
• Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που επέλεξα να εργασθώ σ’ αυτή την επιχείρηση από τις άλλες που είχα υπόψη μου 

κατά το χρόνο της πρόσληψής μου 
• Δεν έχει πολλά πράγματα να κερδίσει κανείς παραμένοντας για αόριστο χρόνο σ’ αυτή την επιχείρηση* 
• Συχνά δυσκολεύομαι να συμφωνήσω με τις πολιτικές αυτής της επιχείρησης για σημαντικά θέματα που αφορούν 

στους υπαλλήλους της* 
• Ενδιαφέρομαι πραγματικά για την τύχη αυτής της επιχείρησης 
• Αυτή η επιχείρηση είναι για μένα ο καλύτερος απ’ όλους τους πιθανούς τόπους για να εργασθώ 
• Η απόφασή μου να εργασθώ σ’ αυητή την επιχείρηση ήταν μεγάλο λάθος μου* 

Εμπιστοσύνη προς τη τη διοίκηση (trust in management) κατά Cook & Wall (1980) 
• Η διοίκηση είναι ειλικρινής στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις απόψεις των εργαζομένων 
• Η επιχείρησή μας θα έχει άσχημο μέλλον εκτός εάν αποκτήσει καλύτερα διευθυντικά στελέχη 
• Η διοίκηση είναι άξια εμπιστοσύνης για τις σωστές αποφάσεις που παίρνει για το μέλλον της επιχείρησης 
• Η διοίκηση φαίνεται ότι παράγει αποδοτικό έργο 
• Νιώθω μεγάλη εμπιστοσύνη ότι η επιχείρηση θα με μεταχειρίζεται πάντοτε σωστά 
• Η διοίκηση είναι ικανή να αποκτήσει πλεονεκτήματα εξαπατώντας τους εργαζόμενους 

 
Πίνακας 23: Παράγοντες: (α) Συστήματα ΔΑΠ και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Macky & Boxall (2007) 
 

3Η Katou (2008), προκειμένου να  διερευνήσει τον τρόπο, με τον οποίο η στρατηγική 
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καινοτομίας οδηγεί στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης, εξέτασε τις αιτιώδεις σχέσεις 

μεταξύ στρατηγικής της καινοτομίας (innovation strategy), πολιτικών ΔΑΠ (HRM policies), 

αποτελεσμάτων ΔΑΠ (HRM outcomes) και συνολικής απόδοσης της επιχείρησης 

(organizational performance). Η ως άνω ερευνήτρια υποστηρίζει ότι η στρατηγική καινοτομίας 

αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών ΔΑΠ, οι οποίες 

έχουν θετική επίπτωση στην απόδοση της επιχείρησης. Ακόμη, θεωρεί ότι η στρατηγική 

καινοτομίας μπορεί να έχει θετική επίδραση στην επιχειρησιακή απόδοση εάν έχει καταστρωθεί 

σε συνδυασμό με ορισμένες συγκεκριμένες πολιτικές ΔΑΠ, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην 

επιχείρηση. Αναφερόμενη στις επί μέρους πολιτικές που συνθέτουν το ενδεικνυόμενο σύστημα 

ΔΑΠ για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική καινοτομίας, σημειώνει ότι δεν υπάρχει 

ομοφωνία τόσο στη θεωρητική όσο και στην εμπειρική βιβλιογραφία σχετικά με τον αριθμό και 

τον τύπο των εφαρμοστέων πολιτικών. Παρά ταύτα, παρατηρεί ότι γίνεται συμβιβαστικά 

αποδεκτό ότι σημαντικές πολιτικές ΔΑΠ για τις καινοτόμες επιχειρήσεις είναι οι πολιτικές 

στρατολόγησης, αξιολόγησης απόδοσης και παροχής κινήτρων ενώ δεν έχει επέλθει συμφωνία 

για τη σπουδαιότητα των πολιτικών εκπαίδευσης και ανάπτυξης, σταδιοδρομίας, ευέλικτων 

συμβάσεων εργασίας και συμμετοχής των εργαζομένων. 

 

Η Katou, αντιπαρερχόμενη τον προβληματισμό για το ποιες πολιτικές θα πρέπει τελικά να 

συμπεριληφθούν στο σύστημα ΔΑΠ, παραπέμπει στο βασικό μοντέλο των Becker & Huselid 

(1998) σύμφωνα με το οποίο οι πολιτικές ΔΑΠ στελέχωσης και ανάπτυξης έχουν επίπτωση στις 

δεξιότητες των εργαζομένων· αυτές μαζί με τις ανταμοιβές επηρεάζουν τις στάσεις των 

εργαζομένων· αυτές μαζί με τις εσωτερικές σχέσεις (συμμετοχή, επικοινωνία και υγιεινή-

ασφάλεια) επηρεάζουν τις συμπεριφορές των εργαζομένων, οι οποίες ασκολούθως 

μεταφράζονται σε βελτιωμένη απόδοση της επιχείρησης. 
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Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η στρατηγική καινοτομίας επηρεάζει θετικά την απόδοση της 

επιχείρησης. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι στη σχέση μεταξύ καινοτομίας και επιχειρησιακής 

απόδοσης παρεμβάλλονται κατά σειρά (α) οι πολιτικές ΔΑΠ στελέχωσης (resourcing), 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης (training & development), ανταμοιβών (rewards)και σχέσεων 

(relations) και (β) τα αποτελέσματα ΔΑΠ δηλ. οι δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές των 

εργαζομένων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ στρατηγικής της 
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καινοτομίας και των πολιτικών ΔΑΠ: στρατολόγησης, επιλογής, εκπαίδευσης, σταδιοδρομίας, 

παρακολούθησης εκπαίδευσης, σχεδιασμού εργασίας, αξιολόγησης της απόδοσης, παροχών, 

προαγωγών, αξιολόγησης έργου θέσης, αμοιβών, κινήτρων, επικοινωνίας, συμμετοχής και 

εμπλοκής.  

 

Στον Πίνακα 24 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Συστήματα ΔΑΠ και (β)  Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ, με τη 

μορφή δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών των εργαζομένων.  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
(α). Συστήματα ΔΑΠ:  
Στελέχωση (resourcing) 

• Στρατολόγηση 
• Επιλογή 
• Αποχώρηση 
• Ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις 

Ανάπτυξη (development) 
• Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
• Παρακολούθηση εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
• Σταδιοδρομία 
• Σχεδιασμός εργασίας 
• Αξιολόγηση απόδοσης 

Ανταμοιβές (rewards) 
• Αξιολόγηση έργου θέσης 
• Αμοιβές 
• Προαγωγές 
• Κίνητρα 
• Παροχές 

Σχέσεις (relations) 
• Συμμετοχή 
• Εμπλοκή 
• Επικοινωνία 
• Υγιεινή και ασφάλεια 

 
(β). Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ:  
Δεξιότητες (skills) 

• Ικανότητες 
• Συνεργασία μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλων 
• Συνεργασία μεταξύ υπαλλήλων 

Στάσεις (attitudes) 
• Υποκίνηση 
• Αφοσίωση – δέσμευση 
• Ικανοποίηση 

Συμπεριφορά (behaviour) 
• Διακράτηση (αντίθετη της εναλλαγής) 
• Παρουσία (αντίθετη των απουσιών) 

 
Πίνακας 24: Παράγοντες: (α) Συστήματα ΔΑΠ  και (β) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ 
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 4.2.4 4η Σχέση 
 
Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ συμβάλλουν στον 

προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου 

να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  

 

4[3]  Από έρευνα της Tsui (1990) διαπιστώθηκε ότι οι διακριτές ομάδες του κύκλου 

ενδιαφερομένων (constituencies) χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση του 

Τμήματος ΔΑΠ. Ως μέλη των εν λόγω ομάδων θεωρούνται από την Tsui τα άτομα που έχουν 

παρόμοιες προτιμήσεις ή ενδιαφέροντα σε σχέση με τις δραστηριότητες του Τμήματος. Στην 

έρευνά της εντοπίζει 3 γενικές ομάδες ενδιαφερομένων (generic constituencies) και 

συγκεκριμένα διακρίνει: (α) τα ανώτερα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη (executives), (β) τα 

λοιπά διευθυντικά στελέχη (managers) και (γ) τους υπαλλήλους (employees). Χωρίς να 

αναφέρεται ρητά στις πολιτικές – πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και στα συστήματα 

αυτών, η Tsui κάνει λόγο για τις δραστηριότητες της μονάδας ΔΑΠ (HR subunit). Υποστηρίζει 

ότι το Τμήμα ΔΑΠ, ως οργανισμός, θεωρείται αποτελεσματικός στο βαθμό που ικανοποιεί τα 

ενδιαφέροντα μιας ή περισσοτέρων ομάδων του κύκλου ενδιαφερομένων (constituencies) που 

συνδέονται μαζί του. Η θέση αυτή είναι αντίστοιχη με τη διατυπούμενη στη βιβλιογραφία 

άποψη, σύμφωνα με την οποία κάθε μια από τις εν λόγω ομάδες χρειάζεται και διαφορετική 

εστίαση όσον αφορά στα συστήματα ΔΑΠ που την καλύπτουν (Lepak & Snell, 1999; Beatty, 

Huselid & Schneier, 2003). 

 
Αναφερόμενη στο θέμα της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ΔΑΠ, η Tsui υποστηρίζει ότι η 

αντίστοιχη μονάδα, ως οργανισμός, μπορεί να διαχειρισθεί τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς 

του περιβάλλοντός της μέσω στρατηγικών αλληλεπιδράσεων με τις ομάδες των 

ενδιαφερομένων. Συνεπώς, όπως συμπεραίνει,   η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 

Τμήματος ΔΑΠ επηρεάζεται από δύο κατηγορίες παραγόντων:  

(α) τη φύση του εργασιακού περιβάλλοντος του Τμήματος και  

(β) τη στρατηγική του ανταπόκριση στις προσδοκίες των ομάδων ενδιαφερομένων.  

 

212
Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

Προκειμένου το Τμήμα ΔΑΠ να ικανοποιήσει τις ομάδες ενδιαφερομένων, κατά την Tsui θα 

πρέπει να διαθέτει τις ικανότητες της συναπόφασης (co-optation), της ανταποκρισιμότητας στις 

ανάγκες τους (responsiveness)  και της γενικότερης ικανοποίησής των ως εσωτερικών πελατών.  

Ειδικότερα, η συναπόφαση θεωρείται σημαντική διότι επιτρέπει, μέσω συμβουλευτικών ή 

άλλων επιτροπών, τη συμμετοχή – εμπλοκή των ομάδων ενδιαφερομένων στη λήψη αποφάσεων 

στα θέματα που χειρίζεται το Τμήμα· η ανταποκρισιμότητα αναφέρεται στην αντιμετώπιση των 

αναγκών των ομάδων ενδιαφερομένων με κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο. Ως συγκεκριμένα 

αποτελέσματα που αναμένονται από το Τμήμα ΔΑΠ, εντοπίζονται αυτά που αφορούν άμεσα 

στους υπαλλήλους, όπως χαμηλοί δείκτες απουσιών (absenteeism), υψηλή διακράτηση 

(retention), πρόληψη και επίλυση παραπόνων (grievances) ή εισδοχή και σταδιοδρομία 

γυναικών ή μελών μειονοτήτων (Tsui & Gomez-Mejia, 1988). Τα αποτελέσματα αυτά θεωρείται 

ότι μπορούν να χρησιμοποηθούν ως κριτήρια όταν οι ομάδες ενδιαφερομένων αξιολογούν το 

Τμήμα ΔΑΠ σχετικά με το βαθμό που ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους ή ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες τους. Τα ίδια αποτελέσματα θεωρούνται επίσης και ως στόχοι απόδοσης του 

Τμήματος ΔΑΠ, με την έννοια των παραδοτέων προϊόντων (deliverables) της λειτουργίας του. 

 
Στον Πίνακα 25 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ ως αναμενόμενα αποτελέσματα από 

τις ομάδες ενδιαφερομένων του Τμήματος ΔΑΠ και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 

ως παράγοντες αποτελεσματικότητας του Τμήματος ΔΑΠ.  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ
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(α). Αναμενόμενα αποτελέσματα Τμήματος ΔΑΠ: 

• Απουσίες προσωπικού 
• Διακράτηση εργαζομένων 
• Πρόληψη – επίλυση παραπόνων εργαζομένων 
• Ανέλιξη γυναικών (προαγωγές) 
• Ανέλιξη μελών μειονοτήτων (προαγωγές) 

 
(β). Ικανότητες στελεχών Τμήματος ΔΑΠ: 
 
(β1) Συναπόφαση  

• Αριθμός επιτροπών ανθρωπίνων πόρων 
(β2) Ευπροσάρμοστη ανταπόκριση     

• Μέσος όρος αριθμού ημερών για κάλυψη κενών θέσεων 
• Μέσος όρος αριθμού ημερών για απάντηση αιτημάτων και ερωτημάτων 

(β3) Ικανοποίηση ομάδων ενδιαφερομένων ως εσωτερικών πελατών    
• Σε ποια έκταση το Τμήμα ΔΑΠ εκτελεί το έργο του κατά τρόπο που θα θέλατε να το εκτελέσει; 
• Σε ποια έκταση το Τμήμα ΔΑΠ έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, όσον αφορά στο ρόλο και στα 

καθήκοντά του; 
• Εάν είχατε τη δυνατότητα, σε ποια έκταση θα αλλάζατε τον τρόπο, με τον οποίο το Τμήμα ΔΑΠ κάνει τη 

δουλειά του;  
 

Πίνακας 25: Παράγοντες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 
Πηγή: Tsui (1990) 

 
4[5] Οι Huselid, Jackson & Schuler (1997) προσπάθησαν να δώσουν απάντηση στα παρεμφερή 

ερωτήματα: “πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν της αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων;” δηλ. “πώς  μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα να 

υιοθετήσουν και στη συνέχεια να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τις κατάλληλες πολιτικές – 

πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού;”. Ως ένα από τους τρόπους αύξησης αυτής της 

πιθανότητας, προτείνουν να διασφαλισθεί ότι τα μέλη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων θα 

έχουν τις κατάλληλες ικανότητες.  

 

Κατά τους Huselid, Jackson & Schuler, η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ διακρίνεται σε τεχνική  

και στρατηγική. Η τεχνική αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην εκτέλεση των τεχνικών 

δραστηριοτήτων ΔΑΠ, όπως  η στρατολόγηση, επιλογή, μέτρηση της απόδοσης, εκπαίδευση και 

διοίκηση των αμοιβών και παροχών. Οι εν λόγω ερευνητές θεωρούν ότι η τεχνική 

αποτελεσματικότητα συνίσταται στη συμμόρφωση προς τις πιέσεις των εξωτερικών ομάδων 

συμφερόντων (stakeholders) και στην ανταπόκριση στις προσδοκίες των εσωτερικών ομάδων 

συμφερόντων, μέσω της εφαρμογής των καταλλήλων πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ· επίσης, η 

τεχνική αποτελεσματικότητα θεωρούν ότι αναφέρεται στην επιλογή ικανών εργαζομένων και 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

στην εκπαίδευσή τους ώστε να έχουν τις μοναδικές δεξιότητες που απαιτούνται.  

 
H στρατηγική αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην εκτέλεση των στρατηγικών δραστηριοτήτων 

ΔΑΠ, όπως ο σχεδιασμός θέσεων ομαδικής εργασίας, η δημιουργία ευέλικτου προσωπικού, οι 

πρακτικές βελτίωσης της ποιότητας, η ενδυνάμωση των εργαζομένων, η διάγνωση των 

στρατηγικών αναγκών της επιχείρησης και η προγραμματισμένη ανάπτυξη των ταλέντων που 

απαιτούνται για την υλοποίηση της ανταγωνιστικής στρατηγικής και την επίτευξη των 

λειτουργικών στόχων. Μάλιστα, οι ως άνω ερευνητές θεωρούν ότι η στρατηγική 

αποτελεσματικότητα επεκτείνεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας σειράς συνεπών 

μεταξύ τους πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ, που διασφαλίζουν ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο της 

επιχείρησης συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων (Baird & Meshoulam, 1988; 

Jackson & Schuler, 1995; Schuler & MacMillan, 1984). Επίσης, η στρατηγική 

αποτελεσματικότητα αναφέρεται στη διασφάλιση ότι ούτε οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και 

πρακτικές ούτε η μοναδική δεξαμενή του ανθρώπινου κεφαλαίου της επιχείρησης μπορούν να 

αντιγραφούν εύκολα από τους ανταγωνιστές.  

 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Huselid, Jackson & Schuler, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ, τα μέλη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων θα 

πρέπει να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες. Αυτές είναι:  

 

(α) οι επαγγελματικές ικανότητες, δηλ. εκείνες που αναφέρονται στην εκτέλεση των τεχνικού 

χαρακτήρα πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ· οι ικανότητες αυτές, όπως υποστηρίζουν, υπήρξαν 

παραδοσιακά αναγκαίες αλλά και επαρκείς για την ανάπτυξη και την αποτελεσματική 

υλοποίηση των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ· επισημαίνουν, ακόμη, ότι, μετά την εμφάνιση της 

στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, η προεκτεθείσα άποψη άρχισε να αμφισβητείται, με 

το σκεπτικό ότι μολονότι οι επαγγελματικές ικανότητες είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η 

τεχνική αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ, εν τούτοις δεν είναι και επαρκείς.  
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(β) χρειάζονται επίσης και οι επιχειρηματικού τύπου ικανότητες, οι οποίες, όπως εκτιμούν οι ως 

άνω ερευνητές, καθιστούν ικανά τα στελέχη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων να κατανοήσουν 

πώς οι μοναδικές επιδιώξεις κάθε επιχείρησης μπορούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένες 

επιχειρηματικού τύπου ανάγκες ΔΑΠ. 
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Στον Πίνακα 26 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ ως περιεχόμενο της στρατηγικής 

αποτελεσματικότητας και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ. 
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(α). Στρατηγική αποτελεσματικότητα:  

• Ομαδική εργασία 
• Συμμετοχή και ενδυνάμωση εργαζομένων 
• Προγραμματισμός-ευελιξία, και χρησιμοποίηση εργατικού δυναμικού 
• Παραγωγικότητα εργατικού δυναμικού και ποιότητα προϊόντος 
• Ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών 
• Σχεδιασμός διαδοχής διευθυντικών στελεχών 
• Πιστοποίηση στελεχών / στρατηγικές σπουδές 
• Επικοινωνία διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων 
• Προγράμματα εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

 
(β). Ικανότητες στελεχών Τμήματος ΔΑΠ: 
 
Επαγγελματικές    ικανότητες               

• Πρόβλεψη των επιπτώσεων των εσωτερικών και εξωτερικών αλλαγών 
• Άσκηση ηγεσίας για τη λειτουργία ΔΑΠ και την επιχείρηση 
• Προβολή των οικονομικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων ΔΑΠ 
• Προσδιορισμός και επικοινωνία του οράματος της λειτουργίας ΔΑΠ για το μέλλον 
• Εκπαίδευση και επηρεασμός των στελεχών γραμμής στα θέματα ΔΑΠ 
• Ανάληψη των αναγκαίων κινδύνων για την επίτευξη των στόχων  
• Ευρεία γνώση  πολλών λειτουργιών της ΔΑΠ 
• Γνώση των πρακτικών ΔΑΠ που εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές 
• Εστίαση στην ποιότητα των υπηρεσιών ΔΑΠ 
• Διεθνής εμπειρία 
• Άσκηση επιρροής στα ομόλογα στελέχη άλλων εταιριών 
• Σημαντικές επαφές με εξωτερικούς πελάτες 
• Ευχέρεια χρήσης ξένων γλώσσας 
• Εξοικείωση με Η/Υ 
• Εξειδικευμένη γνώση ορισμένων θεμάτων ΔΑΠ 

 
Επιχειρηματικού τύπου ικανότητες                                

• Εμπειρία σε άλλες κύριες λειτουργίες της επιχείρησης 
• Εμπειρία στελέχους γραμμής 
• Προσανατολισμός καριέρας εντός του πεδίου της ΔΑΠ 

 
Πίνακας 26: Παράγοντες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Huselid, Jackson & Schuler (1997) 
 
Τα ευρήματα  της έρευνας συνοψίζονται ως εξής: 

• οι τεχνικές δραστηριότητες της ΔΑΠ διαπιστώθηκε ότι είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές από τις στρατηγικές δραστηριότητές της 

• η στρατηγική αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ διαπιστώθηκε ότι συνδέεται σημαντικά με 

την απόδοση στης επιχείρησης, αλλά, αντίθετα,  η τεχνική αποτεσματικότητα της ΔΑΠ 
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δεν συνδέεται καθόλου με αυτήν 

• οι επαγγελματικές ικανότητες των στελεχών του Τμήματος ΑΔ διαπιστώθηκε ότι 

βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από τις επιχειρηματικού τύπου ικανότητές τους 

• οι επαγγελματικές ικανότητες των στελεχών του Τμήματος ΑΔ διαπιστώθηκε ότι 

συνδέονται θετικά και σε σημαντικό βαθμό με την τεχνική αποτελεσματικότητα της  

ΔΑΠ  

• αμφότερες οι τεχνικές και οι επιχειρηματικού τύπου ικανότητες βρέθηκε ότι συνδέονται 

με τη στρατηγική αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ. 

 

4[7] Οι Wright, McMahan, McCormick & Sherman (1998) εξέτασαν την επίπτωση που 

ασκούν (α) η στρατηγική, (β) οι θεμελιώδεις / μοναδικές ικανότητες (core competence) της 

επιχείρησης και (γ) η εμπλοκή (involvement) των στελεχών του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων επάνω  στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 

Τμήματος από τα λοιπά διευθυντικά στελέχη. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν ότι το περιεχόμενο 

της βιβλιογραφίας είναι πολύ περιορισμένο όσον αφορά στο πώς το επίπεδο της στρατηγικής 

εμπλοκής της λειτουργίας ΔΑΠ σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας αυτής. 

Σημειώνουν ότι, μολονότι πολυάριθμοι συγγραφείς έχουν συνηγορήσει για την αύξηση του 

βαθμού στρατηγικής  εμπλοκής των στελεχών του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων, εν τούτοις τα 

διαθέσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά του είναι πολύ 

περιορισμένα.  
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Οι εν λόγω ερευνητές θεωρούν ότι τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ θα πρέπει να έχουν 

λεπτομερή γνώση ως προς τις ικανότητες των ανθρωπίνων πόρων. Η γνώση αυτή πιστεύουν ότι  

χρησιμεύει ως εισροή κατά την εξέταση της βιωσιμότητας και ελκυστικότητας διαφόρων 

στρατηγικών πρωτοβουλιών. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι τα στελέχη του Τμήματος θα πρέπει 

να έχουν συγκεκριμένη γνώση ως προς τα θέματα ανθρωπίνων πόρων, τα οποία έχουν άμεση 

επίπτωση στην απόδοση των επιχειρήσεων για κάθε μια συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή.  Η 

εμπλοκή των εν λόγω στελεχών στη στρατηγική διοίκηση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 

θέματα ανθρωπίνων πόρων εντοπίζονται ικανοποιητικά και αντιμετωπίζονται κατάλληλα, έτσι 

ώστε να βελτιώνεται η απόδοση της επιχείρησης. Οι Wright, McMahan, McCormick & Sherman 

αποδέχονται ότι στις περιπτώσεις που δίνεται έμφαση στο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 
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ώστε να θεωρείται ως θεμελιώδης (μοναδική) ικανότητα της επιχείρησης, η στρατηγική εμπλοκή 

των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ είναι αναμενόμενη και έχει καθοριστική σημασία. 

 
Οι θεμελιώδεις / μοναδικές  ικανότητες της επιχείρησης, κατά τους ως άνω ερευνητές, είναι μια 

δέσμη δεξιοτήτων και τεχνολογιών, η οποία αντιπροσωπεύει το άθροισμα της μάθησης δια 

μέσου διαφόρων κατηγοριών δεξιοτήτων και επιχειρησιακών μονάδων. Αναγνωρίζονται 3 

περιπτώσεις θεμελιωδών ικανοτήτων:  

 

• Ικανότητα ειδίκευσης εργατικού δυναμικού (skilled workforce competence)   

Η ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύει, διατηρεί και αναπτύσσει ένα εξειδικευμένο 

σύνολο εργαζομένων που αποτελούν εισροές της αλυσίδας αξίας. 

 

• Ικανότητα αποδοτικής παραγωγής (efficient production competence)             

Η ικανότητα της επιχείρησης να αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της 

ανάπτυξης αποδοτικής παραγωγικής διεργασίας, στελεχωμένης με υψηλής υποκίνησης 

εργατικό δυναμικό. 

 

• Ικανότητα ανάπτυξης νέων εργασιών(new business development competence)  

Η ικανότητα της επιχείρησης  να αναπτύσσει νέα προϊόντα, νέες αγορές και νέα 

συμβόλαια συνεργασίας, εστιάζοντας τις προσπάθειές της στο άκρο των εκροών της 

αλυσίδας αξίας. 

 

Η δημιουργία των θεμελιωδών / μοναδικών ικανοτήτων της επιχείρησης θεωρήθηκε από τους 

ερευνητές ότι αποτελεί το κύριο ζητούμενο παραδοτέο αποτέλεσμα της δραστηριότητας του 

Τμήματος ΔΑΠ και αξιολογήθηκε με τη βοήθεια μετρήσεων που κατά κύριο λόγο εξετάζουν το 

βαθμό προσέλκυσης – διακράτησης ικανού εργατικού δυναμικού και ανάπτυξης – βελτίωσης 

δεξιοτήτων, υποκίνησης και ηθικού των εργαζομένων. Επίσης, τους απασχόλησε το θέμα της 

συνολικής αποτελεσματικότητας του Τμήματος υπό την έννοια της γενικής ανταπόκρισής τους 

στις προσδοκίες και ανάγκες της επιχείρησης.  

 

218

Σύμφωνα με την άποψη των Wright, McMahan, McCormick & Sherman, προκειμένου να 
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εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ με το ως άνω περιεχόμενο, τα μέλη του 

Τμήματος ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να έχουν αναπτύξει στρατηγική ικανότητα, μέσω της 

εμπλοκής τους στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η στρατηγική εμπλοκή του Τμήματος 

αξιολογήθηκε με τη βοήθεια μετρήσεων που αναφέρονται στις παρεμφερείς ικανότητες, 

αντιλήψεις  και συμπεριφορές των στελεχών που το διευθύνουν. 

 
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη εμπλοκή των στελεχών του Τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων στη στρατηγική διαδικασία της επιχείρησης είχε θετική επίπτωση στην 

αντίληψη των λοιπών διευθυντικών στελεχών περί της αποτελεσματικότητάς του. 

 

Στον Πίνακα 27 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ που ταυτίζονται με τις θεμελιώδεις / 

μοναδικές ικανότητες της επιχείρησης και τη συνολική αποτελεσματικότητα του Τμήματος και 

(β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ που περιορίζονται στη στρατηγική εμπλοκή που 

αυτά εκδηλώνουν.  
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(α¹). Θεμελιώδεις/Μοναδικές ικανότητες της επιχείρησης                                        
 

Ικανότητα εξασφάλισης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού (εισροές αλυσίδας αξίας ) 
• Προσέκλυση και διακράτηση ικανών εργαζομένων 
• Ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων μεταξύ των εργαζομένων 
Ικανότητα αποδοτικής παραγωγής (μετασχηματισμός εντός της αλυσίδας αξίας) 
• Ανάπτυξη διεργασιών αποδοτικής παραγωγής 
• Βελτίωση της υποκίνησης και του ηθικού των εργαζομένων 
Ικανότητα ανάπτυξης νέων εργασιών (εκροές αλυσίδας αξίας) 
• Εξασφάλιση νέων επιχειρηματικών συμβολαίων (παραγγελιών) 
• Αντίληψη των νέων ευκαιριών και απειλών της αγοράς 
• Ανάπτυξη νέων προϊόντων 

 
(α²). Συνολική αποτελεσματικότητα Τμήματος ΔΑΠ 

• Σε ποια έκταση πιστεύετε ότι το Τμήμα ΔΑΠ κάνει τη δουλειά του όπως θα θέλατε να την κάνει; 
• Σε ποια έκταση το Τμήμα ΔΑΠ έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, όσον αφορά στο ρόλο και στα 

καθήκοντά του; 
• Εάν είχατε τη δυνατότητα, σε ποια έκταση θα αλλάζατε τον τρόπο, με τον οποίο το Τμήμα ΔΑΠ κάνει τη 

δουλειά του; 
• Σε ποια έκταση το Τμήμα ΔΑΠ δημιουργεί προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στα τελικά αποτελέσματα της 

επιχείρησης; 
 
(β). Στρατηγική εμπλοκή στελέχους τουΤμήματος ΔΑΠ 

• Παρέχει εισροές στο μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό 
• Συναντάται με τον διευθυντή εργοστασίου και συζητά θέματα ΔΑΠ 
• Συναντάται με τον διευθυντή εργοστασίου και συζητά πώς το Τμήμα ΔΑΠ μπορεί να να υποστηρίξει την 

μακροχρόνια στρατηγική 
• Προτείνει καινοτομικά προγράμματα ΔΑΠ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
• Εντοπίζει μελλοντικά θέματα ΔΑΠ που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή να παρεμποδίσουν την 

ανταγωνιστικότητα στο μέλλον 
• Αναπτύσσει συστήματα ΔΑΠ για την υλοποίηση των στρατηγικών του εργοστασίου 
• Αναθεωρεί τα υπάρχοντα συστήματα ΔΑΠ ώστε να υποστηρίζουν τις στρατηγικές  του εργοστασίου 

 
Πίνακας 27: Παράγοντες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Wright, McMahan, McCormick & Sherman (1998) 
 
Τα ευρήματα  της έρευνας συνοψίζονται ως εξής: 

 

• Διαπιστώθηκε ισχυρή σχέση μεταξύ της στρατηγικής εμπλοκής και της 

αποτελεσματικότητας του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων αλλά ουδεμία σχέση μεταξύ της 

εν λόγω εμπλοκής και της επιχειρησιακής απόδοσης. Μάλιστα, η αποτελεσματικότητα 

του Τμήματος είναι ακόμη περισσότερο θετική όταν η επιχείρηση δίνει έμφαση στη 

στρατηγική καινοτομίας προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, η ενσωμάτωση σε ενιαίο 

σύνολο της ΔΑΠ και της στρατηγικής καθίσταται περισσότερο σημαντική. ΄Οταν τα 

στελέχη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων έχουν υψηλό βαθμό στρατηγικής εμπλοκής, 
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τότε και μόνον είναι σε θέση να προτείνουν τις απαιτούμενες ικανότητες των 

εργαζομένων κατά την αξιολόγηση των σχεδιαζομένων αλλαγών και επί πλέον διαθέτουν 

περισσότερο συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά στα θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού που απορρέουν από τις εν λόγω αλλαγές (Wright et al., 1998). 

Αντίθετα, στην περίπτωση που ακολουθείται στρατηγική ηγεσίας κόστους δεν δίνεται 

μεγάλη έμφαση στη συμβολή των εργαζομένων και δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο 

στρατηγικής εμπλοκής της λειτουργίας ΔΑΠ. Ο ρόλος των στελεχών του Τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων συνίσταται κατά κύριο λόγο στο χειρισμό των διοικητικών θεμάτων 

απασχόλησης της επιχείρησης (Wright et al., 1998). 

 

• Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ είναι ισχυρότερη 

σε εκείνες τις επιχειρήσεις, στις οποίες το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό θεωρείται ότι 

αποτελεί την θεμελιώδη / μοναδική ικανότητά της (core competence). 

 

4[8] Οι Mitsuhashi, Park, Wright & Chua (2000) εξέτασαν την έκταση στην οποία οι 

δραστηριότητες των Τμημάτων ΔΑΠ ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διευθυντικών στελεχών 

γραμμής, το βαθμό στον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες βοηθούν τις επιχειρήσεις να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και την έκταση στην οποία τα Τμήματα ΔΑΠ εκτελούν 

αποτελεσματικά το έργο τους. Οι ως άνω ερευνητές θεωρούν ότι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

είναι ένα σύστημα αλληλεξαρτωμένων πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ (όπως αμοιβών, 

αξιολόγησης της απόδοσης κ.ά.), το οποίο κατευθύνει τα μέλη της επιχείρησης στην επίτευξη 

των τιθεμένων στόχων και όχι ένα απλό άθροισμα ανεξαρτήτων πολιτικών – πρακτικών, δια 

μέσου των οποίων δίνεται μεμονωμένα έμφαση μόνο στο ατομικό αποτέλεσμα της καθεμιάς. 

Αποδεχόμενοι, μάλιστα, την έννοια του στρατηγικού εταίρου “strategic partner” θεωρούν ότι, 

σύμφωνα με αυτήν, τα Τμήματα ΔΑΠ θα πρέπει να συνεπικουρούν τα στελέχη γραμμής στην 

επίλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων και να ευθυγραμμίζουν τα ενδιαφέροντά τους με 

την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Barney & Wright, 1998; Schuler, 1992).  
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Κατά τους Mitsuhashi, Park, Wright & Chua, προκειμένου το Τμήμα ΔΑΠ μιας επιχείρησης να 

εκτελέσει το στρατηγικό του ρόλο και να συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής διοίκησης 

ανθρωπίνων, θα πρέπει:  
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(α) να κατανοεί τους επιχειρηματικούς στόχους καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες και 

συμπεριφορές των υπαλλήλων για την επίτευξη αυτών των στόχων, 

(β) να γνωρίζει τις πραγματικές δεξιότητες και συμπεριφορές των εργαζομένων και (γ) να 

εντοπίζει και να καλύπτει τα κενά μεταξύ απαιτουμένων και υπαρχουσών δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών μέσω είτε εισαγωγής νέων συστημάτων ΔΑΠ ή μεταβολής των υφισταμένων 

(Schuler, 1992; Wright & McMahan, 1992). 

 

Ειδικότερα, στην έρευνα εξετάσθηκαν οι εκτιμήσεις των διευθυντικών στελεχών γραμμής και 

των στελεχών των Τμημάτων ΔΑΠ σχετικά με:  (α) τη σημασία των επί μέρους λειτουργικών 

περιοχών δηλ. των δραστηριοτήτων που διεξάγουν τα Τμήματα ανθρωπίνων πόρων, (β) την 

αποτελεσματικότητα των Τμημάτων ΔΑΠ κατά την εκτέλεση των ίδιων δραστηριοτήτων και (γ) 

την αποτελεσματικότητα της γενικότερης συμβολής των Τμημάτων ΔΑΠ στις επιχειρηματικές 

επιδόσεις. 

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, υπήρξαν σημαντικές διαφορές στην εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των Τμημάτων ΔΑΠ ως προς τη γενικότερη συμβολής τους στις 

επιχειρηματικές επιδόσεις. Δηλ. τα διευθυντικά στελέχη έκριναν ότι τα Τμήματα ΔΑΠ είναι 

αναποτελεσματικά και δεν συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Οι 

μεγαλύτερες αποκλίσεις εκτιμήσεων σημειώθηκαν στους εξής παράγοντες: (α) συμβολή στα 

τελικά οικονομικά αποτελέσματα (bottom line), (β) δημιουργία ανθρωπίνου κεφαλαίου (human 

capital), (γ) άσκηση ρόλου επιχειρηματικού εταίρου (business partner) και (δ) υποστήριξη του 

επιχειρηματικού σχεδιου (business plan). 

 
Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις της έρευνας έδειξαν ότι, μεταξύ άλλων παραγόντων, κρίσιμη 

προϋπόθεση για την ανταπόκριση των Τμημάτων ΔΑΠ στις απαιτήσεις αποτελεσματικότητας 

των στελεχών γραμμής είναι η ύπαρξη των αναγκαίων ικανοτήτων. Οι ικανότητες των στελεχών 

ΔΑΠ που εντοπίζονται στην εν λόγω έρευνα είναι οι σχετικές με την άσκηση του ρόλου του 

στρατηγικού ή επιχειρηματικού εταίρου (strategic – business partner). 
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Στον Πίνακα 28 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ που περιλαμβάνουν τους παράγοντες 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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συνολικής αποτελεσματικότητας (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ που αναφέρονται 

στην άσκηση του ρόλου του στρατηγικού ή επιχειρηματικού εταίρου.  

 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
(α). Συνολική αποτελεσματικότητα Τμήματος ΔΑΠ  

• Εκτέλεση του αναμενόμενου έργου 
Το Τμήμα ΔΑΠ κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 

• Ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών 
Το Τμήμα ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και 
εργαζομένων) 

• Παροχή χρήσιμης πληροφόρησης 
Το Τμήμα παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη πληροφόρηση στα θέματα ΔΑΠ 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
Το Τμήμα ΔΑΠ έχει συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 

• Συμβολή στα τελικά οικονομικά αποτελέσματα 
Το Τμήμα ΔΑΠ παρέχει προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στα οικονομικά  αποτελέσματα της επιχείρησης 

• Δημιουργία ανθρωπίνου κεφαλαίου 
Το Τμήμα συμβάλλει στη δημιουργία του ανθρωπίνου κεφαλαίου της επιχείρησης (διευθυντικά στελέχη 
/εργαζόμενοι) ως πηγής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

• Υποστήριξη του επιχειρηματικού σχεδίου 
Οι πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες ΔΑΠ  υποστηρίζουν το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης 

 
(β). Ικανότητες στελεχών Τμήματος ΔΑΠ 

• Στρατηγικός ή επιχειρηματικός εταίρος 
Οι πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που προέρχονται από το Τμήμα ΔΑΠ  βοηθούν τα στελέχη πρώτης 
γραμμής στο έργο τους 

   
Πίνακας 28: Παράγοντες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή: Mitsuhashi, Park, Wright & Chua (2000) 
 
4[14] Οι Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001) εξέτασαν τη σημασία και την 

αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων από τις οπτικές γωνίες των διευθυντικών 

στελεχών γραμμής και των στελεχών ΔΑΠ, χρησιμοποιώντας ως κριτήρια (α) την παροχή 

υπηρεσιών (service delivery), (β) την εκτέλεση των σχετικών ρόλων (roles) και (γ) τη συμβολή 

του στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (contribution).  
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Κατά την εξέταση της συμβολής του Τμήματος ΔΑΠ, οι ως άνω ερευνητές προέβησαν σε μια 

γενική αξιολόγησή του και κατέγραψαν τις εκτιμήσεις των διευθυντικών στελεχών γραμμής 

σχετικά με τον τρόπο που διοικείται, λειτουργεί και συμβάλλει στην επιτυχία της επιχείρησης, 

περιλαμβανομένων διαφόρων επιδιώξεων όπως, ανταγωνιστική θέση, τελικά οικονομικά 

αποτελέσματα, θεμελιώδεις ικανότητες και ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι Wright, McMahan, Snell & 

Gerhart αναφέρονται στην παραδοσιακή φήμη που συνοδεύει το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων, 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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σύμφωνα με την οποία αυτό ασχολείται αποκλειστικά με διοικητικά θέματα και παρέχει 

περιορισμένη αξία στην επιχείρηση. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι παρά τις προσπάθειες των 

στελεχών που το απαρτίζουν, σπάνια απολαμβάνει την εσωτερική αναγνώριση ως μια 

λειτουργία που είναι πολύτιμη για την επιχείρηση. Κατά τους εν λόγω ερευνητές, η ενσωμάτωση 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στο στρατηγικό σχεδιασμό ορισμένων επιχειρήσεων και η 

αυξανόμενη αναγνώριση της δυνητικής σημασίας των δραστηριοτήτων της ΔΑΠ λόγω έλλειψης 

κρισίμων δεξιοτήτων και ανάγκης προσέλκυσης ταλαντούχων στελεχών, οδηγούν στην άποψη 

ότι η ΔΑΠ κατακτά περισσότερο αξιοσέβαστη φήμη. 

 
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα στελέχη ΔΑΠ και τα διευθυντικά στελέχη γραμμής είχαν 

διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς τη συμβολή του Τμήματος ΔΑΠ στην επιτυχία της 

επιχείρησης. Ειδικότερα, ως προς τα απόλυτα επίπεδα αποτελεσματικότητας, τα στελέχη ΔΑΠ 

έδωσαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία από τα στελέχη γραμμής στους περισσότερους από 

τους παράγοντες που εξετάσθηκαν. Επί πλέον, σοβαρές αποκλίσεις σημειώθηκαν στα τρία 

περισσότερο σημαντικά κριτήρια επιχειρησιακής απόδοσης: (α) ενίσχυση της ανταγωνιστικής 

θέσης, (β) συμβολή στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και (γ) δημιουργία βασικών 

ικανοτήτων.  

 

Στην εν λόγω έρευνα εξετάσθηκαν επίσης οι διάφοροι ρόλοι του Τμήματος ΔΑΠ, για την 

εκτέλεση των οποίων απαιτούνται αντίστοιχες ικανότητες που οδηγούν στη συμβολή του στην 

επιτυχία της επιχείρησης. Διαπιστώθηκε διαφορά εκτιμήσεων μεταξύ στελεχών ΔΑΠ και 

διευθυντικών στελεχών γραμμής αναφορικά με την έκταση, στην οποία το Τμήμα ΔΑΠ 

εκπληρώνει επαρκώς τα καθήκοντα των διαφόρων ρόλων. Μεταξύ των δύο ομάδων στελεχών 

υπήρξε συμφωνία σχετικά με τον ρόλο που εκπληρώνεται καλύτερα (παροχή υπηρεσιών ΔΑΠ) 

και αυτόν που εκτελείται ελάχιστα (συμβουλευτική υποστήριξη αλλαγών). Σημαντικές διαφορές 

σημειώθηκαν για το σύνολο των ρόλων, ενώ τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ έδωσαν γενικά 

υψηλότερες εκτιμήσεις από τα στελέχη γραμμής. 
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Στον Πίνακα 29 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ που περιλαμβάνουν τους παράγοντες 

συμβολής και συνολικής αποτελεσματικότητας και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 

που ανάγονται στην άσκηση των αντιστοίχων ρόλων από τα στελέχη του Τμήματος. 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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(α1). Συμβολή του Τμήματος ΔΑΠ 
• Το Τμήμα ΔΑΠ κάνει τη δουλειά του όπως θα ήθελα να την κάνει 
• Το Τμήμα ΔΑΠ ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών (στελεχών πρώτης γραμμής και 

απλών εργαζομένων) 
• Το Τμήμα ΔΑΠ μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα ΔΑΠ 
• Το Τμήμα ΔΑΠ έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 
• Το Τμήμα ΔΑΠ δημιουργεί προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στα αποτελέσματα της επιχείρησης 
• Το Τμήμα ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία και/ή διατήρηση των βασικών ικανοτήτων της επιχείρησης 
• Το Τμήμα ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία του ανθρώπινου κεφαλαίου της επιχείρησης 

(εργαζόμενοι/στελέχη) ως πηγής του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
• Οι πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που προέρχονται από το Τμήμα ΔΑΠ βοηθούν τους συνεργάτες πρώτης 

γραμμής στη δουλειά τους 
• Το Τμήμα ΔΑΠ έχει αναπτύξει ένα καλά συντονισμένο σύνολο πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών 
• Οι πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες ΔΑΠ υποστηρίζουν το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας 
 

(α2). Αποτελεσματικότητα Τμήματος ΔΑΠ 
• Γενικά, σε ποιά έκταση το Τμήμα ΔΑΠ εκτελεί το έργο του κατά τρόπο που θα θέλατε να εκτελέσει; 
• Σε ποια έκταση έχει το Τμήμα ΔΑΠ ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας όσον αφορά στο ρόλο και τα καθήκοντά 

του; 
• Εάν είχατε τη δυνατότητα, σε ποια έκταση θα αλλάζατε τον τρόπο, με τον οποίο το Τμήμα ΔΑΠ κάνει τη 

δουλειά του; 
• Σε ποια έκταση  το Τμήμα ΔΑΠ δημιουργεί προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στα αποτελέσματα της 

επιχείρησης 
 
(β). Ικανότητες στελεχών Τμήματος ΔΑΠ 

• Παροχή υπηρεσιών ΔΑΠ 
• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των αλλαγών 
• Ιδιότητα του “επιχειρηματικού εταίρου” 
• Ανάπτυξη οργανωσιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
• Δημιουργία και προσαρμογή των πρακτικών ΔΑΠ στις επιχειρηματικές ανάγκες 

 
Πίνακας 29: Παράγοντες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 

Πηγή:Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001) 
 

4[22]  Οι Han, Chou, Chao & Wright (2006) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των ικανοτήτων των 

στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ και της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ. Η έρευνα βασίσθηκε στον 

ορισμό του Hoffmann (1999), σύμφωνα με τον οποίο η ικανότητα ενός προσώπου αναφέρεται 

στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του, όπως γνώσεις, δεξιότητες ή ικανότητες· η προσέγγιση αυτή 

εστιάζει στις προσπάθειες που απαιτούνται από τα άτομα ώστε να καταστούν ικανά ή 

αποτελεσματικά για την εκτέλεση της εργασίας τους και διαφέρει από άλλους ορισμούς, όπου ο 

όρος αντιμετωπίζεται ως μέτρηση της παραγομένης ατομικής απόδοσης. ΄Οπως σημειώνουν οι 

ερευνητές, η προσέγγιση που προσδιορίζει την ικανότητα ώς σύνολο των ατομικών γνώσεων, 

δεξιοτήτων και/ή ικανοτήτων δεν είναι καινοφανής αλλά έχει ακολουθηθεί και από άλλους 

ερευνητές, όπως Becker, Huselid & Ulrich (2001), Ulrich, Brockbank, Yeung & Lake (1995). 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

Μάλιστα, όπως  τονίζεται, οι εργασίες των προαναφερθέντων συγγραφέων έχουν καταλήξει σε 

τουλάχιστον τρεις περιοχές ικανοτήτων, όπως: γνώση της επιχείρησης (knowledge of business), 

επιτηδειότητα πεδίου ή διοικητική κατάρτιση (field expertise) και διοίκηση αλλαγών (change 

management). Η διάκριση αυτή χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα γιατί θεωρήθηκε η πλέον 

περιεκτική από τις διαθέσιμες στη βιβλιογραφία. Οι ικανότητες αυτές κρίθηκαν από τους 

ερευνητές ως απαραίτητες προκειμένου τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αποτελεσματικότητας, όπως εκφράσθηκαν από τα διευθυντικά 

στελέχη γραμμής και τους υπαλλήλους. Ως αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ θεωρήθηκε 

πρόσφορη αυτή που προτάθηκε από τους Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001) και 

αναλύεται στον πίνακα παραγόντων που ακολουθεί. 

 
Από την έρευνα των Han, Chou, Chao & Wright (2006) διαπιστώθηκε ότι η επιτηδειότητα 

πεδίου των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ, δηλ. η ικανότητά τους να χειρίζονται θέματα 

στρατολόγησης, στελέχωσης, εκπαίδευσης, αμοιβών κ.ά. σχετίζεται θετικά με την 

αποτελεσματικότητα του Τμήματος. Η ίδια θετική σύνδεση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και 

μεταξύ της ικανότητας διοίκησης αλλαγών και αποτελεσματικότητας του Τμήματος. Όμως, 

αρνητικά ήταν τα ευρήματα ως προς την ικανότητα γνώσης της επιχείρησης και τη σχέση της με 

την αποτελεσματικότητα του Τμήματος. 

 

Στον Πίνακα 30 αναγράφονται οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στις 

ενότητες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ που περιλαμβάνουν τους παράγοντες 

αποτελεσματικότητας και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226

 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (1) 

 
(α). Αποτελεσματικότητα Τμήματος ΔΑΠ  

1. γενικά, είμαι ικανοποιημένος(η) από τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που παρέχουν τα στελέχη ΔΑΠ εντός της 
εταιρίας 

2.  τα στελέχη ΔΑΠ είναι αποδοτικά (χρόνος, κόστος) όταν στρατολογούν υποψηφίους που χρειάζονται για την 
ανάπτυξη της επιχείρησης 

3. το Τμήμα ΔΑΠ εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις μου 
4. το Τμήμα ΔΑΠ ανταποκρίνεται εξαιρετικά για να καλύψει τις ανάγκες των στελεχών γραμμής και των 

υπαλλήλων 
5. το Τμήμα ΔΑΠ μου παρέχει χρήσιμη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα ανθρωπίνων πόρων 
6. το Τμήμα ΔΑΠ έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης το Τμήμα ΔΑΠ 

δημιουργεί προστιθέμενη αξία  
7. συμβάλλοντας στα αποτελέσματα της επιχείρησης 
8. το Τμήμα ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία του ανθρωπίνου κεφαλαίου της επιχείρησης ως πηγής του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
9. οι πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που προέρχονται από το Τμήμα ΔΑΠ βοηθούν τα στελέχη γραμμής στη 

δουλειά τους 
10. Οι πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες ΔΑΠ υποστηρίζουν το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας 

 
(β). Αποτελεσματικότητα ικανοτήτων των στελεχών του Τμήματος ΔΑΠ  
1. Επιχειρηματική γνώση 

1. τα στελέχη ΔΑΠ είναι βαθείς γνώστες του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρίας 
2. τα στελέχη ΔΑΠ είναι βαθείς γνώστες της αλυσίδας κέρδους της εταιρίας 
3. τα στελέχη ΔΑΠ είναι βαθείς γνώστες της οργανωτικής δομής της εταιρίας 
4. τα στελέχη ΔΑΠ είναι βαθείς γνώστες της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας στη χώρα 
5. τα στελέχη ΔΑΠ είναι βαθείς γνώστες της βραχυπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρίας 
6. τα στελέχη ΔΑΠ είναι βαθείς γνώστες της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρίας 
7. τα στελέχη ΔΑΠ είναι βαθείς γνώστες των λειτουργικών ρόλων και υπευθυνοτήτων των άλλων Τμημάτων εντός 

της εταιρίας 
8. τα στελέχη ΔΑΠ είναι βαθείς γνώστες του εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας (πελάτες, νομοθετικές 

ρυθμίσεις, ανταγωνιστές, επιχειρηματικοί εταίροι κ.λπ.) 
9. γενικά, το Τμήμα ΔΑΠ έχει μεγάλη γνώση των θεμάτων λειτουργίας της επιχείρησης 
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2. Διοικητική κατάρτιση σε θέματα ΔΑΠ 

1. τα στελέχη ΔΑΠ είναι αποτελεσματικά στα θέματα στρατολόγησης, προαγωγών και τοποθέτησης των 
καταλλήλων ανθρώπων που ταιριάζουν στις περιγραφές θέσεων και απαιτήσεις 

2. τα στελέχη ΔΑΠ είναι αποτελεσματικά στα θέματα στρατολόγησης, προαγωγών και τοποθέτησης των 
καταλλήλων ανθρώπων, των οποίων οι αξίες ταιριάζουν με τις εταιρικές  

3. τα στελέχη ΔΑΠ  μπορούν να αναπτύξουν και οργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα  που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των άλλων λειτουργικών Τμημάτων 

4. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού σταδιοδρομίας στους υπαλλήλους σύμφωνα με 
τις ανάγκες 

5. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να αναπτύξουν ένα ανταγωνιστικό σύστημα αμοιβών, μαζί με τα στελέχη γραμμής, 
ώστε να αναβαθμίσουν τους στόχους στρατολόγησης και διακράτησης των εργαζομένων 

6. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να σχεδιάσουν ένα μη χρηματικό σύστημα υποκίνησης, μαζί με τα στελέχη γραμμής, 
ώστε να βελτιώσουν τη στρατολόγηση και διακράτηση των ταλαντούχων ατόμων που προέρχονται είτε από το 
εσωτερικό είτε από το εξωτερικό της εταιρίας 

7. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να σχεδιάσουν ένα σύστημα προσθέτων παροχών των υπαλλήλων 
8. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιολόγησης απόδοσης που βοηθά τα άλλα Τμήματα να 

επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους 
9. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να συμβάλουν δημιουργία και κοινοποίηση σαφών προτύπων απόδοσης προς τους 

υπαλλήλους 
10. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να αναπτύξουν συστήματα αξιολόγησης απόδοσης, τα οποία να κάνουν διάκριση 

μεταξύ επιπέδων απόδοσης 
11. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να συνεργάζονται με τα στελέχη γραμμής για να μεταδίδουν σαφή και συνεπή 

μηνύματα εσωτερικής επικοινωνίας 
12. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να αιτιολογήσουν την ύπαρξη των επιχειρηματικών πρακτικών  
13. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να παρέχουν στα στελέχη γραμμής αξιόλογες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη 

βελτίωση της διοίκησης του προσωπικού τους 
14. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να βοηθήσουν τα στελέχη γραμμής να χειρισθούν τους προβληματικούς υπαλλήλους 
15. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να συμβάλουν στη διαδικασία αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 
16. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να συμβάλουν στην ολοκλήρωση των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης 
17. γενικά, τα στελέχη ΔΑΠ έχουν ισχυρή πρακτική κατάρτιση στα θέματα αρμοδιότητάς τους 

 
3. Διαχείριση αλλαγών 

1. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες για την επίτευξη των 
λειτουργικών στόχων των άλλων Τμημάτων (στρατολόγηση “on line”, ηλεκτρονική  εκμάθηση “e-learning”) 

2. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να προσαρμόσουν τις πρακτικές και υπηρεσίες ΔΑΠ ανταποκρινόμενοι στις 
μεταβολές των εσωτερικών συνθηκών (δομή, στρατηγική, μέγεθος, εξαγορές & συγχωνεύσεις) 

3. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να προσαρμόσουν τις πρακτικές και υπηρεσίες ΔΑΠ ανταποκρινόμενοι στις 
μεταβολές των εξωτερικών συνθηκών (αγορά εργασίας, ανταγωνισμός, εργατική νομοθεσία) 

4. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορικά στοιχεία ως πηγή επιρροής των συναδέλφων τους 
5. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να αναλάβουν προδραστικό ρόλο κατά την εισαγωγή αλλαγών 
6. τα στελέχη ΔΑΠ μπορούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες σχέσεις για την ευόδωση των αλλαγών 
7. γενικά, το Τμήμα ΔΑΠ διαθέτει ισχυρές δεξιότητες για να συμβαδίζει με τις διάφορες αλλαγές που συντελούνται 

εντός της επιχείρησης 
 

Πίνακας 30: Παράγοντες: (α) Παραδοτέα αποτελέσματα και (β) Ικανότητες στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ 
Πηγή: Han, Chou, Chao & Wright (2006), Ulrich, Brockbank, Yeung & Lake (1995), 

Wright, McMahan, Snell & Gerhart (2001)  
 
Στο Σχήμα 17 σημειώνεται η τεκμηρίωση των παραγόντων της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ και 

των μεταξύ αυτών σχέσεων. Οι αριθμητικές σημειώσεις παραπλεύρως των παραγόντων 

παραπέμπουν στη βιβλιογραφία του Παραρτήματος 2 και τα άρθρα που αναγράφονται ως 

τεκμηρίωση των σχέσεων περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία του Παραρτήματος 5. 
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4.2.5 Αντικείμενο της έρευνας και προσδιορισμός των ερευνητικών προτάσεων 
 
Με βάση το πρότυπο των Beatty, Huselid & Schneier (2003), θα προσπαθήσουμε να 
διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Θα 
λάβουμε υπόψη μας τόσο την ειδική (HR function effectiveness) όσο και τη συνολική 
αποτελεσματικότητα (overall HR effectiveness) και θα δούμε πώς μετριέται (αν μετριέται) σε 
επιλεγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους παράγοντες (ικανότητες στελεχών ΔΑΠ, 
πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ, συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων) που κατά την άποψη 
των στελεχών την επηρεάζουν / υποστηρίζουν. Τα παραδοτέα αποτελέσματα της ΔΑΠ είναι τα 
ενδιάμεσα αποτελέσματα, τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργική διάσταση (operations) και μέσω 
της πελατειακής διάστασης οδηγούν στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης / οργανισμού, 
δηλ. στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. 
 
Η πρόθεσή μας να εξετάσουμε τόσο την ειδική όσο και τη συνολική αποτελεσματικότητα 
αιτιολογείται ως εξής:   
 
►Κατά την Tsui (1987), η αποτελεσματικότητα του Τμήματος προσωπικού ως οργανωσιακής 
μονάδας γίνεται κατανοητή σε περιορισμένο βαθμό, διαπιστώνεται μάλιστα έλλειψη σοβαρής 
θεωρητικής υποστήριξης καθώς και ανεπάρκεια επιστημονικής έρευνας. 
 
►Όπως υποστηρίζεται από τους Beatty, Huselid & Schneier (2003), λόγω της στρατηγικής 
σημασίας της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος της 
αντίστοιχης λειτουργίας, ο οποίος εξελίσσεται και γίνεται ολοένα και περισσότερο στρατηγικός. 
Αυτό σημαίνει ότι, τότε και μόνον το επιφορτισμένο με την εν λόγω λειτουργία Τμήμα 
ανθρωπίνων πόρων είναι αποτελεσματικό και συμβάλλει στη δημιουργία αξίας, όταν 
αναπτύσσει το στρατηγικό του ρόλο και διαχειρίζεται το σύστημα διοίκησης των ανθρώπων με 
τρόπο συμβατό προς τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα, ο ρόλος του 
Τμήματος ανθρωπίνων πόρων εξελίσσεται από τον καθαρά διοικητικό προς αυτόν του 
«στρατηγικού εταίρου» λόγω της συμβολής του στην επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών. Οι 
Wright & McMahan (1992) ορίζουν τη στρατηγική ΔΑΠ ως «το υπόδειγμα σύμφωνα με το οποίο 
η επιχείρηση – οργανισμός σχεδιάζει τη διάταξη και τις δραστηριότητες των ανθρωπίνων πόρων 
της που αποβλέπουν να την καταστήσουν ικανή να επιτύχει τους στόχους της».  
 
►Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι Tsui & Gomez-Mejia (1988), όταν στις επιχειρήσεις 
υπάρχει ολοκλήρωση μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τότε 
μόνον αναγνωρίζεται στην πραγματικότητα και η μεγάλη σημασία που έχει η λειτουργία της 
ΔΑΠ. Στις περιπτώσεις αυτές, τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη 
διοίκηση  της επιχείρησης και κατά συνέπεια καθίστανται συνυπεύθυνα για τη συνολική της 
επιτυχία (overall success). 
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►Ακόμη, οι ίδιοι (Tsui & Gomez-Mejia, 1988) υποστηρίζουν ότι τα στελέχη του Τμήματος 
ΔΑΠ θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τόσο της συνολικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
(overall HRM) όσο και της λειτουργίας ΔΑΠ (HR function) της επιχείρησης. Θεωρούν, δηλαδή,  
ότι τα εν λόγω στελέχη είναι εξίσου συνυπεύθυνα με τα στελέχη γραμμής για συγκεκριμένα 
αποτελέσματα, όπως ο ρυθμός εναλλαγής προσωπικού, το ηθικό και η παραγωγικότητα των 
εργαζομένων. Κατά τους Tsui & Gomez-Mejia (1988) η συνυπευθυνότητα συνεπάγεται ότι τα 
στελέχη της ΔΑΠ και τα στελέχη γραμμής θα πρέπει να συνεργάζονται ως εταίροι προκειμένου 
να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα των ανθρωπίνων πόρων. 
 
Η έρευνά μας θα προσανατολισθεί στα παραδοτέα προϊόντα της λειτουργίας ΔΑΠ, ως ενδιάμεσα 
αποτελέσματα που παρεμβάλλονται στη σχέση μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 
τελικών επιδόσεων της επιχείρησης, για τους εξής λόγους: 
 
►Μολονότι πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ συνδεόνται με τις 
επιδόσεις της επιχείρησης, υπάρχουν σοβαρές θεωρητικές και εμπειρικές προκλήσεις ως προς τη 
βαθύτερη κατανόηση αυτής της σχέσης. Στη μεν θεωρία, δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τους 
τρόπους που η ΔΑΠ μπορεί να έχει επίπτωση στα επιχειρησιακά αποτελέσματα, στη δε 
εμπειρική έρευνα, επισημαίνεται ότι σπάνια έχει διερευνηθεί η διεργασία, δια μέσου της οποίας 
πραγματοποιείται η εν λόγω επίπτωση (Wright & Gardner, 2000).  Οι Dyer & Reeves (1995), 
επίσης, διαπίστωσαν την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας για την κατανόηση των επακριβών 
διασυνδέσεων, μέσω των οποίων οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ μπορούν να επηρεάσουν τα 
οικονομικά αποτελέσματα.  
 
►Όπως επισημαίνουν οι Colakoglu et al., (2006) βασιζόμενοι στις απόψεις των Dyer & Reeves 
(1995), κατά την εξέταση της σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και απόδοσης, ισχυρότερη είναι η επίπτωση 
των πρακτικών και πολιτικών ΔΑΠ επί των αποτελεσμάτων των ανθρωπίνων πόρων (HR 
outcomes) λόγω της εγγύτητας μεταξύ των δύο παρά επί των τελικών αποτελεσμάτων της 
επιχείρησης. Άλλωστε, όπως παρατηρούν, ο πρωταρχικός σκοπός της δημιουργίας  πολιτικών 
και πρακτικών ΔΑΠ είναι η άσκηση επιρροής στα ενδιάμεσα αποτελέσματα που αναφέρονται 
στο ανθρώπινο δυναμικό (ρυθμός εναλλαγής προσωπικού, απουσίες, εργασιακή ικανοποίηση, 
αφοσίωση, υποκίνηση).  
 
►Κατά τους Rogers & Wright (1998) η πρόταξη των εγγυτέρων προς την ΔΑΠ αποτελεσμάτων 
ενεργεί ως μέσο για την επίτευξη των πλέον απομακρυσμένων τελικών αποτελεσμάτων της 
επιχείρησης. Υπέρ των ενδιαμέσων αποτελεσμάτων της ΔΑΠ τάσσονται και άλλοι ερευνητές 
(Fey et al., 2000; Guest, 2001; Boselie et al., 2001; Park et al., 2003; Paul & Anantharaman, 
2003). 
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Αναφερόμενοι στις μετρήσεις αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ΔΑΠ μέσω εφαρμογής του 
αντιστοίχου πλαισίου (HR Scorecard), οι Becker, Huselid & Ulrich (2001) συνιστούν την 
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αποφυγή της απλής και μόνον συμπλήρωσης των κενών πεδίων με τα προβλεπόμενα στοιχεία·  
επί πλεόν και παράλληλα, ενθαρρύνουν τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ να προβληματίζονται 
για τη χρησιμότητα αυτών των μετρήσεων αλλά και για τις σχετικές απόψεις των διευθυντικών 
στελεχών γραμμής της επιχείρησης. Ειδικότερα, οι εν λόγω συγγραφείς εντοπίζουν τις 
ακόλουθες ωφέλειες από την εφαρμογή του πλαισίου μέτρησης της αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας ΔΑΠ, οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν πρόσθετους λόγους επιλογής του  μοντέλου 
των Beatty, Huselid & Schneier (2003): 
 
(α) Ενισχύει τη διάκριση μεταξύ καθηκόντων (HR Doables) και παραδοτέων 

αποτελεσμάτων της ΔΑΠ (HR deliverables). Το σύστημα μέτρησης της ΔΑΠ θα πρέπει 
να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ συγκεκριμένων παραδοτέων αποτελεσμάτων, τα οποία 
επηρεάζουν την υλοποίηση της στρατηγικής και τυπικών καθηκόντων, τα οποία δεν 
ασκούν τέτοια επίδραση. 

 
(β) Επιτρέπει τον έλεγχο του κόστους και τη δημιουργία αξίας. Το πλαίσιο μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας ΔΑΠ βοηθά τα στελέχη του Τμήματος ΔΑΠ να εξισορροπήσουν 
και τις δύο αυτές επιδιώξεις, για τις οποίες έχουν υπευθυνότητα. 

 
(γ)  Μετρά τους δείκτες – οδηγούς (leading indicators). Το επιλεγόμενο πλαίσιο στρατηγικής 

συμβολής της ΔΑΠ συνδέει τις αποφάσεις και τα συστήματα ΔΑΠ με τα παραδοτέα 
αποτελέσματα του αντιστοίχου Τμήματος, τα οποία ακολούθως επηρεάζουν τους 
βασικούς οδηγούς της απόδοσης κατά την εκτέλεση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 
Όπως υπάρχουν δείκτες – οδηγοί (leading indicators) και δείκτες τετελεσμένων 
γεγονότων (lagging indicators) εντός του γενικού πλαισίου των εξισορροπημένων 
επιδόσεων της επιχείρησης, κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν οδηγοί και αποτελέσματα 
εντός της αλυσίδας αξίας της ΔΑΠ. 

 
(δ) Αποτιμά τη συμβολή του Τμήματος ΔΑΠ στην εκτέλεση της στρατηγικής και κατ’ 

επέκταση στα τελικά οικονομικά αποτελέσματα. Τα διευθυντικά στελέχη της ΔΑΠ 
χρειάζεται να έχουν μια συνοπτική, αξιόπιστη και σαφή στρατηγική λογική (strategic 
rationale) για όλες τις μετρήσεις των παραδοτέων από αυτούς αποτελεσμάτων. Αν δεν 
υπάρχει αυτή η λογική, τότε δεν έχουν λόγο ύπαρξης ούτε και οι σχετικές μετρήσεις.  

 
(ε) Επιτρέπει στα στελέχη της ΔΑΠ να ασκούν αποτελεσματικά τις στρατηγικές τους 

υπευθυνότητες. Το επιλεγόμενο πλαίσιο μέτρησης ενθαρρύνει τα διευθυντικά στελέχη 
της ΔΑΠ να εστιασθούν με ακρίβεια στο πώς οι αποφάσεις τους επηρεάζουν την επιτυχή 
υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 
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(στ) Ενθαρρύνει την ευελιξία και τις αλλαγές. Αυτό οφείλεται στο ότι το επιλεγόμενο πλαίσιο 
εστιάζεται στην εκτέλεση της στρατηγικής, η οποία συνεχώς επιβάλλει αλλαγές. Έτσι, οι 
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μετρήσεις αποκτούν άλλη σημασία. Γίνονται δείκτες μιας γενικότερης λογικής την οποία 
τα διευθυντικά στελέχη αποδέχονται. Δεν αρκούνται στον εθισμό των εργαζομένων στην 
επίτευξη συγκεκριμένων αριθμητικών στόχων αλλά επεκτείνονται στην αποκτώμενη 
συνήθεια να εξετάζουν τη δική τους συμβολή στην εκτέλεση της στρατηγικής. Δηλ. οι 
εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι μετρήσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μέσο για την 
επίτευξη ενός απώτερου και υπερκείμενου σκοπού. 

 
Πρόθεσή μας, ακόμη, αποτέλεσε να εξετάσουμε κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να υιοθετήσουμε 
μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας αντί της ευρύτερα χρησιμοποιούμενης ποσοτικής και τούτο 
διότι, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Wright & Gardner (2000), η ποιοτική έρευνα 
(qualitative research) εμφανίζει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι της ποσοτικής (quantitative 
research), ως εξής:  
 
(α) μπορεί να φέρει στην επιφάνεια δραστηριότητες και στρατηγικές ενδεχομενικές εξαρτήσεις 
(contingencies) που είναι άγνωστες στους ερευνητές,  
 
(β) είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αποκάλυψη των υφισταμένων διαφορών μεταξύ αφενός 
της διατύπωσης των πολιτικών ΔΑΠ και αφετέρου της εφαρμογής τους στην πράξη και  
 
(γ) μπορεί να διαλευκάνει το θέμα της κατεύθυνσης της αιτιότητας (causality) στη μελετώμενη 
σχέση μεταξύ αφενός των πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ και αφετέρου  των επιχειρησιακών 
επιδόσεων· αν δηλαδή οι πολιτικές – πρακτικές ΔΑΠ είναι εκείνες που συμβάλλουν στις θετικές 
επιδόσεις της επιχείρησης ή συμβαίνει το αντίστροφο. 
 
Η προαναφερθείσα άποψη αποτέλεσε το έναυσμα βαθύτερoυ προβληματισμού και 
συστηματικής ενασχόλησης αναφορικά με την επιλογή της ενδεδειγμένης ερευνητικής 
στρατηγικής για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας. Η αναζήτηση αυτή οδήγησε στην επιλογή της 
μεθόδου της μελέτης περιπτώσεων (case study) διότι κρίθηκε ως ενδεδειγμένη μεταξύ των 
άλλων ερευνητικών στρατηγικών για τους εκτιθέμενους λεπτομερώς λόγους στο Κεφάλαιο 5 
που ακολουθεί. 
 
Το ερευνητικό ερώτημα και οι ερευνητικές προτάσεις 
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Το γενικό ερευνητικό ερώτημα και οι επί μέρους ερευνητικές προτάσεις αποτελούν δηλώσεις 
που προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ των υπό διερεύνηση παραγόντων και  συνιστούν  πρόρρηση 
για το τι αναμένεται να συμβεί (Ζikmund, 1991; Δημητριάδη, 2000).  Στο παρόν κεφάλαιο 
προηγήθηκε η  οριοθέτηση εννοιών και παραγόντων που μελετώνται στην παρούσα έρευνα, 
ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη και τεκμηρίωση του γενικού ερευνητικού ερωτήματος και των 
επί μέρους ερευνητικών προτάσεων που θα διερευνηθούν με βάση την υπάρχουσα γνώση 
(Δημητριάδη, 2000). 
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Κατά το μοντέλο των Beatty, Huselid & Schneier (2003), η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτάται από το βαθμό, στον οποίο τα στελέχη του αντιστοίχου Τμήματος διαθέτουν τις 
απαιτούμενες ικανότητες ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία των αναγκαίων πολιτικών ΔΑΠ 
και μέσω αυτών να συγκροτούν τα κατάλληλα συστήματα ΔΑΠ, δια των οποίων να 
διαμορφώνονται οι επιθυμητές ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορά των εργαζομένων για 
την επιτυχία της στρατηγικής της επιχείρησης. Σκοπός είναι η διερεύνηση αυτών των σχέσεων 
και συγκεκριμένα: 
 
Ως ερευνητικό ερώτημα τίθεται το ακόλουθο: 
Πώς εκδηλώνεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ΔΑΠ και γιατί εξαρτάται από τις 
συνιστώσες διαστάσεις: (α) των ικανοτήτων των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ, (β) των 
πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ, (γ) των συστημάτων ΔΑΠ και (δ) των επιδιωκομένων παραδοτέων 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ; 
 
Ως ερευνητικές προτάσεις τίθενται οι εξής τέσσερις: 
 
P1: Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 

Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των ικανοτήτων: (α) εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης, 
(γ) διοίκησης υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 
P2: Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ  για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την επιχείρηση 
στρατηγικής.  
 

Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
 
P3: Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ από άποψη 
καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησης.  
 

Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: 
(α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε 
ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
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P4: Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
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Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων – δεξιοτήτων 
και  συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και περιγράφει την 
διαδικασία επιλογής της ερευνητικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε,  δηλαδή της  μελέτης 
περίπτωσης, τη χρησιμότητα των ποιοτικών μεθόδων στο πεδίο της ΔΑΠ, τον σχεδιασμό της 
έρευνας, την επιλογή των προς μελέτη περιπτώσεων, τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων 
και το σχεδιασμό της συνέντευξης ως οργάνου-εργαλείου μέτρησης.  
 
5.1    ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
5.1.1  Η επιστημονική έρευνα  
 
Ο άνθρωπος αδιάλειπτα αισθάνεται την ανάγκη να γνωρίσει αυτά που συμβαίνουν στο 
περιβάλλον του και θέτει συνεχώς ερωτήματα – προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να βρεί 
απαντήσεις – λύσεις  (Παρασκευόπουλος, 1993; Δημητριάδη, 2000). Ειδικότερα, επιδιώκει: 
 

• να αποτυπώσει και να περιγράψει τα διάφορα φαινόμενα, εντοπίζοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν, 

• να ερμηνεύσει τα φαινόμενα και να προσδιορίσει τα αίτια που τα προκαλούν, 
• να προβλέψει την εμφάνιση των φαινομένων και να καθορίσει την πιθανή πορεία 

εξέλιξής τους κάτω από ορισμένες συνθήκες και  
• να ελέγξει τα φαινόμενα και μέσω σκόπιμης παρέμβασης να τροποποιήσει την εξέλιξή 

τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 
 
Η επιστημονική προσπάθεια αποτύπωσης, περιγραφής, ερμηνείας, πρόβλεψης και ελέγχου των 
φαινομένων του περιβάλλοντος αποτελεί ένα ιδιαίτερο σύστημα σκέψης και λύσης 
προβλημάτων, το  οποίο συνιστά την επιστημονική έρευνα. Ως επιστημονική έρευνα (scientific 
research) νοείται «η συστηματική διαδικασία κριτικής διερεύνησης συγκεκριμένων υποθέσεων 
που αναφέρονται σε ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ φαινομένων» (Δημητριάδη, 2000). Θεμελιώδη 
συστατικά στοιχεία της επιστημονικής έρευνας αποτελούν: (α) η παραδοχή ότι για να είναι η 
γνώση έγκυρη θα πρέπει να επαληθεύεται από τα εμπειρικά δεδομένα και (β) η επιδίωξη 
γενίκευσης μέσω διατύπωσης γενικών αρχών-θεωριών ώστε να καλύπτονται κατα το δυνατόν 
ευρύτερες ομάδες-κατηγορίες φαινομένων (Παρασκευόπουλος, 1993). 
 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας μπορούν να συνοψισθούν στα 
ακόλουθα (Παρασκευόπουλος, 1993; Δημητριάδη, 2000), σύμφωνα με τα οποία η επιστημονική 
έρευνα: 
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• στηρίζεται στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής πραγματικότητας, 
• ασχολείται με την αποκάλυψη νέας γνώσης, 
• χρησιμοποιεί ειδικά μέσα-όργανα για τη συλλογή δεδομένων, 
• στηρίζεται στην αντικειμενική ανάλυση, 
• δίνει έμφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και στη διατύπωση θεωριών και 
• είναι μια διαρκής προσπάθεια προσέγγισης της «αλήθειας» , τα ευρήματα της οποίας δεν 

αποτελούν τελεσίδικη γνώση. 
 
Η επιστημονική έρευνα διακρίνεται σε βασική και εφαρμοσμένη. Ειδικότερα, η βασική έρευνα 
(pure research) επιδιώκει την παραγωγή γνώσης προς ανάπτυξη της επιστήμης, ενώ η 
εφαρμοσμένη έρευνα (applied research) διενεργείται για κάποιο προκαθορισμένο πρακτικό 
σκοπό, αποβλέποντας στην άμεση εφαρμογή της σε συγκεκριμένες καταστάσεις  (Δημητριάδη, 
2000). 
 
5.1.2  Η επιχειρηματική έρευνα 
 
Η επιχειρηματική έρευνα (business research) ανήκει στην εφαρμοσμένη έρευνα και ορίζεται ως 
«η συστηματική διαδικασία κριτικής διερεύνησης φαινομένων που αναφέρονται στη λήψη 
επιχειρηματικών αποφάσεων και στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων»· σκοπός της είναι 
η παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης στους υπευθύνους για τη λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων και την επιτυχή αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προβλημάτων (Δημητριάδη, 
2000). Οι ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια 
αποτύπωσης, περιγραφής, ερμηνείας, πρόβλεψης και ελέγχου των φαινομένων του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος ταξινομούνται σύμφωνα με διάφορα κριτήρια και τα αντίστοιχα 
είδη επιχειρηματικών ερευνών (Παρασκευόπουλος, 1993; Δημητριάδη, 2000), ως εξής: 
 

• ως προς τις πηγές συλλογής των δεδομένων, διακρινόμενες σε εμπειρικές (empirical) και 
βιβλιογραφικές (secondary) 

• ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, διακρινόμενες σε διερευνητικές (exploratory), 
περιγραφικές (descriptive) και ερμηνευτικές (explanatory) 

• ως προς το είδος της χρησιμοποιούμενης λογικής ανάλυσης, διακρινόμενες σε 
επαγωγικές (inductive) και απαγωγικές (deductive) 

• ως προς το είδος του ελέγχου των παραγόντων του προβλήματος, διακρινόμενες σε 
νατουραλιστικές (naturalistic) και πειραματικές (experimental) 

• ως προς το είδος των εμπειρικών δεδομένων που συλλέγονται, διακρινόμενες σε 
ποσοτικές (quantitative) και ποιοτικές (qualitative) 

• ως προς τον χρονικό ορίζοντα, διακρινόμενες σε στατικές (cross-sectional) και 
διαχρονικές (longitudinal) 
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• ως προς το χώρο όπου διενεργείται η έρευνα, διακρινόμενες σε εργαστηριακές 
(laboratory) και επιτόπιες (field) 
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5.1.3 Εναλλακτικές ερευνητικές στρατηγικές συλλογής πρωτογενών επιχειρηματικών 

δεδομένων 
 
Η επιλογή της ακολουθητέας ερευνητικής στρατηγικής θεωρείται επιβεβλημένη προκειμένου να 
συλλεχθούν τα απαραίτητα πρωτογενή επιχειρηματικά δεδομένα της έρευνας. Ως ερευνητική 
στρατηγική (research strategy) νοείται «το σύνολο των διαδικαστικών ρυθμίσεων και 
παρεμβατικών ενεργειών, στις οποίες προβαίνει ο ερευνητής αναφορικά με τις τεχνικές και τα 
όργανα που θα χρησιμοποιήσει για τη συλλογή πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων» 
(Παρασκευόπουλος, 1993; Δημητριάδη, 2000). Οι εναλλακτικές στρατηγικές συλλογής 
πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων που μπορεί να υιοθετηθούν από την επιχειρηματική 
έρευνα είναι οι ακόλουθες τέσσερις: επισκόπηση, παρατήρηση, πειραματική έρευνα και μελέτη 
περίπτωσης (Δημητριάδη, 2000). Ακολουθεί συνοπτική ανάλυση του περιεχομένου και των 
κυρίων χαρακτηριστικών κάθε μιας στρατηγικής: 
 
Επισκόπηση (survey) καλείται η μέθοδος συλλογής πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων 
μέσω γραπτών ή/και προφορικών ερωτημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα ατόμων· η χρήση της είναι ευρύτατα διαδεδομένη λόγω της εύκολης πρόσβασης σε  
μεγάλο αριθμό υποκειμένων, της ταχύτητας συλλογής πληροφοριών, της αξιοπιστίας και του 
σχετικά χαμηλού κόστους. Ως κυριότερο μειονέκτημα της επισκόπησης θεωρείται το αρκετά 
χαμηλό ποσοστό λαμβανομένων απαντήσεων και η ύπαρξη σημαντικών περιθωρίων σφάλματος, 
είτε δειγματοληπτικών είτε άλλων.  Ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, η επισκόπηση 
διακρίνεται σε: (α) διερευνητική-περιγραφική, η οποία έχει αναγνωριστικό χαρακτήρα και 
αποβλέπει πρωτίστως στην αποτύπωση της παρούσας κατάστασης ενός φαινομένου και στη 
γενίκευση των ευρημάτων σε ευρύτερα ομοειδή σύνολα-πληθυσμούς και (β) ερμηνευτική-
συναφειακή, η οποία διερευνά τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών δια μέσου 
ορισμένων αριθμητικών δεικτών, δηλ. των συντελεστών συσχέτισης ή συνάφειας 
(Παρασκευόπουλος, 1993). Σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα της έρευνας, η επισκόπηση 
διακρίνεται σε: (α) στατική, στην οποία η συλλογή των δεδομένων γίνεται μια φορά και 
αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση σε δεδομένη χρονική στιγμή  και (β) διαχρονική, στην 
οποία η συλλογή των δεδομένων γίνεται διαδοχικά είτε σε διαφορετικούς χρόνους είτε μεταξύ 
ομοειδών ομάδων ατόμων. 
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Επιστημονική παρατήρηση (scientific observation) καλείται η συστηματική καταγραφή 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή/και διαδικασιών σύμφωνα με όσα διαπιστώνει ο ερευνητής 
και χωρίς άμεση επικοινωνία του με τα υποκείμενα της έρευνας· παρέχει την ευχέρεια συλλογής 
πρωτογενούς υλικού τη στιγμή ακριβώς που εκδηλώνεται στο φυσικό του περιβάλλον (εν τη 
γενέσει του). Ως κυριότερο μειονέκτημα της επιστημονικής παρατήρησης θεωρείται το σχετικά 
υψηλό κόστος της, τόσο σε χρόνο όσο και χρήμα. Με βάση τα υπό διερεύνηση υποκείμενα, η 
επιστημονική παρατήρηση διακρίνεται σε: (α) συμπεριφορική, στην οποία αποτυπώνονται 
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ενεργειες, πράξεις και/ή πρότυπα συμπεριφοράς ατόμων ή ομάδων και (β) μη-συμπεριφορική, η 
οποία αναφέρεται στην ανάλυση είτε συνθηκών του φυσικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος είτε 
διαδικασιών και/ή δραστηριοτήτων (Δημητριάδη, 2000). 
 
Πειραματική έρευνα (experimental research) καλείται η ερευνητική στρατηγική, κατά την 
οποία ο ερευνητής παρεμβαίνει σκόπιμα και επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στις συνθήκες 
διεξαγωγής της έρευνας, αποβλέποντας στον έλεγχο «τρίτων παραγόντων» και στον καθορισμό 
της χρονικής διαδοχής των μελετωμένων μεταβλητών· θεωρείται ως η μοναδική ερευνητική 
στρατηγική που επιτρέπει τη διαπίστωση σχέσεων αιτιώδους συνάφειας και διακρίνεται για τον 
υψηλό βαθμό εσωτερικής/εξωτερικής εγκυρότητας  και αξιοπιστίας. Σημαντικότερο 
μειονέκτημα της πειραματικής έρευνας θεωρείται ότι αποτελεί το τεχνητό ερευνητικό 
περιβάλλον, οι συνθήκες του οποίου ενδέχεται να είναι διαφορετικές από αυτές του πραγματικού 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας 
(Δημητριάδη, 2000). 
 
Μελέτη περίπτωσης (case study) καλείται η ερευνητική στρατηγική που διερευνά σε βάθος 
σύνθετα φαινόμενα εντός του φυσικού τους περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας συνδυασμό πηγών, 
τεχνικών και/ή μέσων-οργάνων συλλογής δεδομένων· επιδιώκει, μάλιστα, να λαμβάνεται υπόψη 
η πολυπλοκότητα (complexity) και καθολικότητα (entirety) του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 
Ως κύρια μειονεκτήματα της μελέτης περίπτωσης θεωρούνται ο μειωμένος βαθμός αξιοπιστίας 
και εξωτερικής εγκυρότητάς  της (Yin, 2003). Ειδικότερα: (α) ο βαθμός αξιοπιστίας (reliability) 
μιας έρευνας  αποτελεί συνάρτηση του βαθμού επαναληψιμότητάς της και μπορεί να 
διασφαλισθεί με την ανάπτυξη ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου (case study protocol), στο οποίο 
σημειώνεται η περιγραφή της διαδικασίας και των πηγών, τεχνικών και/ή μέσων-οργάνων 
συλλογής δεδομένων και (β) ο βαθμός εξωτερικής εγκυρότητας (external validity) μιας έρευνας 
αναφέρεται στη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων της από το συγκεκριμένο δείγμα στον 
ευρύτερο πληθυσμό, στον οποίο αυτό εντάσσεται (Yin, 2003). Η μελέτη περίπτωσης αποβλέπει 
επίσης στην επίτευξη υψηλού βαθμού εσωτερικής εγκυρότητας (internal validity), που 
διασφαλίζεται με την εφαρμογή της αρχής της τριγωνικότητας (triangulation). Πρόκειται, 
δηλαδή, για τη συλλογή δεδομένων μέσω συνδυασμού τριών τουλάχιστον πηγών, τεχνικών 
και/ή μέσων-οργάνων μέτρησης, η ανάλυση των οποίων θα πρέπει να συγκλίνει σε ταυτόσημα 
αποτελέσματα (convergence of evidence) (Δημητριάδη, 2000; Yin, 2003).  
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Με βάση τη φύση των ερευνητικών ερωτημάτων, η μελέτη περίπτωσης διακρίνεται σε 
διερευνητική-διαγνωστική (exploratory), περιγραφική (descriptive) και ερμηνευτική 
(explanatory)· με βάση το αντικείμενο της έρευνας, διακρίνεται σε ατομική (single)  και 
συγκριτική (comparative)· τέλος, με βάση το είδος των συλλεγομένων δεδομένων, η μελέτη 
περίπτωσης χαρακτηρίζεται ποιοτική (qualitative)  ή ποσοτική (quantitative), με συνήθη το 
συνδυασμό δεδομένων αμφοτέρων των κατηγοριών, χωρίς να αποκλείεται η συλλογή και 
ανάλυση μόνον ποσοτικών δεδομένων (Παρασκευόπουλος, 1993; Δημητριάδη, 2000; Yin, 
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2003). 
 
Μολονότι κάθε μια από τις ερευνητικές στρατηγικές έχει τα δικά της διακριτικά 
χαρακτηριστικά, εν τούτοις υπάρχουν μεγάλες επικαλύψεις μεταξύ τους· ο ερευνητής θα πρέπει 
να επιδιώξει ώστε, κατά την επιλογή της ακολουθητέας στρατηγικής, να αποφύγει μια σοβαρή 
αστοχία, που θα συμβεί όταν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο τύπο στρατηγικής 
ενώ ένας άλλος είναι στην πραγματικότητα περισσότερο πλεονεκτικός  (Yin, 2003). 
 
5.1.4  Προσδιοριστικοί παράγοντες επιλογής της ερευνητικής στρατηγικής 
 
Η επιλογή της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση ερευνητικής στρατηγικής θεωρείται ότι εξαρτάται 
από μια σειρά παραγόντων, όπως ο σκοπός της έρευνας, ο στόχος της έρευνας, ο τύπος των 
ερευνητικών ερωτημάτων, το είδος των συλλεγομένων δεδομένων, ο απαιτούμενος βαθμός 
παρέμβασης του ερευνητή στη μεθοδολογική διαδικασία και το περιβάλλον της έρευνας 
(Δημητριάδη, 2000).   
 
Στον Πίνακα 31  αποτυπώνονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν την επιλογή της ερευνητικής 
στρατηγικής συλλογής πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων. Ειδικότερα: 
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        Κριτήριο 

 

 
Ερευνητική 

στρατηγική 

 

Σκοπός 

έρευνας 

 

Στόχος 

έρευνας 

 

Τύπος ερευνητικού 

ερωτήματος 

 

Είδος 

δεδομένων 

 

Παρέμβαση 

ερευνητή 

 

Περιβάλλον 

έρευνας 

Επισκόπηση τεκμηρίωση 

ερευνητικών 

υποθέσεων 

περιγραφή / 

πρόβλεψη 

τι; πότε;  

ποιος; που;  

σε ποιο βαθμό;  

πόσο συχνά; 

ποσοτικά όχι φυσικό 

περι-

βάλλον 

Επιστημονική 

παρατήρηση 
ανάπτυξη 

ερευνητικών 

υποθέσεων 

καταγραφή/ 

περιγραφή/ 

ερμηνεία 

τι; γιατί; πώς; ποιοτικά/ 

ποσοτικά 

όχι φυσικό 

περι-

βάλλον 
Πειραματική 

έρευνα 
τεκμηρίωση 

ερευνητικών 

υποθέσεων 

πρόβλεψη/ 

ερμηνεία/ 

έλεγχος 

γιατί; πώς;  

εάν-τότε; τι θα 

συμβεί εάν; 

ποσοτικά ναι συνθήκες 

εργαστη-

ρίου 
Μελέτη 

περίπτωσης 
ανάπτυξη 

ερευνητικών 

υποθέσεων 

καταγραφή/ 

περιγραφή/ 

ερμηνεία 

τι; γιατί; πώς; ποιοτικά/ 

ποσοτικά 

όχι φυσικό 

περι-

βάλλον 

Πίνακας 31: Προσδιοριστικοί παράγοντες επιλογής ερευνητικής στρατηγικής 
Πηγή: Δημητριάδη (2000) 
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Ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό της έρευνας (research purpose) ο ερευνητής επιλέγει μια 
από τις ακόλουθες δύο ερευνητικές προσεγγίσεις (Δημητριάδη, 2000): (α) είτε την απαγωγική 
(deductive), η οποία συνιστάται όταν επιδιώκεται ο έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας μιας 
συγκεκριμένης θεωρίας μέσω εφαρμογής της γραμμικής ερευνητικής διαδικασίας (linear 
research process)· πρόκειται δηλαδή για προσέγγιση τεκμηρίωσης των ερευνητικών υποθέσεων 
που αποτελεί την κύρια θεωρητική αφετηρία της επισκόπησης και της πειραματικής έρευνας, (β) 
είτε την επαγωγική (inductive), η οποία ακολουθείται όταν επιδιώκεται η ανάπτυξη της θεωρίας 
σύμφωνα με την εμπειρική πραγματικότητα· πρόκειται δηλαδή για προσέγγιση ανάπτυξης 
ερευνητικών υποθέσεων που αποτελεί το κυρίως περιεχόμενο της επιστημονικής παρατήρησης 
και της μελέτης περίπτωσης· βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω προσέγγισης είναι η ευελιξία  
(flexibility) και η κυκλικότητα (circularity) της ερευνητικής διαδικασίας που εξελίσσεται και 
διαμορφώνεται καθόλη τη διάρκεια της συλλογής/ερμηνείας των δεδομένων.  
 
Με βάση τον επιδωκόμενο στόχο της έρευνας (research aim), ο ερευνητής θα πρέπει να επιλέξει 
ένα ή περισσότερους από τους εξής βασικούς στόχους (Δημητριάδη, 2000): (α) εντοπισμό-
καταγραφή (identification), (β) περιγραφή (description), (γ) πρόβλεψη (prediction),  (γ) ερμηνεία 
(explanation) και (ε) έλεγχο (control).  
 
Προκειμένου ο ερευνητικός στόχος να γίνει συγκεκριμένος, ο ερευνητής θα πρέπει να 
διατυπώσει ερευνητικά ερωτήματα (research questions) ή/και ερευνητικές υποθέσεις/προτάσεις 
(research hypotheses/propositions). Τα ερευνητικά ερωτήματα διακρίνονται σε ερωτήματα που 
καταγράφουν/περιγράφουν προβλήματα-φαινόμενα (τι; πότε; πού; πόσο; πόσο συχνά; σε ποιο 
βαθμό;) και ερωτήματα που εξετάζουν την εξέλιξη ή/και μεταβολή τους (γιατί; πώς; τι θα συμβεί 
αν; εάν-τότε;) (Δημητριάδη, 2000; Yin, 2003). Υποστηρίζεται ότι ερωτήματα του τύπου “τι”, 
διευκολύνουν  την επισκόπηση, ενώ η μελέτη περίπτωσης δεν θα αποτελούσε πλεονεκτική 
στρατηγική· ερωτήματα του τύπου “ποιος” και  “πού” (ή τα παράγωγά τους “σε ποιο βαθμό”  
και “πόσο συχνά”) ευνοούν επίσης τη στρατηγική της επισκόπησης· ερωτήματα του τύπου  
“πώς” και “γιατί” θεωρούνται μάλλον ερμηνευτικά και συνήθως οδηγούν στη χρήση της 
μελέτης περίπτωσης και της πειραματικής έρευνας ως ενδεδειγμένων στρατηγικών (Yin, 2003). 
 
Ο καθορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων υποστηρίζεται ότι αποτελεί πιθανώς το 
σημαντικότερο βήμα της ερευνητικής  μελέτης και συνεπώς θα πρέπει να διατίθεται υπομονή 
και ικανός χρόνος προς αυτή την κατεύθυνση· θεωρείται κρίσιμη η κατανόηση ότι τα 
ερευνητικά ερωτήματα έχουν και ουσιαστικό περιεχόμενο (substance) και μορφή (form), η 
τελευταία μάλιστα μέσω του τύπου του ερωτήματος μπορεί να αποτελέσει σημαντική νύξη 
αναφορικά με την ερευνητική στρατηγική που ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί (Yin, 2003). 
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Ανάλογα με τον σκοπό, τον στόχο και τα ερωτήματα της έρευνας, προσδιορίζεται το είδος των 
δεδομένων που πρόκειται να συλλεγούν, τα οποία διακρίνονται σε: (α) ποιοτικά (qualitative) και 
(β) ποσοτικά (quantitative). Όταν ο ερευνητής έχει ως στόχο την κατανόηση και/ή ερμηνεία των 
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υπό διερεύνηση φαινομένων, τότε θεωρείται ότι ενδείκνυται η συλλογή ποιοτικών δεδομένων· 
όταν στοχεύει  την πρόβλεψη και/ή τον έλεγχο εγκυρότητας/αξιοπιστίας, τότε συνιστάται η 
συλλογή ποσοτικών δεδομένων (Δημητριάδη, 2000). Ο Yin (2003) επισημαίνει ότι η χρήση της 
μιας επιλογής δεν αποκλείει την άλλη, δεδομένου ότι είναι συνήθης η ανάμιξη ποιοτικών και 
ποσοτικών δεδομένων σε μια έρευνα· επίσης, τονίζει ότι, ανεξάρτητα από την προτίμηση του 
ερευνητή προς την ποιοτική ή ποσοτική έρευνα, υπάρχει ισχυρό και ουσιαστικό κοινό έδαφος 
μεταξύ των δύο. 
 
Αναφορικά με το βαθμό παρέμβασης στην ερευνητική διαδικασία, ο ερευνητής έχει να επιλέξει 
μεταξύ δύο επιλογών (Παρασκευόπουλος, 1993):  
(α) είτε να διερευνήσει τα φαινόμενα στην ολότητα (entirety) και πολυπλοκότητα (complexity) 
του φυσικού τους περιβάλλοντος, αποκλείοντας τυχόν μεθοδολογικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με 
την νατουραλιστική προσέγγιση,  
(β) είτε να κάνει σκόπιμες παρεμβάσεις και να θέσει περιορισμούς στην ερευνητική διαδικασία, 
αναζητώντας να αποκαλύψει την πραγματική σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών υπό αυστηρά 
ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες, σύμφωνα με την πειραματική προσέγγιση (Δημητριάδη, 
2000). 
 
Τέλος, η επιλογή της εφαρμοστέας ερευνητικής στρατηγικής προσδιορίζεται και από το 
περιβάλλον της έρευνας, το οποίο διακρίνεται σε: (α) εργαστηριακό (laboratory), το οποίο 
ενδείκνυται όταν ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να προβεί σε σκόπιμη πρόκληση και/ή 
επανάληψη του υπό διερεύνηση φαινομένου είτε να επιβάλλει συνθήκες εργαστηριακού 
πειράματος και (β) επιτόπιο-φυσικό (field), το οποίο θεωρείται κατάλληλο σε πολλές 
περιπτώσεις διερεύνησης επιχειρηματικών προβλημάτων, όπου ο ερευνητής δεν έχει την 
προαναφερθείσα δυνατότητα και ιδίως όταν ενδιαφέρεται να μελετήσει τη συμπεριφορά 
φαινομένων, ατόμων ή/και ομάδων στο φυσικό τους επιχειρησιακό περιβάλλον 
(Παρασκευόπουλος, 1993; Δημητριάδη, 2000). 
 
Κατά τον Yin (2003), η μελέτη περίπτωσης (case study) αποτελεί ένα από τους διαθέσιμους 
τρόπους για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας. Κάθε μια από τις εξεταζόμενες από αυτόν 
εναλλακτικές ερευνητικές στρατηγικές:  
(α) πειραματική έρευνα (experiment),  
(β) επισκόπηση (survey),  
(γ) ανάλυση αρχείων (archival analysis),  
(δ) ιστορική έρευνα (history) και  
(ε) μελέτη περίπτωσης (case study)  

241

έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, υπό τις προϋποθέσεις τριών κριτηρίων 
που είναι: (α) ο τύπος του ερευνητικού ερωτήματος, (β) ο έλεγχος που ασκεί ο ερευνητής στα 
πραγματικά περιστατικά της μελετώμενης συμπεριφοράς και (γ) η εστίαση της έρευνας σε 
σύγχρονα και όχι σε ιστορικά φαινόμενα.  
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Στον Πίνακα 32 εμφανίζονται οι ως άνω προϋποθέσεις για την επιλογή διαφορετικών 
ερευνητικών στρατηγικών. Ειδικότερα: 
 

 

Ερευνητική 

στρατηγική 

 

Τύπος 

ερευνητικού ερωτήματος 

 

Απαιτείται έλεγχος  

των περιστατικών 

συμπεριφοράς; 

 

Εστίαση 

σε σύγχρονα φαινόμενα; 

Πειραματική έρευνα πώς; γιατί; ναι Ναι 
Επισκόπηση ποιος; τι; που; 

σε ποιο βαθμό; 

πόσο συχνά; 

όχι Ναι 

Ανάλυση αρχείων ποιος; τι; που; 

σε ποιο βαθμό; 

πόσο συχνά; 

όχι ναι/όχι 

Ιστορική έρευνα πώς; γιατί; όχι Όχι 
Μελέτη περίπτωσης πώς; γιατί; όχι Ναι 

Πίνακας 32: Συναφείς προϋποθέσεις διαφορετικών ερευνητικών στρατηγικών 

Πηγή: Yin (2003) 

Ο Yin (2003) θεωρεί ως ενδεδειγμένη ερευνητική στρατηγική:  
 
(α) την πειραματική έρευνα όταν τίθενται ερωτήματα του τύπου “πώς”  και “γιατί”, όταν ο 
ερευνητής έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου στην εξέλιξη των περιστατικών συμπεριφοράς και 
όταν η εστίαση της έρευνας γίνεται σε σύγχρονα φαινόμενα, 
 
(β) την επισκόπηση όταν τα ερωτήματα που τίθενται  είναι του τύπου “ποιος” ,  “τι”, “πού” , 
“σε ποιο βαθμό”  και “πόσο συχνά”, όταν ο ερευνητής δεν έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου 
στην εξέλιξη των περιστατικών συμπεριφοράς και όταν η εστίαση της έρευνας γίνεται σε 
σύγχρονα φαινόμενα, 
 
(γ) την ανάλυση αρχείων τίθενται ερωτήματα του τύπου “ποιος” ,  “τι”, “πού” , “σε ποιο 
βαθμό”  και “πόσο συχνά”, όταν ο ερευνητής δεν έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου στην 
εξέλιξη των περιστατικών συμπεριφοράς και όταν η εστίαση της έρευνας γίνεται είτε σε 
σύγχρονα είτε σε μη σύγχρονα φαινόμενα είτε σε αμφότερα, 
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(δ) την ιστορική έρευνα όταν τα τιθέμενα ερωτήματα είναι του τύπου “πώς”  και “γιατί”, όταν ο 
ερευνητής δεν έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου στην εξέλιξη των περιστατικών συμπεριφοράς 
και όταν η εστίαση της έρευνας δεν γίνεται σε σύγχρονα αλλά σε φαινόμενα του παρελθόντος 
και 
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(ε) την μελέτη περίπτωσης όταν τίθενται ερωτήματα του τύπου “πώς”  και “γιατί”, όταν ο 
ερευνητής δεν έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου στην εξέλιξη των περιστατικών συμπεριφοράς 
και όταν η εστίαση της έρευνας γίνεται σε σύγχρονα φαινόμενα. 
 
5.1.5  Αδυναμίες της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο της ΔΑΠ – προτάσεις βελτίωσης 
 
Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιείται για τη 
διερεύνηση και ερμηνεία της σχέσης μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και επιχειρησιακών 
αποτελεσμάτων. Μολονότι η κατά καιρούς διεξαγόμενη εμπειρική έρευνα για την εξέταση της 
σχέσης μεταξύ πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ και επιχειρησιακών επιδόσεων έχει παρουσιάσει 
ορισμένα θετικά αποτελέσματα και έχει ελπιδοφόρο μέλλον, εν τούτοις εμφανίζει σοβαρές 
αδυναμίες στα θέματα: (α) επιπέδου ανάλυσης και (β) μετρήσεων των σχετικών φαινομένων 
(Wright & Gardner, 2000). Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των εν λόγω προβλημάτων: 
 
(Α) Ως προς το επίπεδο ανάλυσης, η έρευνα εντοπίζεται συνήθως σε τρία επίπεδα: εργοστασίου 
(plant), επιχειρηματικής μονάδας  (business unit) και συνόλου  επιχείρησης (corporation). 
Ειδικότερα, οι Rogers & Wright (1998) έχουν καταγράψει 80 διαφορετικές προσεγγίσεις της 
εμπειρικής έρευνας για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και απόδοσης, από τις οποίες 
μόνον οι 5 ασχολούνται με το επίπεδο της επιχειρηματικής μονάδας, ενώ οι υπόλοιπες κινούνται 
σε επίπεδο είτε συνόλου επιχείρησης (56) είτε εργοστασίου (19). Κατά τους Rogers & Wright 
(1998): 
 

• Οι έρευνες σε επίπεδο εργοστασίου (MacDuffie, 1995; Youndt, Snell, Dean & Lepak, 
1996) έχουν το πλεονέκτημα ότι μετρούν τα φαινόμενα με αρκετά συγκεκριμένο και 
ακριβή τρόπο, εστιάζουν σε μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων με ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου αποκλίσεων στις πολιτικές- πρακτικές ΔΑΠ, οι συμμετέχοντες-ερωτώμενοι 
δίνουν ακριβείς απαντήσεις λόγω άμεσης γνώσης των συνθηκών του τοπικού 
περιβάλλοντος· μειονεκτούν, όμως, επειδή αδυνατούν να εκτιμήσουν την ευθυγράμμιση 
της ΔΑΠ με την επιχειρηματική στρατηγική, προτιμούν να εστιάσουν στην 
ακολουθούμενη στρατηγική της παραγωγής. 

 
• Οι έρευνες σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας χρησιμοποιούν το ιδανικό περιβάλλον 

για την εξέταση της σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρηματικής στρατηγικής διότι 
περιέχουν περισσότερο ακριβείς μετρήσεις της στρατηγικής και της απόδοσης. Όμως, 
λόγω της παρατηρούμενης συχνής διασποράς των επί μέρους επιχειρηματικών μονάδων 
σε διαφορετικούς τόπους, η ακριβής εκτίμηση των εφαρμοζομένων πολιτικών-
πρακτικών ΔΑΠ καθίσταται προβληματική. 
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• Οι έρευνες που μελετούν τα φαινόμενα σε επίπεδο συνόλου της επιχείρησης, 
πλεονεκτούν εξαιρετικά ως προς την εκτίμηση των χρηματο-οικονομικών επιδόσεων, 
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λόγω της διαθεσιμότητας δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων και παρεμφερούς 
πληροφόρησης (Huselid, 1995)· όμως, μειονεκτούν λόγω των πολλαπλών προβλημάτων 
που οφείλονται στην ποικιλία των υπαρχουσών επιχειρηματικών μονάδων και στη 
διαφορετική στρατηγική που κάθε μια απ’ αυτές εφαρμόζει. 

 
Το συμπέρασμα από την σύντομη αυτή παράθεση είναι ότι δεν υπάρχει σωστό ή λανθασμένο 
επίπεδο ανάλυσης για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και  επιχειρησιακής απόδοσης· 
κάθε επίπεδο παρέχει απαντήσεις σε μοναδικά ερωτήματα και έχει πλεονεκτήματα αλλά και 
μειονεκτήματα. Οι Wright & Gardner (2000) συνιστούν στους ερευνητές να κάνουν συνειδητή 
επιλογή του επιπέδου ανάλυσης ανάλογα με τα ερωτήματα της έρευνας είτε, αντίστροφα, να 
επιλέξουν τα ερευνητικά ερωτήματα με δεδομένο το επίπεδο ανάλυσης. 
 
(Β) Ως προς το θέμα των μετρήσεων της εμπειρικής έρευνας, οι Wright & Gardner (2000)  
εντοπίζουν προβλήματα στη μέτρηση ορισμένων βασικών εννοιών, όπως:  (β¹) οι πολιτικές-
πρακτικές ΔΑΠ και (β²) η επιχειρησιακή απόδοση. Ακολουθεί σύντομη ανάλυση των κυρίων 
αυτών προβλημάτων: 
 
(β¹) Η ακριβής εκτίμηση της σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και απόδοσης προϋποθέτει εν πρώτοις 
αξιόπιστη (reliable) και έγκυρη (valid) μέτρηση των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ. Ειδικότερα: 

• Όσον αφορά στην αξιοπιστία (reliability), έχει διαπιστωθεί ότι το σύνολο της 
βιβλιογραφίας εστιάζει στην εσωτερική συνέπεια (internal consistency). Ο Huselid 
(1995) προέβη σε εκτιμήσεις της εσωτερικής συνέπειας των μετρήσεών του ως ένδειξη 
της αξιοπιστίας των κλιμάκων που χρησιμοποίησε, όπως έπραξαν και άλλοι ερευνητές 
(Delery & Doty, 1996; Youndt, Snell, Dean & Lepak, 1996). Η ανάγκη ελέγχου της 
αξιοπιστίας προκύπτει κυρίως στις έρευνες που χρησιμοποιούν πολλαπλούς 
ερωτώμενους ως πηγή των δεδομένων, οπότε και επιβάλλεται η εφαρμογή των 
καταλλήλων στατιστικών μεθόδων και εργαλείων.  
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• Σχετικά με την εγκυρότητα (validity) προκύπτει μια σειρά ζητημάτων: Πρώτον, ορισμένοι 
συγγραφείς έχουν εγείρει τον προβληματισμό σχετικά με τις συγκεκριμένες πολιτικές-
πρακτικές ΔΑΠ που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην κλίμακα της έρευνας (Delery, 
1998), δεδομένου ότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς αυτό το θέμα. Δεύτερον, δεν 
υπάρχει συμφωνία ούτε για το επίπεδο εξειδίκευσης (specificity) των μετρήσεων των 
πολιτικών-πρακτικών, δεδομένου ότι το περιεχόμενό τους ποικίλλει και δεν είναι 
μονοσήμαντο. Τρίτον, υπάρχει διαφωνία των ερευνητών σχετικά με την κατάλληλη 
κλίμακα μέτρησης. Κλίμακες, όπως αυτές που χρησιμοποίησε ο Huselid (1995), ζητούν 
από τους ερωτώμενους να δηλώσουν το ποσοστό των υπαλλήλων που καλύπτονται από 
μια πολιτική-πρακτική· δηλ. δεν αποσκοπούν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ παρά μόνον να δείξουν την ύπαρξη και εφαρμογή τους 
για ένα ποσοστό του συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Άλλες έρευνες 
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χρησιμοποιούν κλίμακες τύπου Likert  ή άλλες, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός 
εφαρμογής των επί μέρους πολιτικών-πρακτικών (Snell & Dean, 1992; Youndt, Snell, 
Dean & Lepak, 1996). 

 
Οι Wright & Gardner (2000) προτιμούν τη χρήση αντικειμενικών μετρήσεων έναντι των 
υποκειμενικών, επειδή στις τελευταίες οι ερωτώμενοι συχνά αδυνατούν να δηλώσουν με 
ακρίβεια την ύπαρξη και εφαρμογή των υπό εξέταση πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ λόγω του 
μεγάλου μεγέθους και της πολυπλοκότητας της επιχείρησης· όμως, αναγνωρίζουν ότι οι 
ερωτώμενοι έχουν την ευχέρεια να καταθέσουν τις υποκειμενικές εντυπώσεις που επικρατούν 
στο εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Δηλαδή, ενδέχεται να μη γνωρίζουν το ακριβές 
ποσοστό κάλυψης των προσωπικού από την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής- πρακτικής 
ΔΑΠ, αλλά να γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι αυτή για την επιχείρηση και πόσο μεγάλη 
έμφαση δίνεται στην εφαρμογή της.  
 
Συνέπεια της ως άνω διαπίστωσης, κατά τους Wright & Gardner (2000),  δεν είναι η 
αντικατάσταση των αντικειμενικών κλιμάκων μέτρησης από υποκειμενικές. Όμως, οι εν λόγω 
συγγραφείς προτείνουν ότι ενδέχεται να υπάρχει ένα σημείο φθινουσών αποδόσεων για τις 
αντικειμενικές κλίμακες μέτρησης, έτσι ώστε, μετά από το σημείο αυτό, οι μετρήσεις που 
αποτυπώνουν τις υποκειμενικές εντυπώσεις των ερωτωμένων να παρέχουν περισσότερο ακριβή 
δεδομένα συγκρινόμενες με αυτές που επιδιώκουν τις αντικειμενικές αναφορές. Στο σημείο αυτό 
εντοπίζεται, κατά τη γνώμη μας, αρκετά σαφής υπαινιγμός υπέρ της χρήσης των ποιοτικών 
μεθόδων έναντι των ποσοτικών. 
 
(β²) Το δεύτερο κύριο πρόβλημα μέτρησης που αντιμετωπίζουν οι εμπειρικοί ερευνητές 
αναφέρεται  στην επιχειρησιακή απόδοση, κυρίως λόγω των διαφορετικών μετρήσεων απόδοσης 
που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς και λόγω της τάσης των ερευνητών να μην εξετάζουν 
παράλληλα περισσότερους του ενός τύπους μετρήσεων απόδοσης στο πλαίσιο της ιδίας 
εμπειρικής έρευνας. Ειδικότερα: 
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• Όσον αφορά στην ποικιλία των μετρήσεων απόδοσης, οι Rogers & Wright (1998) έχουν 
εντοπίσει 29 έρευνες που περιέχουν 80 διακριτές παρατηρήσεις της εμπειρικά 
διαπιστωμένης σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης. Οι μετρήσεις 
απόδοσης κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες αποτελεσμάτων: (α) ανθρωπίνων πόρων (3 
περιπτώσεις), (β) οργανωσιακών-επιχειρησιακών (34 περιπτώσεις), (γ) οικονομικών-
λογιστικών (24 περιπτώσεις) και (δ) χρηματοοικονομικής αγοράς (19 περιπτώσεις). Η 
σημαντική έλλειψη ερευνών που χρησιμοποιούν μετρήσεις απόδοσης των ανθρωπίνων 
πόρων (employee outcomes)  θεωρείται απογοητευτική από τους  Wright & Gardner 
(2000) για τους εξής λόγους: Πρώτον, τα αποτελέσματα των  υπαλλήλων αποτελούν 
μορφή απόδοσης  που βρίσκεται πλησιέστερα και σε άμεση συνάφεια προς τις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ και συνεπώς θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να 
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υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα για να υποστηρίξουν την επίπτωση  της 
ΔΑΠ σε μια σειρά αποτελεσμάτων απόδοσης των υπαλλήλων (απουσίες, δεξιότητες, 
υποκίνηση, στάσεις κ.ά.). Δεύτερον, λόγω της θεωρητικής άποψης ότι η επίπτωση της 
ΔΑΠ στην απόδοση διέρχεται μέσα από τα αποτελέσματα απόδοσης των υπαλλήλων, ο 
σημαντικά περιορισμένος αριθμός των σχετικών ερευνητικών προσπαθειών καταλήγει σε 
αδυναμία επαλήθευσης της θεωρίας. 

 
• Ως προς το θέμα του μικρού αριθμού ερευνών που έχουν μετρήσει τα αποτελέσματα της 

επιχείρησης σε περισσότερες από μια κατηγορίες αποδόσεων, οι Wright & Gardner 
(2000) παρατηρούν ότι αυτή η κατάσταση οδηγεί σε αδυναμία εξέτασης των εσωτερικών 
σχέσεων μεταξύ διαφόρων κατηγοριών της απόδοσης. Ως αξιοσημείωτη εξαίρεση 
θεωρούν το ερευνητικό έργο του Huselid (1995), ο οποίος συνδυάζοντας την εξέταση 
αποτελεσμάτων απόδοσης τριών κατηγοριών (υπαλλήλων, οικονομικών-λογιστικών και 
χρηματοοικονομικής αγοράς) διαπίστωσε ότι η επίπτωση των πολιτικών-πρακτικών 
ΔΑΠ στην επιχειρησιακή απόδοση, τουλάχιστον εν μέρει,  οφείλεται στην παρέμβαση 
του χαμηλού ρυθμού εναλλαγής (turnover) του προσωπικού.   

 
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εμπειρικής έρυνας, οι Wright & Gardner (2000) 
προτείνουν τα ακόλουθα: 

• Αυξημένη εστίαση του ενδιαφέροντος στη διεξαγωγή ερευνών εντός των ιδίων 
επιχειρηματικών κλάδων (within-industry studies) και όχι μεταξύ διαφόρων κλάδων 
(across-industries studies) επειδή οι πρώτες δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές: (α) 
να εντοπίσουν τις κύριες ανταγωνιστικές μετρήσεις που θεωρούνται σημαντικές εντός 
του ιδίου επιχειρηματικού κλάδου και (β) να εκτιμήσουν τις μοναδικές στρατηγικές 
(επιχειρηματικές και ανθρωπίνων πόρων) που οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ως μέσο 
βελτίωσης της απόδοσής τους στις εν λόγω μετρήσεις. 

 
• Μεγαλύτερη έμφαση στη διενέργεια περισσοτέρων ερευνών στα επίπεδα 

επιχειρηματικής μονάδας  (business unit) και εργοστασίου (plant): (α) λόγω της σχετικά 
μικρής έκτασης ερευνητικού έργου που έχει διεξαχθεί σ’ αυτά τα επίπεδα και (β) επειδή 
σπανίζουν οι μελέτες που δείχνουν την επίπτωση των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ στα 
αποτελέσματα απόδοσης των υπαλλήλων (employee outcomes). 
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• Χρήση περισσότερο αξιοπίστων μετρήσεων (reliable measures) των πολιτικών-
πρακτικών ΔΑΠ που συνεπάγεται ορισμένες εναλλακτικές ή συνδυαστικές προσεγγίσεις, 
όπως: (α) μείωση της πολυπλοκότητας μέσω εστίασης σε πολιτικές-πρακτικές που 
καλύπτουν οριοθετημένο και επιλεκτικό εύρος θέσεων εργασίας από διοικητική, 
οργανωτική και γεωγραφική άποψη, έτσι ώστε οι ερωτώμενοι να γνωρίζουν τις 
πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η ΔΑΠ και να είναι σε θέση να 
απαντούν με ακρίβεια στις ερωτήσεις που τους τίθενται, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία 
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και εγκυρότητα των ερευνών, (β) εξέταση των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ με βάση τις 
απαντήσεις πολλαπλών ερωτωμένων, ώστε να βελτιώνεται περισσότερο η αξιοπιστία και 
εγκυρότητα των ερευνών· συνιστάται, παρά τις δυσκολίες, η διεύρυνση του αριθμού των 
ερωτωμένων με τη συμμετοχή και απλών υπαλλήλων πέραν των συνήθων διοικητικών 
στελεχών,  διότι οι πρώτοι θα  μπορούσαν να δώσουν την πλέον ακριβή εκτίμηση των 
πολιτικών-πρακτικών, όπως πραγματικά εφαρμόζονται εντός της επιχείρησης και          
(γ) δημιουργία πιο συγκεκριμένων μετρήσεων των πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ με σκοπό 
τη βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ερευνών όσο και της κατανόησης 
της θεωρίας· επισημαίνεται, μάλιστα, ότι οι ακριβέστερες μετρήσεις θα επιτρέψουν και 
την καλύτερη αντίληψη του πώς η στρατηγική και η ΔΑΠ αλληλεπιδρούν στη 
διαμόρφωση της επιχειρησιακής απόδοσης. 

 
• Τέλος, χρήση της ποιοτικής έρυνας (qualitative research). Οι Wright & Gardner (2000) 

υποστηρίζουν ότι η χρήση της συστηματικής ποιοτικής έρευνας θα μπορούσε να 
συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακής 
απόδοσης. Δεδομένου ότι η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων συνίσταται στο 
σχεδιασμό της διάταξης και των δραστηριοτήτων των ανθρωπίνων πόρων προκειμένου η 
επιχείρηση να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (Wright & McMahan, 1992), οι 
καθιερωμένες ποσοτικές προσεγγίσεις, που συνήθως ακολουθούν οι εμπειρικές έρευνες, 
θεωρείται ότι έχουν περιορισμένες δυνατότητες· μπορούν να αποκαλύψουν μόνον ένα 
μέρος των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν τα διοικητικά στελέχη για να 
αποκτήσουν και να διατάξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι Wright & Gardner (2000) 
ειδικότερα πιστεύουν ότι: (α) η ποιοτική έρευνα μπορεί να ανασύρει στην επιφάνεια 
δραστηριότητες και στρατηγικές ενδεχομενικές καταστάσεις που δεν είναι ακόμη 
γνωστές στους ερευνητές, (β) η ποιοτική έρευνα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην 
αποκάλυψη των διαφορών μεταξύ διακηρυγμένων πολιτικών-πρακτικών και της 
πραγματικής εφαρμογής τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον και (γ) η διαχρονική έρευνα 
(longitudinal research) θα είναι επίσης χρήσιμη για να διαλευκάνει το θέμα της 
κατεύθυνσης της σχέσης “αιτίου-αποτελέσματος” (direction of  causality) κατά τη μελέτη 
της σύνδεσης μεταξύ ΔΑΠ και επιχειρησιακής απόδοσης. 

 
5.1.6  Νέες προσεγγίσεις της εμπειρικής έρευνας – χρήση ποιοτικών μεθόδων  
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Ως συνέχεια του προβληματισμού για την επιλογή νέων προσεγγίσεων της εμπειρικής έρευνας  
με χρήση ποιοτικών δεδομένων, οι Wright & Gardner αναφέρουν μια σειρά διεξοδικών μελετών 
περίπτωσης (case studies) που πραγματοποίησαν οι Wright, McMahan, Snell & Gerhart (1998) 
μεταξύ 12 διαφορετικών επιχειρηματικών οργανισμών προκειμένου να διερευνήσουν τις 
στρατηγικές ενδεχομενικές καταστάσεις του εσωτερικού τους επιχειρησιακού περιβάλλοντος και 
να εντοπίσουν το ρόλο της λειτουργίας ΔΑΠ στη δημιουργία του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.  

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
Το επιστημονικό περιοδικό Administrative Science Quarterly εντοπίζοντας τη σημασία των 
ποιοτικών μεθόδων για την οργανωσιακή έρευνα, είχε εκδώσει νωρίτερα ειδικό τεύχος Νο. 4 του 
Τόμου 24 (1979) αφιερωμένο στην ποιοτική μεθοδολογία. Στην αιτιολογία της ειδικής έκδοσης, 
ο Van Maanen (1979) επισημαίνει ότι:  
 

• η ποιοτική μέθοδος δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένη ως έννοια και ως γενικός όρος 
περιέχει διάφορες ερμηνευτικές τεχνικές που επιδιώκουν να περιγράψουν, 
αποκωδικοποιήσουν, μεταφράσουν και εντοπίσουν τη σημασία συγκεκριμένων 
φαινομένων του κοινωνικού περιβάλλοντος που συμβαίνουν ως επί το πλείστον με 
φυσικό τρόπο,  

 
• η ποιοτική μέθοδος προσπαθεί να μειώσει την απόσταση τόσο μεταξύ θεωρίας  (theory) 

και δεδομένων (data) όσο και μεταξύ περιβάλλοντος πλαισίου (context) και δράσης 
(action)· οι ποιοτικοί ερευνητές τείνουν μάλλον προς την αποκάλυψη των κοινωνικών 
διεργασιών (processes) παρά προς αυτή των κοινωνικών δομών (structures) που συχνά 
αποτελούν αντικείμενο των ποσοτικών ερευνητών, 

 
• η πρώτη ύλη της ποιοτικής έρευνας παράγεται “εν ζωή” (in vivo) πλησίον του σημείου 

προέλευσής της, 
 

• μολονότι δεν αποκλείεται η λογική του επιστημονικού εμπειρισμού (scientific 
empiricism), οι ποιοτικοί ερευνητές ακολουθούν κυρίως τη λογική της φαινομενολογικής 
ανάλυσης (phenomenological analysis) επειδή θεωρούν τα κοινωνικά φαινόμενα ως 
μάλλον ιδιαίτερα (particular) και αμφίσημα (ambiguous) παρά ως αντιγράψιμα 
(replicable) και σαφώς προσδιορισμένα (clearly defined), 

 
• δεδομένου ότι οι ποσοτικές μέθοδοι έχουν σχεδόν μονοπωλήσει την παραγωγή της 

γνώσης, η έρευνα στο πεδίο της οργανωσιακής θεωρίας θα πρέπει να εξετάσει και άλλες 
εναλλακτικές μεθόδους και τέλος 

 
• υπάρχει διαδεδομένος σκεπτικισμός αναφορικά με τη δυνατότητα των συμβατικών 

τεχνικών συλλογής δεδομένων να παράγουν στοιχεία που να μη διαστρεβλώνουν ή να 
μην εμφανίζουν εσφαλμένη εικόνα των φαινομένων που επιδιώκουν να αποκαλύψουν. 
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Αναφερόμενος στη σημασία των ποιοτικών μεθόδων για την οργανωσιακή έρευνα, ο Nicolaidis 
(2001) υποστηρίζει ότι, κατά τη διεξαγωγή της σχετικής με την εταιρική κουλτούρα έρευνας 
(business culture research), η χρήση της ποιοτικής προσέγγισης (interpretive), σε συνδυασμό με 
την γενικώς καθιερωμένη ποσοτική προσέγγιση (functionalist), παρέχει σημαντικές ωφέλειες, 
δεδομένου ότι εμπλουτίζει την κριτική ικανότητα των ερευνητών και συμβάλλει στη ανάπτυξη 
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του υφισταμένου θεωρητικού πλαισίου. Όπως επισημαίνει, ενώ η ποσοτική προσέγγιση 
ενδιαφέρεται κυρίως για τα θέματα πρόγνωσης, γενίκευσης και ελέγχου της οργανωσιακής 
κουλτούρας με τη βοήθεια στατιστικών μοντέλων, η ποιοτική προσέγγιση προσπαθεί να την 
ερμηνεύσει, παρατηρώντας τις ανθρώπινες ενέργειες και περιγράφοντας την κοινωνική σημασία 
των φαινομένων που την συνθέτουν. Κατά συνέπεια, οι ως άνω προσεγγίσεις θεωρούνται ως 
αλληλο-συμπληρούμενες για την ευόδωση της οργανωσιακής έρευνας. 
 
Το διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό Organization Science εξέδωσε ειδικό τεύχος 
Νο. 3 του Τόμου 1 (1990), αφιερωμένο στις μεθόδους της διαχρονικής έρευνας πεδίου 
(longitudinal field research) για τη μελέτη των διεργασιών της οργανωσιακής αλλαγής. Στην 
αιτιολογία της ειδικής έκδοσης, οι  Van De Ven & Huber (1990) σημειώνουν ότι η έρευνα της 
οργανωσιακής αλλαγής συνήθως εστιάζει σε δύο είδη ερωτημάτων: (α) ποια είναι τα 
προηγούμενα και ποιες οι συνέπειες των αλλαγών στα οργανωσιακά σχήματα ή στις διοικητικές 
πρακτικές; και (β) πώς μια οργανωσιακή αλλαγή αναδύεται-εμφανίζεται, εξελίσσεται, 
αναπτύσσεται και περατώνεται με την πάροδο του χρόνου; Παρατηρούν, μάλιστα, ότι μολονότι 
η συντριπτική πλειονότητα των ερευνών εστιάζει στο πρώτο ερώτημα, εν τούτοις εκδηλώνεται 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εξέταση και του δευτέρου ερωτήματος. Η ερώτηση του τύπου 
“πώς” αναφέρεται στην περιγραφή και ερμηνεία της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων που 
εκτυλίσσονται καθώς συντελείται η οργανωσιακή αλλαγή. Με την έννοια αυτή, η μελέτη 
περίπτωσης (case study), είτε ως ατομική είτε ως συγκριτική, προσφέρεται ως ενδεδειγμένη 
ερευνητική μέθοδος, η οποία συνδυάζεται με τον διαχρονικό χαρακτήρα της έρευνας πεδίου. 
 
Μεταγενέστερα, το διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό Human Resource Management, με 
την ευκαιρία αλλαγής του εκδοτικού του επιτελείου και έναρξης της νέας χιλιετίας, εξέδωσε 
ειδικό τεύχος Νο. 4 του Τόμου 38 (1999), αφιερωμένο στην παρουσίαση μελετών περιπτώσεων 
(case studies), στις οποίες εξετάζεται ο τρόπος εφαρμογής της στρατηγικής διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων σε πέντε επιχειρηματικούς οργανισμούς που θεωρούνται πρωτοπόροι στα 
θέματα ΔΑΠ. Τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν συνοψίζονται ως εξής (Becker & 
Huselid, 1999):  Η λειτουργία ΔΑΠ για να προσθέτει αξία στην επιχείρηση θα πρέπει: (α) να 
θεμελιώνεται  στην επιχειρηματική στρατηγική που βασίζεται στους ανθρώπους ως πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην κουλτούρα της διοίκησης που ασπάζεται αυτή την 
πεποίθηση, (β) να χαρακτηρίζεται από λειτουργική αριστεία, εστίαση στην εξυπηρέτηση των 
υπαλλήλων και των διοικητικών στελεχών ως εσωτερικών πελατών και παροχή σ’ αυτούς των 
απαιτουμένων υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και (γ) να προϋποθέτει ότι τα 
διευθυντικά της στελέχη αφενός κατανοούν τις επιπτώσεις των επιχειρηματικών προβλημάτων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο και αφετέρου μπορούν να προσαρμόσουν το σύστημα ΔΑΠ για να 
επιλύσει αυτά τα προβλήματα. 
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Το επιστημονικό περιοδικό Zeitschrift für Personalforschung – German Journal of Human 
Resource Research, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την ποιοτική έρευνα και της 
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αυξανόμενης χρησιμοποίησής της στην ανάπτυξη του πεδίου της στρατηγικής διοίκησης, 
ακολουθώντας την πρακτική και άλλων εγκρίτων επιστημονικών περιοδικών,  αφιέρωσε ειδικό 
τεύχος Νο. 2 του Τόμου 23 (2009) στην εφαρμογή των ποιοτικών μεθόδων για την έρευνα της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της ειδικής έκδοσης η ανάγκη για 
διάδοση και καλύτερη χρήση των ποιοτικών μεθόδων οφείλεται κυρίως στο ότι: (α) τα ποιοτικά 
δεδομένα θεωρούνται κατάλληλα για τη μελέτη φαινομένων που δεν κατανοούνται επαρκώς και 
για τα οποία υπάρχουν θεωρητικά κενά· άφθονα και λεπτομερή ποιοτικά δεδομένα μπορούν να 
φωτίσουν πολύπλοκα φαινόμενα που αποκαλύπτονται στις διεργασίες ή αναδύονται ως νέα ή 
ασυνήθη και (β) υπάρχει μεγάλο εύρος αναλυτικών μεθόδων, περιλαμβανομένης και της 
μελέτης περίπτωσης (case study), καθώς και ικανός αριθμός τεχνικών, όπως η παρατήρηση, οι 
συνεντεύξεις και οι αναλύσεις εγγράφων, για τις οποίες εκφράζεται κριτική ότι στερούνται 
προτυποποίησης αναφορικά με την εγκυρότητα και αξιοπιστία τους· συνεπώς θα πρέπει να 
συστηματοποιηθεί η εφαρμογή τους. 
  
5.1.7  Η μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας στη στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων  
 
Η εμπειρική έρευνα στον τομέα της στρατηγικής ΔΑΠ υιοθετεί τις προσεγγίσεις είτε της 
επισκόπησης (survey) είτε της συγκριτικής (συνήθως ποιοτικής) μελέτης περίπτωσης (case 
study) (Harness, 2009). Πολυάριθμες εφαρμογές της μεθόδου της επισκόπησης αναφέρονται 
αναλυτικά στην ενότητα 1.2 της παρούσης. Επίσης, έχουν εντοπισθεί ενδεικτικά παραδείγματα 
εφαρμογής της μεθόδου της επισκόπησης που περιέχουν μεγάλης κλίμακας συλλογή δεδομένων 
με χρήση στατιστικής ανάλυσης (Karami, Analoui & Cusworth, 2004; Teo & Crawford, 2005; 
Gowen, McFadden & Tallon, 2006). Αυτές οι έρευνες συγκεντρώνουν πληροφορίες από τα 
ανώτερα στελέχη της επιχείρησης, αποσπώντας τις απόψεις τους αναφορικά με διάφορα 
στοιχεία της στρατηγικής ΔΑΠ, όπως ποιότητα, απόδοση και ομάδες συμφερόντων· επιδιώκουν 
μάλιστα να συλλέξουν πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση, ιδιαίτερα χρήσιμη στις 
στρατηγικές έρευνες κατά την εξέταση της ολοκλήρωσης των πολιτικών ΔΑΠ με την 
επιχειρησιακή ή την ανταγωνιστική στρατηγική. Όπως επισημαίνει η Harness (2009), μολονότι 
η εξέταση του περιεχομένου της στρατηγικής προσφέρεται για συλλογή δεδομένων με τη 
μέθοδο της επισκόπησης, εν τούτοις, στην προσέγγιση αυτή υπάρχει έμφυτη η εξάρτηση από 
απαντήσεις που βασίζονται στην αντίληψη των ερωτωμένων· το πλεονέκτημα είναι ότι έτσι 
επιτρέπεται το ανοικτό πνεύμα στη διαδικασία των ερωτήσεων, διατρέχοντας τον κίνδυνο να 
υπάρξουν υποκειμενικές και επηρεασμένες από σκοπιμότητες απαντήσεις· όμως ο κίνδυνος 
αυτός αντιμετωπίζεται όταν οι ερωτώμενοι βρίσκονται στο κάταλληλο διοικητικό επίπεδο εντός 
της επιχείρησης και τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι περισσότερο αντικειμενικά.   
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Ως ενδεικτικά παραδείγματα ερευνών που χρησιμοποιούν την προσέγγιση της συγκριτικής, 
ποιοτικής μελέτης περίπτωσης αναφέρονται οι εργασίες των Buyens & DeVos (2001), Wong 
(2001) και Haunschild & Eikhof, (2009). Η ερευνητική αυτή στρατηγική θεωρείται χρήσιμη από 
τον Eisenhardt (1989) όταν η υπάρχουσα θεωρία δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένη και 
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χρειάζεται περισσότερη ανάλυση αλλά και ικανότητα ερμηνείας συνθέτων φαινομένων· 
χρησιμοποιεί συχνά διάφορες πηγές δεδομένων, περιλαμβανομένων των συνεντεύξεων 
(interviews) με το προσωπικό διαφόρων διοικητικών επιπέδων εντός της επιχείρησης, ομάδες 
εστίασης (focus groups) και εταιρικά στοιχεία (company data) ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία 
μέσω της τριγωνικότητας (triangulation) και να επιτευχθεί σε βάθος κατανόηση (Harness, 2009). 
Αυτός ο τύπος έρευνας έχει και ορισμένες αδυναμίες, η σημαντικότερη από τις οποίες θα 
μπορούσε να είναι η υποκειμενικότητα που είναι σύμφυτη με την ποιοτική έρευνα· ενδείκνυται η 
διασταύρωση εγκυρότητας με άλλες ερευνητικές στρατηγικές για περισσότερο ισχυρά 
αποτελέσματα (Buyens & DeVos, 2001). Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι αυτού του είδους οι 
αναλύσεις εντός του πεδίου της εμπειρικής έρευνας της ΔΑΠ, συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη 
ορισμένους παράγοντες, όπως ο κλάδος όπου ανήκει η επιχείρηση ή το μέγεθός της, που θα 
μπορούσαν να έχουν ουσιαστική επίπτωση στα αποτελέσματα, περιορίζοντας την 
αντιπροσωπευτικότητά των ευρημάτων σε διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα (Harness, 
2009). 
 
Οι Ghauri & Grønhaug (2002, ως αναφέρεται από τον Yin, 2003) παρατηρούν ότι η μελέτη 
περιπτώσεων αποτελεί διαδεδομένη ερευνητική στρατηγική στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Η 
ιδιαίτερη ανάγκη, μάλιστα, για τη χρήση των μελετών περιπτώσεων προκύπτει από την επιθυμία 
κατανόησης πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους ερευνητές 
να διατηρούν τα συνολικά (holistic) και σημαντικά (meaningful) χαρακτηριστικά των γεγονότων 
της ζώσης πραγματικότητας, όπως στην προκείμενη περίπτωση είναι οι εξεταζόμενες 
οργανωσιακές και διοικητικές διεργασίες (Yin, 2003).  
 
5.1.8  Επιλογή της ερευνητικής στρατηγικής της παρούσας διατριβής 
 
Υπό το φως των προεκτεθέντων προβαίνουμε στην εξέταση των παραγόντων που προσδιορίζουν 
την επιλογή της ακολουθητέας ερευνητικής στρατηγικής (Δημητριάδη, 2000). Ειδικότερα: 
 
Σκοπός της έρευνας: Εμπίπτει στην επαγωγική (inductive) προσέγγιση λόγω του ότι 
επιδιώκεται η ανάπτυξη της θεωρίας σύμφωνα με την εμπειρική πραγματικότητα· πρόκειται δηλ. 
για προσέγγιση ανάπτυξης ερευνητικών υποθέσεων που αποτελεί το κυρίως περιεχόμενο, εκτός 
της επιστημονικής παρατήρησης, και της μελέτης περίπτωσης· ως βασικά χαρακτηριστικά της 
προσέγγισης αυτής θεωρούνται η ευελιξία (flexibility) και η κυκλικότητα (circularity) της 
ερευνητικής διαδικασίας που εξελίσσεται και διαμορφώνεται καθόλη τη διάρκεια της 
συλλογής/ερμηνείας δεδομένων. 
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Στόχος της έρευνας: Είναι η καταγραφή, (περιγραφή) και ερμηνεία φαινομένων που 
αναφέρονται στην έννοια της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ και στη μέτρησή της, στους 
παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτήν και επί πλέον στον τρόπο, με τον οποίο οι εν λόγω 
παράγοντες συμβάλλουν στην δημιουργία συγκεκριμένων «παραδοτέων» αποτελεσμάτων, 
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παρεμβαλλομένων μεταξύ ΔΑΠ και τελικών επιχειρησιακών επιδόσεων. Η καταγραφή και 
ερμηνεία φαινομένων θεωρούνται ότι αποτελούν ενδεδειγμένο ερευνητικό στόχο είτε της 
επιστημονικής παρατήρησης είτε της μελέτης περίπτωσης. 
 
Τύπος ερευνητικού ερωτήματος: Τα τιθέμενα ερευνητικά ερωτήματα είναι του τύπου “πώς”  
και “γιατί”, τα οποία θεωρούνται ως ερμηνευτικά και συνήθως οδηγούν στην χρήση της  
μελέτης περίπτωσης, χωρίς να αποκλείεται  και η χρήση της επιστημονικής παρατήρησης ή της 
πειραματικής έρευνας. 
 
Είδος δεδομένων: Επειδή στόχος της έρευνας είναι η κατανόηση και ερμηνεία των υπό 
διερεύνηση φαινομένων, κρίνεται ότι ενδείκνυται η συλλογή ποιοτικών (qualitative) δεδομένων. 
Για τη χρήση αυτών των δεδομένων κρίνονται ως ενδεδειγμένες τόσο η μελέτη περίπτωσης, όσο 
και η επιστημονική παρατήρηση. 
 
Παρέμβαση ερευνητή: Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις διερεύνησης επιχειρηματικών 
προβλημάτων, υπάρχει αδυναμία είτε να προβούμε σε σκόπιμη πρόκληση ή/και επανάληψη των 
υπό διερεύνηση φαινομένων, είτε να επιβάλουμε συνθήκες όμοιες με αυτές του εργαστηριακού 
πειράματος, ιδιαίτερα εφόσον επιθυμούμε να μελετήσουμε τη συμπεριφορά φαινομένων, 
ατόμων ή/και ομάδων στο φυσικό τους περιβάλλον. Η αδυναμία αυτή υποστηρίζεται ότι καθιστά 
κατάλληλες τόσο τη μελέτη περίπτωσης, όσο και την επισκόπηση ή την επιστημονική 
παρατήρηση.  
 
Περιβάλλον έρευνας: Ως κατάλληλο θεωρούμε το επιτόπιο-φυσικό  (field) περιβάλλον, διότι, 
όπως σε πολλές περιπτώσεις  διερεύνησης επιχειρηματικών προβλημάτων, ο ερευνητής 
ενδιαφέρεται να μελετήσει τη συμπεριφορά  φαινομένων, ατόμων ή/και ομάδων στο πραγματικό 
τους περιβάλλον. Η συνθήκη αυτή κρίνεται ότι καθιστά κατάλληλες τόσο τη μελέτη περίπτωσης, 
όσο και την επισκόπηση ή την επιστημονική παρατήρηση.  
Από την εξέταση των ως άνω παραγόντων προκύπτει ότι η μελέτη περίπτωσης και η 
επιστημονική παρατήρηση αποτελούν τις επικρατέστερες επιλογές ερευνητικής στρατηγικής. Στο 
σημείο αυτό, και πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε την προτιμητέα 
ερευνητική στρατηγική σύμφωνα και με τις συναφείς προϋποθέσεις που προτείνει ο  Yin (2003). 
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια επιλογής: (α) τον τύπο του ερευνητικού 
ερωτήματος, (β) τον έλεγχο που ασκεί ο ερευνητής και (γ) την εστίαση σε σύγχρονα φαινόμενα, 
καταλήγουμε ότι ενδεδειγμένη ερευνητική στρατηγική είναι η μελέτη περίπτωσης επειδή: (α) 
τίθενται ερωτήματα του τύπου “πώς”  και “γιατί”, (β) ο ερευνητής δεν έχει δυνατότητα 
άσκησης ελέγχου στην εξέλιξη των περιστατικών συμπεριφοράς και (γ) η εστίαση της έρευνας 
γίνεται σε σύγχρονα και όχι σε φαινόμενα του παρελθόντος. 
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Επίσης, από την παράθεση της επιχειρηματολογίας των Κεφαλαίων 5-7 και λαμβάνοντας υπόψη: 
(α) τις αδυναμίες της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο της ΔΑΠ, (β) τη δυνατότητα της ποιοτικής 
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έρευνας και της μελέτης περίπτωσης να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προαναφερθείσες 
αδυναμίες και (γ) το συνεχώς αυξανόμενο επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τις 
ποιοτικές μεθόδους και την μελέτη περίπτωσης στο πεδίο της διοικητικής και της ΔΑΠ 
ειδικότερα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ενδεδειγμένη ερευνητική στρατηγική για τις 
ανάγκες της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη περίπτωσης (case study). 
 
Η μελέτη περίπτωσης θεωρείται ότι υπερτερεί έναντι των άλλων ερευνητικών στρατηγικών 
συλλογής πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων όταν συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις (Δημητριάδη, 2000; Yin, 2003): 

• σκοπός της ερευνητικής μελέτης είναι η ανάπτυξη θεωρίας (theory building) με βάση 
την εμπειρική πραγματικότητα 

• επιδιώκεται η διερεύνηση ή/και ερμηνεία ενός συνθέτου φαινομένου/ προβλήματος στις 
πραγματικές συνθήκες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

• ο ερευνητής χρησιμοποιεί συνδυασμό πηγών, τεχνικών ή/και μέσων-οργάνων συλλογής 
των δεδομένων 

• η ερευνητική διαδικασία διακρίνεται από αυξημένο βαθμό κυκλικότητας (circularity) 
και στοχαστικότητας (reflexitivity) όσον αφορά στα ερευνητικά ερωτήματα και τη 
συλλογή/ερμηνεία των δεδομένων. 
 

Συμπερασματικά μπορούμε να σημειώσουμε ότι επειδή στην παρούσα διατριβή επιθυμούμε να 
μελετήσουμε ορισμένα φαινόμενα στο φυσικό τους περιβάλλον, προκειμένου να διατυπώσουμε 
γενικές ερμηνευτικές θεωρίες αλλά αδυνατούμε να επιβάλουμε συνθήκες εργαστηριακού 
πειράματος, υιοθετούμε την ερευνητική στρατηγική της  μελέτης περίπτωσης (case study). Ως 
κυριότερο λόγο επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής θεωρούμε την πρόθεση διερεύνησης 
σε βάθος των υπό εξέταση συνθέτων παραγόντων και αποκάλυψης των σχέσεων που τους 
συνδέουν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και 
πολυπλοκότητας, όπως αυτό των μεγάλων επιχειρήσεων ενός δυναμικού και ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικού κλάδου. Η επιλογή της στρατηγικής αυτής κρίθηκε επίσης αναγκαία λόγω του 
αυξημένου βαθμού κυκλικότητας (circularity) και στοχαστικότητας (reflexivity) που 
χαρακτηρίζουν την ερευνητική διαδικασία αναφορικά με τα ερωτήματα/προτάσεις της έρευνας 
και τη συλλογή/ερμηνεία των δεδομένων. Αυτό ενισχύεται τόσο από την εννοιολογική σύγχυση 
που παρατηρείται ανάμεσα στους υπό εξέταση παράγοντες και την ύπαρξη περιορισμένων και 
συχνά ασαφών ευρημάτων που αφορούν στις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και από την έλλειψη 
παρόμοιων μελετών στο εν γένει επιχειρηματικό περιβάλλον και ειδικότερα στο εγχώριο. 
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Ως μονάδα ανάλυσης (unit of analysis) επιλέγουμε την οντότητα της επιχείρησης (entity), που 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της έρευνας, εναρμονιζόμενη με τις ερευνητικές προτάσεις. Επί 
πλέον, επιλέγουμε την πραγματοποίηση συγκριτικής μελέτης περίπτωσης (comparative case 
study design), η οποία μας δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης ομοειδών περιπτώσεων, δηλ. μεγάλων 
βασικά επιχειρήσεων, που λειτουργούν ως θυγατρικές ξένων ομίλων έχοντας υιοθετήσει τη 
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μεθοδολογία των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced scorecard) και γενικά εφαρμόζοντας 
σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, κατά τα οριζόμενα αναλυτικά στην ενότητα .... (Yin, 2003; 
Δημητριάδη, 2000). Επειδή επιδιώκουμε αυξημένο βαθμό εσωτερικής εγκυρότητας (internal 
validity), η μελέτη επεκτείνεται σε 14 επιχειρήσεις, δηλ. σε αριθμό περιπτώσεων που επιτρέπει, 
υπέρ το δέον, την κάλυψη της εν λόγω επιδίωξης (Δημητριάδη, 2000). 
 
Με σκοπό την εξαγωγή κατά το δυνατόν αξιοπίστων ευρημάτων-αποτελεσμάτων, σύμφωνα με 
την αρχή της τριγωνικότητας (triangulation), τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τρεις διαφορετικές 
πηγές, χρησιμοποιώντας συνδυασμό τεχνικών και μέσων-οργάνων συλλογής ποιοτικών 
δεδομένων, όπως:  

• διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με τους Διευθυντές ανθρωπίνων πόρων (HR 
Managers) και ορισμένα στελέχη γραμμής (Line Managers) των συμμετεχουσών 
εταιριών, 

• χρήση ερωτηματολογίων, παράλληλα με τις προσωπικές συνεντεύξεις και  
• μελέτη υπηρεσιακών εγγράφων – εντύπων (εγχειρίδια πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ, 

διαδικασίες, εγκύκλιοι), ηλεκτρονικών ιστοσελίδων μέσω διαδικτύου (Internet) κ.ά.  
 
5.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε ήδη στην ενότητα 5.1.8 , μονάδα ανάλυσης (unit of analysis) της έρευνας της 
παρούσας διατριβής αποτελεί η οντότητα (entity) της επιχείρησης, δηλ. η επιχειρηματική 
μονάδα. Επί πλέον, έχουμε επιλέξει την πραγματοποίηση συγκριτικής μελέτης περίπτωσης 
(comparative case study design), η οποία μας δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης ομοειδών 
περιπτώσεων, δηλ. μεγάλων βασικά επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν ως θυγατρικές ξένων 
ομίλων και έχουν υιοθετήσει τη μεθοδολογία των εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 
Scorecard) παράλληλα με την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων διοίκησης, κατά τα οριζόμενα 
αναλυτικά στην ενότητα 5.1 (Yin, 2003; Δημητριάδη, 2000).  

Για λόγους εξασφάλισης αυξημένου βαθμού εξωτερικής εγκυρότητας (external validity), 
επιδιώξαμε ώστε η μελέτη να συμπεριλάβει κατά το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, δηλ. 
ικανό αριθμό περιπτώσεων (Δημητριάδη,2000). Η επιλογή μας, μάλιστα, να πραγματοποιήσουμε 
συγκριτική μελέτη περίπτωσης (comparative case study design) καθιστά ακόμη περισσότερο 
αναγκαία την επαύξηση του αριθμού των προς μελέτη επιχειρήσεων. Κατόπιν τούτου, 
εντοπίσαμε τον πληθυσμό-στόχο της έρευνας, από τον οποίο προέκυψαν οι 14 προς μελέτη 
περιπτώσεις, σύμφωνα με την περιγραφόμενη ακολούθως διαδικασία. 

5.2.1 Επιλογή των προς μελέτη επιχειρήσεων  
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Δεδομένου ότι από την παρούσα διατριβή υιοθετείται η προσέγγιση των εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard) και επιλέγεται το μοντέλο αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας ΔΑΠ (HR Scorecard) των Beatty, Huselid & Schneier (2003), προκειμένου να 
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συλλεχθούν τα απαιτούμενα δεδομένα, θα έπρεπε να αναζητηθούν επιχειρήσεις, οι οποίες να 
ανταποκρίνονται σ’ αυτή την βασική προϋπόθεση, ως πρώτο κριτήριο. Δηλαδή, ο πληθυσμός-
στόχος της έρευνας θα έπρεπε να περιλαμβάνει επιχειρήσεις, οι οποίες είναι φορείς συγχρόνων 
αντιλήψεων διοίκησης και εφαρμόζουν στην πράξη τη μεθοδολογία των εξισορροπημένων 
επιδόσεων, γεγονός που τις καθιστά ικανές να φωτίσουν τις πτυχές της αποτελεσματικότητας 
της ΔΑΠ για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής. 

Οι ως άνω συγγραφείς και η ερευνητική ομάδα τους, εξετάζοντας τη μεθοδολογία των 
εξισορροπημένων επιδόσεων και την εφαρμογή της στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της λειτουργίας ΔΑΠ, εντόπισαν επιχειρήσεις, οι οποίες ακολουθούν τις αντίστοιχες πρακτικές 
και με τη βοήθεια των παραδειγμάτων τους εμπλούτισαν το έργο των ερευνητών και τη σχετική 
βιβλιογραφία. Οι επιχειρήσεις αυτές (Huselid, Becker & Beatty, 2005) έχουν κυρίως την έδρα 
τους στις ΗΠΑ και ανήκουν σε διάφορους τομείς, ως επί το πλείστον στον φαρμακευτικό και 
δευτερευόντως σε άλλους, όπως χρηματοοικονομικό, ασφαλιστικό, καταναλωτικών προϊόντων, 
τροφίμων & ποτών κλ.π. Από την ανάγνωση του σχετικού πίνακα εντοπίσθηκαν αρχικά οι 
επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην ελληνική αγορά μέσω θυγατρικών 
σχημάτων. 

Δεύτερο κριτήριο για τον προσδιορισμό του πληθυσμού-στόχου της έρευνας αποτέλεσε η 
απονομή διάκρισης από τον οργανισμό EFQM. Εντοπίσθηκαν δηλ. οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες έλαβαν είτε το βραβείο “European Excellence Award”, είτε διακρίθηκαν ως “Recognized 
for Excellence in Europe” (5, 4 και 3 Αστέρων), είτε ως “Committed to Excellence in Europe”, 
με το σκεπτικό ότι εφαρμόζουν σύγχρονα συστήματα διοίκησης (Βούζας, 1998; Γκοτζαμάνη & 
Βούζας, 2007). 

Τρίτο κριτήριο για τον προσδιορισμό του πληθυσμού-στόχου της έρευνας αποτέλεσε το 
διακριτικό στοιχείο της ένταξης ορισμένων επιχειρήσεων, ως θυγατρικών, σε πολυεθνικούς 
ομίλους του εξωτερικού, με το σκεπτικό της βάσιμης πιθανολόγησης ότι είναι φορείς συγχρόνων 
αντιλήψεων διοίκησης, κατά τα πρότυπα των ξένων μητρικών εταιριών. 

Τέταρτο κριτήριο για τον καθορισμό του πληθυσμού-στόχου της έρευνας υπήρξε το μέγεθος της 
επιχείρησης, με το σκεπτικό ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες είναι, κατά τεκμήριο, καλύτερα 
οργανωμένες και διοικούνται με σύγχρονες μεθόδους. Ως πηγή χρησιμοποιήθηκε ο οδηγός ICAP 
έτους 2009 και ειδικότερα ο πίνακας κατάταξης των 300 μεγαλυτέρων επιχειρήσεων βάσει 
ύψους πωλήσεων, μη συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων του 
χρηματο-πιστωτικού συστήματος. Από τον εν λόγω πίνακα επιλέχθηκαν οι πρώτες 200 
επιχειρήσεις. 
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Τέλος, ως πέμπτο κριτήριο προσδιορισμού του πληθυσμού-στόχου, χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός 
του απασχολουμένου προσωπικού. Ως ελάχιστο όριο ανθρωπο-δύναμης καθορίσθηκαν οι 200 
εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του οδηγού ICAP έτους 2009. Το κριτήριο αυτό 
θεωρήθηκε συμπληρωματικό και εξίσου ισυρό με το προηγούμενο, με το σκεπτικό ότι το 
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μέγεθος του απασχολουμένου προσωπικού αποτελεί και τεκμήριο εφαρμογής συγχρόνων 
μεθόδων διοίκησης. 

Από τον συνδυασμό των ως άνω πέντε κριτηρίων, προέκυψε ένας πληθυσμός-στόχος 
αποτελούμενος από 26 επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους: τροφίμων & ποτών, 
ταχυμεταφορών, καταναλωτικών, φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Στις 
επιχειρήσεις αυτές απευθυνθήκαμε γραπτώς (επιστολή της επιβλέπουσας καθηγήτριας) και 
προφορικώς (πολλαπλές παραστάσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες). Αποδέκτες των 
προσκλήσεων προς τις εταιρίες για συμμετοχή στην έρευνα, ήταν οι διευθυντές και διευθύντριες 
ανθρωπίνων πόρων, λόγω της κρισιμότητας της θέσης τους για την επιτυχία της έρευνας. 
Τελικώς, αποδέχθηκαν τις προσκλήσεις και συμμετείχαν στην έρευνα 14 επιχειρήσεις (ποσοστό 
54%). Η συμμετοχή θεωρείται πολύ υψηλή, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι το ποσοστό 
ανταπόκρισης λογίζεται επί του συνολικού πληθυσμού-στόχου και όχι επί ενός 
αντιπροσωπευτικού δείγματος.       

5.2.2 Διαδικασία συλλογής των πρωτογενών ποιοτικών δεδομένων  

Τα πρωτογενή ποιοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν, κατά κύριο λόγο, μέσω ερευνητικών 
συνεντεύξεων (research interviews) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων συναντήσεων-
συνομιλιών μεταξύ ερευνητή και ερωτωμένων. Οι επιλεγμένες ερωτήσεις του οδηγού 
συνέντευξης απαντήθηκαν προφορικά από τους ερωτώμενους και καταγράφηκαν συστηματικά 
από τον συνεντευκτή-ερευνητή (Παρασκευόπουλος, 1993; Δημητριάδη, 2000), δηλαδή από τον 
εκπονητή της παρούσας διατριβής. Κατά τη διάρκεια των ιδίων συναντήσεων, οι ερωτώμενοι 
κλήθηκαν και απάντησαν γραπτώς σε μικρό αριθμό ερωτηματολογίων, ενσωματωμένων στον 
οδηγό συνέντευξης, τα οποία απέβλεπαν στην πληρέστερη διευκρίνιση των απαντήσεων σε 
κύριες ερωτήσεις των συνεντεύξεων και τα οποία είχαν σχεδιασθεί ώστε να συμπληρώνονται 
κατά τη διάρκεια αυτών. 

Οι συνεντεύξεις ήταν δομημένες, δηλαδή η διαδικασία υποβολής ερωτήσεων ως προς την 
χρονική αλληλουχία, την ακριβή εκφώνηση, τις συγκεκριμένες επεξηγήσεις και τον τρόπο 
καταγραφής των απαντήσεων, ήταν εκ των προτέρων καθορισμένη και τηρήθηκε απαρέγκλητα 
από τον συνεντευκτή-ερευνητή (Δημητριάδη, 2000). 
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Θεωρούμε ότι αξιοποιήθηκε το βασικό πλεονέκτημα της ερευνητικής συνέντευξης έναντι του 
ερωτηματολογίου, διότι έδωσε τη δυνατότητα της σε βάθος διερεύνησης των θεμάτων 
(Δημητριάδη, 2000; Emory & Cooper, 1991). Οι ερωτώμενοι δέχθηκαν με ευκολία να 
συζητήσουν με τον ερευνητή και να εκφράσουν τις απόψεις τους προφορικά. Επί πλέον, κατά τη 
διάρκεια των συνεντεύξεων, λόγω επαγγελματικής προέλευσης και εμπειρίας του ερευνητή, 
ήταν δυνατή η δημιουργία άνετης και φιλικής ατμοσφαίρας. Ως αποτέλεσμα, κατέστη εφικτή η 
απόκτηση ακόμη και εμπιστευτικών πληροφοριών, προσωπικού ή γενικοτέρου χαρακτήρα, τις 
οποίες οι ερωτώμενοι θα ήταν απρόθυμοι να καταγράψουν αν θα έπρεπε να συμπληρώσουν ένα 
ερωτηματολόγιο. 
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Ακόμη, η ερευνητική συνέντευξη λειτούργησε ως εξαιρετικά έγκυρο όργανο συλλογής 
πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων επειδή βασίσθηκε στη διαπροσωπική επικοινωνία 
μεταξύ συνεντευκτή-ερευνητή και ερωτωμένου και επέτρεψε στον πρώτο την ευχέρεια να 
βεβαιώνεται ότι ο δεύτερος αντιλαμβάνεται πλήρως τις υποβαλλόμενες ερωτήσεις και να 
παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες (Cooper & Schindler, 1998; Δημητριάδη, 2000). 

Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι συνεντεύξεις να είναι 
απαλλαγμένες μειονεκτημάτων λόγω ελλιπούς διαπροσωπικής επικοινωνίας και παραγόντων 
που μπορούν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα των συμμετεχόντων, όπως η 
αποτελεσματική ερμηνεία της λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας (Παρασκευόπουλος, 1993; 
Δημητριάδη, 2000). 

Θεωρούμε ότι η φύση των διερευνωμένων θεμάτων επέβαλε την διεξαγωγή ερευνητικών 
συνεντεύξεων, παρά το υψηλό κόστος αυτής της προσέγγισης από άποψη χρόνου, πολλαπλών 
ταξιδίων, μετακινήσεων και συναφών δαπανών. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν, ως ερωτώμενοι, 
διοικητικά στελέχη δύο κατηγοριών: (i) διευθυντές/τριες ανθρωπίνων πόρων και (ii) στελέχη 
γραμμής, τα οποία υποδείχθηκαν από τους πρώτους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους κατά 
την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας (μολονότι είχε ζητηθεί να προταθούν μόνον διευθυντικά 
στελέχη ώστε να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τον διευθηντή ανθρωπίνων πόρων, τελικά 
υποδείχθηκαν κυρίως στελέχη χαμηλοτέρων επιπέδων, γεγονός που περιόρισε την βαρύτητα των 
ευρημάτων της έρευνας). Αρχική επιδίωξή μας ήταν να συμμετάσχουν ως ερωτώμενοι και οι 
Γενικοί Διευθυντές (CEOs) αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω αδυναμίας των ανωτάτων 
στελεχών να ανταποκριθούν. Επίσης, υπήρξε αρχική σκέψη διανομής ερωτηματολογίου σε 
τυχαία επιλεγμένους εργαζόμενους, η οποία όμως εγκαταλείφθηκε από το φόβο αρνητικών 
αντιδράσεων, λόγω καχυποψίας των εργαζομένων ότι τους τίθενται ερωτήσεις ενόψει 
οργανωτικών αλλαγών και μειώσεων προσωπικού. 

Έγιναν 26 συνεντεύξεις, στις οποίες συμμετείχαν εκ μέρους των υπό μελέτη 14 επιχειρήσεων: 
14 διευθυντές/τριες ανθρωπίνων πόρων και 12 στελέχη γραμμής (δεδομένου ότι από 2 
επιχειρήσεις υπήρξε παντελής αδυναμία διαθεσιμότητας στελεχών γραμμής, λόγω της κρίσιμης 
φάσης αναδιοργάνωσης την οποία αντιμετώπιζαν κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας). Από 
τους 14 διευθυντές/τριες ανθρωπίνων πόρων, οι 5 είναι άνδρες (36%) και οι 9 γυναίκες (64%) 
(για λόγους προστασίας της ανωνυμίας, όλοι τους αναφέρονται στην παρούσα διατριβή ως  
«διευθυντές»). Από τα 12 στελέχη γραμμής, οι 11 είναι άνδρες (92%) και μια είναι γυναίκα 
(8%).  
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Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν τους μήνες Οκτώβριο 2010 έως Ιανουάριο 2011, ως επί το 
πλείστον στο λεκανοπέδιο της Αττικής (17 συνεντεύξεις) και δευτερευόντως στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης (9 συνεντεύξεις) και είχαν, κατά μέσο όρο, διάρκεια περίπου 3 ωρών η κάθε μια. 
Οι 23 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια γραφείων των επιχειρήσεων στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, 2 έγιναν στο γραφείο του ερευνητή στη Θεσσαλονίκη και μια σε αίθουσα 
κεντρικού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης. 
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5.2.3 Διαδικασία συλλογής των δευτερογενών ποιοτικών δεδομένων  

Η συλλογή των δευτερογενών ποιοτικών δεδομένων έγινε κατά κύριο λόγο από το 
ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον και είχε ως βασική πηγή διάφορα επιχειρηματικά έγγραφα και 
αρχεία (company documentation) όπως: (α) δηλώσεις αποστολής, οράματος και αξιών της 
επιχείρησης, (β) ετήσιες εκθέσεις προς τους μετόχους, (γ) πολιτικές στελέχωσης-επιλογής, 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών & παροχών, υγιεινής & 
ασφάλειας, συμμετοχής των εργαζομένων, (δ) κανονισμοί εργασίας, (ε) μεθοδολογία 
παρακολούθησης των εξισορροπημένων επιδόσεων και αξιοποίησης των σχετικών μετρήσεων, 
(ε) μετρήσεις-δείκτες αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και επιπτώσεων της ΔΑΠ. Ως 
ενδοεπιχειρησιακή πηγή λογίζονται και οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες των επιχειρήσεων και των 
μητρικών αυτών εταιριών, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου (internet). 

Ως εξωεπιχειρησιακές πηγές χρησιμοποιήθηκαν: (α) ο ετήσιος οδηγός ICAP 2009 και (β) οι 
ενημερώσεις του διεθνούς οργανισμού EFQM για τις κατά καιρούς βραβευόμενες από αυτόν 
επιχειρήσεις.  

5.2.4 Περιορισμοί – δυσκολίες  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι επιστρατεύθηκαν όλες οι γνωριμίες και επιρροές του ερευνητή, τις 
οποίες διέθετε μετά από μακροχρόνια επαγγελματική απασχόληση ως διευθυντικό στέλεχος 
επιχειρήσεων/οργανισμών με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της ΔΑΠ. Παρά ταύτα, απαιτήθηκαν 
πολλαπλές οχλήσεις και υπενθυμίσεις (ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές κ.ά.) των αρμοδίων, 
προκειμένου να αποσπασθεί η θετική ανταπόκριση των επιχειρήσεων και να ορισθούν οι 
συναντήσεις με τα ερωτώμενα στελέχη, οι οποίες μερικές φορές χρειάσθηκε να μετατεθούν 
χρονικά.  Μάλιστα, η εκδήλωση της γενικότερης οικονομικής κρίσης αλλά και των ιδιομόρφων 
προβλημάτων ορισμένων κλάδων, όπως ο φαρμακευτικός, αποτέλεσαν πρόσθετους αρνητικούς 
παράγοντες στην ούτως ή άλλως επιφυλακτική στάση αρκετών εταιριών προκειμένου να 
συμμετέχουν σε παρόμοιες ερευνητικές πρωτοβουλίες. Επακόλουθο της κατάστασης αυτής ήταν 
και το γεγονός της έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης ανά ζεύγη, σε έξι από τις αρχικά 
επιλεγείσες 26 επιχειρήσεις, η οποία συνέπεσε κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας και 
είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία συμμετοχής των τεσσάρων από αυτές. 

Σημαντική δυσχέρεια αποτέλεσε η μεγάλη έκταση του οδηγού της συνέντευξης, που επέβαλε τη 
μεγάλη διάρκεια των συνεντεύξεων, η οποία κυμάνθηκε μεταξύ 1.35΄ ώρας και 4.00΄ ωρών 
(περίπου 3.00΄ κατά Μ.Ο.). 

Σχετικά δυσκολία υπήρξε σε αρκετές περιπτώσεις για τη συγκέντρωση των απαιτουμένων 
επιχειρηματικών εγγράφων και αρχείων, για την οποία αναλώθηκε σημαντικός χρόνος και 
χρειάσθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. 
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Γενικά, θα πρέπει να αναφερθεί η πολύ θετική διάθεση των διευθυντών ανθρωπίνων πόρων και 
το υψηλό τους ενδιαφέρον για τα θέματα του αντικειμένου τους και το περιεχόμενο της 
παρούσας έρευνας.  

5.3  ΟΡΓΑΝΟ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Κύριο όργανο ή εργαλείο μέτρησης της παρούσας έρευνας είναι η συνέντευξη, ως 
διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ ερευνητή και ερωτωμένου, κατά την διεξαγωγή της οποίας 
υποβλήθηκαν προφορικώς ανοικτές ή ημι-δομημένες ερωτήσεις και καταγράφηκαν οι 
απαντήσεις. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν και απάντησαν 
γραπτώς σε μικρό αριθμό ερωτηματολογίων, τα οποία απέβλεπαν στην πληρέστερη διευκρίνιση 
των απαντήσεων σε κύριες ερωτήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικού οργάνου ή εργαλείου μέτρησης (Δημητριάδη, 2000). 

5.3.1 Αξιοπιστία και εγκυρότητα του οργάνου μέτρησης  

Παράλληλα με την επιδίωξη διασφάλισης εξωτερικής εγκυρότητας των δεδομένων της έρευνας 
(external validity), δηλαδή της δυνατότητας γενίκευσης των ευρημάτων σε ευρύτερα σύνολα 
ομοειδών περιπτώσεων-πληθυσμών, καταβλήθηκε η ανάλογη προσπάθεια από τον ερευνητή και 
δόθηκε επίσης έμφαση στη διασφάλιση: (i) υψηλού βαθμού εσωτερικής εγκυρότητας (internal 
validity) δηλαδή διασφάλιση της δυνατότητας μέτρησης αυτών που πραγματικά επιθυμεί ο 
ερευνητής να μετρήσει και (ii) υψηλού βαθμού αξιοπιστίας  (reliability), δηλαδή διασφάλιση της 
δυνατότητας επανάληψης των διαδικασιών μέτρησης με τα ίδια πάντοτε αποτελέσματα 
(Δημητριάδη, 2000). 

5.3.2 Σχεδιασμός και δομή του οδηγού συνέντευξης 

Η συλλογή των πρωτογενών ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλα 
σχεδιασμένου οδηγού συνέντευξης, διαφορετικού για κάθε μια κατηγορία ερωτωμένων 
στελεχών (διευθυντών ανθρωπίνων πόρων και στελεχών γραμμής), στον οποίο διατυπώθηκαν τα 
ερωτήματα του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για την αποτύπωση των υπό 
εξέταση παραγόντων και των μεταξύ αυτών σχέσεων.  

Αρχικά διενεργήθηκε ο απαραίτητος προέλεγχος του οδηγού συνέντευξης και των 
ενσωματωμένων  σ’ αυτόν ερωτηματολογίων για τον έλεγχο κατανόησης των ερωτημάτων, την 
εκτίμηση της μέσης απαιτούμενης χρονικής διάρκειας των συνεντεύξεων και την αρχική 
εκτίμηση της αντίδρασης των ερωτωμένων. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν διαδοχικά, δύο 
διευθυντές ανθρωπίνων πόρων (διαφορετικοί απ’ αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα) και ένα 
διευθυντικό στέλεχος γραμμής. Όλοι είχαν σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου και μακροχρόνια 
επαγγελματική εμπειρία. Ακολούθησε η οριστικοποίηση του οδηγού συνέντευξης, αφού 
λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις. 
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Ο τελικά διαμορφωμένος οδηγός συνέντευξης περιέχει, για μεν τους διευθυντές ανθρωπίνων 
πόρων 103 ερωτήματα, για δε τα στελέχη γραμμής 72 και εκτίθεται στα Παραρτήματα 6 & 7. 
Πλέον των αρχικών ερωτημάτων για τις γενικές πληροφορίες της επιχείρησης και τα προσωπικά 
στοιχεία των ερωτωμένων, αμφότερες οι εκδοχές του οδηγού συνέντευξης περιλαμβάνουν 
ερωτήματα ανοικτού τύπου, τα οποία αναφέρονται σε χωριστές ενότητες, για τη στρατηγική, το 
Τμήμα ΔΑΠ, τους 4 παράγοντες του ερευνητικού μοντέλου και τις 4 μεταξύ αυτών σχέσεις, ως 
εξής: (i) Στρατηγική, (ii) Φυσιογνωμία-ρόλος του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων, (iii) Ικανότητες 
στελεχών λειτουργίας ΔΑΠ, (iv) 1η Σχέση, (v) Πολιτικές-πρακτικές ΔΑΠ (στελέχωση, 
εκπαίδευση & ανάπτυξη, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβές, υγιεινή & ασφάλεια, εργασιακές 
σχέσεις), (vi) 2η Σχέση, (vii) Συστήματα ΔΑΠ, (viii) 3η Σχέση, (ix) Παραδοτέα αποτελέσματα 
λειτουργίας ΔΑΠ, (x) 4η Σχέση.  

Τα ενσωματωμένα στον οδηγό συνέντευξης ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν: (i) ερωτήσεις με 
5βαθμη κλίμακα απόκρισης (Likert) από το 5 (συμφωνώ εξαιρετικά) έως το 1 (συμφωνώ 
ελάχιστα), (ii) ερωτήσεις επιλογής μεταξύ αμοιβαίως αποκλειομένων εναλλακτικών απαντήσεων 
(multiple choice questions) και (iii) ερωτήσεις με εναλλακτική κλίμακα απόκρισης «Ναι-Όχι» 
(dichotomous questions), οι οποίες συνολικά είναι για μεν τους διευθυντές ανθρωπίνων πόρων 6, 
δια δε τα στελέχη γραμμής 16. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας. Αρχικά 
παρατίθενται οι σύντομες περιγραφές των υπό μελέτη περιπτώσεων, σύμφωνα με τη δομή του 
ερευνητικού μοντέλου. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων που αναφέρονται:    
(i) στους παράγοντες αποτελεσματικότητας ΔΑΠ που περιλαμβάνονται στο ερευνητικό 
υπόδειγμα (μοντέλο) και (ii) στις ερευνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί. Τέλος, 
παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα διοικητικά στελέχη που συμμετείχαν στην 
έρευνα και έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις ως ερωτώμενοι. 

6.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ  ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των υπό μελέτη περιπτώσεων, όπως προκύπτει από τη συλλογή 
και επεξεργασία των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων της έρευνας. Οι επιχειρήσεις 
αναφέρονται με εικονικές επωνυμίες, δεδομένου ότι έχει αναληφθεί η υποχρέωση διασφάλισης 
της ανωνυμίας τόσο των εταιριών όσο και των στελεχών που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα.  

Η δομή των περιγραφών είναι τυποποιημένη και σύμφωνη με τους παράγοντες 
αποτελεσματικότητας ΔΑΠ κατά το ερευνητικό υπόδειγμα (μοντέλο) των Beatty, Huselid & 
Schneier (2003). Ειδικότερα, κάθε περιγραφή περίπτωσης περιέχει: (i) χαρακτηρισμό της 
ακολουθούμενης ανταγωνιστικής στρατηγικής, (ii) περιγραφή του ρόλου του διευθυντή 
ανθρωπίνων πόρων, (iii) προφίλ του Τμήματος ΔΑΠ, (iv) εντοπισμό των ικανοτήτων που 
χρειάζεται να ενεργοποιήσουν τα στελέχη ΔΑΠ στην πράξη, (v) συνοπτική περιγραφή των 
κυρίων πολιτικών ΔΑΠ που ισχύουν, (vi) καταγραφή των χαρακτηριστικών του εφαρμοζομένου 
συστήματος ΔΑΠ και (vii)  καταγραφή των παραδοτέων της ΔΑΠ.  

Οι πλήρεις μελέτες περιπτώσεων παρατίθενται στο Παράρτημα 8 της διατριβής, όπου 
καταγράφονται αναλυτικά οι διαπιστώσεις της έρευνας για κάθε μια επιχείρηση, με την ίδια ως 
άνω τυποποίηση περιεχομένων. Στις μελέτες περιπτώσεων γίνεται συχνή αναφορά στις απόψεις 
των συμμετεχόντων διοικητικών στελεχών, οι οποίες μάλιστα μεταφέρονται αυτούσιες για 
λόγους πιστής καταγραφής, ενίσχυσης της ενάργειας και καλύτερης κατανόησης των λεχθέντων. 
Θα πρέπει και πάλι να επισημανθεί ότι δεν αναφέρονται στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να 
αποκαλύψουν την ταυτότητα των περιπτώσεων και συνεπώς να παραβιάσουν την υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας της έρευνας, την οποία έχουμε αναλάβει.  
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6.1.1 Περίπτωση 1η: EVERGREEN 

Η EVERGREEN είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία προϊόντων διατροφής και προσωπικής – οικιακής 
φροντίδας, με έδρα στην Αθήνα και τέσσερις (4) μονάδες παραγωγής στην Αττική και 
Πελοπόννησο. Απασχολεί συνολικά 800 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως απόφοιτοι 
Λυκείου (60%). Ακολουθούν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (29%) και οι κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων (11%). 
 
Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η EVERGREEN ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard). 

 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Δεν υπεισέρχεται στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται στην υλοποίησή της, μέσω 
των πολιτικών ΔΑΠ.Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής ως “business 
partner”, μέσω στελεχών του Τμήματός του, επιφορτισμένων με την κάλυψη των διαφόρων 
Τμημάτων της εταιρίας. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
12 άτομα, εκ των οποίων 5 μεταπτυχιακοί (1 άτομο έχει εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή των ικανοτήτων διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς και διοικητικής κατάρτισης.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 6 ηγετικές ικανότητες για τα στελέχη και 8 επιθυμητές ιδιότητες του 
υπαλληλικού προσωπικού. Τα στελέχη συνήθως προέρχονται από το εσωτερικό της 
εταιρίας. Η επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων λόγω της αντικειμενικής διαπίστωσης των ικανοτήτων των υποψηφίων, της 
εμπειρίας των εξεταστών και των πολλαπλών συνεντεύξεων που διεξάγονται. 
Αξιολογείται έμμεσα, μέσω εκτίμησης της απόδοσης των εργαζομένων. 
 

• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω σύνδεσής της με την απόδοση των 
εργαζομένων και τις αποκλίσεις που διαπιστώνονται. Αξιολογείται άμεσα από τους 
εκπαιδευόμενους και έμμεσα δια της εκτίμησης των αποτελεσμάτων της στην πράξη. 

 
 

262
Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
• Αξιολόγηση της απόδοσης 

Εφαρμόζονται χωριστά συστήματα αξιολόγησης για τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: επιχειρησιακοί στόχοι και στόχοι 
προσωπικής ανάπτυξης. Καταρτίζεται πλάνο ατομικής ανάπτυξης, το οποίο 
παρακολουθείται συστηματικά. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω σύνδεσής της με συγκεκριμένους στόχους και 
του προσανατολισμού της προς αυτούς. Αξιολογείται έμμεσα δια της έρευνας 
ικανοποίησης των εργαζομένων. 
 

• Σύστημα αμοιβών 
Βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου. Προβλέπονται 7 διευθυντικά και 6 
υπαλληλικά μισθολογικά κλιμάκια που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 8-10%. Επιθυμητό 
επίπεδο της καμπύλης αμοιβών είναι ο διάμεσος, εντός του 4ου τεταρτημορίου της 
αγοράς. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων λόγω της σύνδεσης των μισθολογικών αυξήσεων και του “bonus” με την 
υλοποίηση των στόχων και της ισχυρής ώθησης για επίτευξη αποτελεσμάτων. 
Αξιολογείται έμμεσα δια της έρευνας ικανοποίησης των εργαζομένων. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 
 

• Ολοκλήρωση 
Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών λόγω μακράς παράδοσης και 
διεθνούς εφαρμογής. 
 

• Διαφοροποίηση 
Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά τα διευθυντικά στελέχη από τους λοιπούς 
υπαλλήλους στα θέματα αμοιβών και παροχών. 

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
απαιτουμένων ηγετικών ικανοτήτων και λοιπών ιδιοτήτων του προσωπικού. Επίσης, επιδιώκει 
να προσελκύσει και να διακρατήσει τους εργαζόμενους που επιθυμεί να έχει και προσπαθεί να 
κάνει τη ζωή τους καλύτερη με την πάροδο του χρόνου.  
 

• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  

• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρούνται τα ευρήματα της έρευνας ικανοποίησης των εργαζομένων 
και η επιτυχία της εταιρίας στον κλάδο της. 
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• Δεν μετριέται η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. 
• Παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) σε γενικά θέματα 

προσωπικού και στα ειδικότερα θέματα στελέχωσης, μισθοδοσίας και παροχών. 
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6.1.2 Περίπτωση 2η: OPTIMUM  

Η OPTIMUM είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή και διάθεση ζαχαρωδών, σοκολάτας και άλλων τροφίμων, με 
έδρα στην Αθήνα και μια (1) μονάδα παραγωγής στην Αττική. Απασχολεί συνολικά 300 περίπου 
εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (29%) και κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων (33%). Ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου (28%) και στοιχειώδους 
εκπαίδευσης (10%). 

Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η OPTIMUM ακολουθεί τη στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας. Το προφίλ των ανθρώπων που 
αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτής της 
στρατηγικής. Η εκτέλεση της στρατηγικής δεν παρακολουθείται δια της μεθόδου των 
εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced scorecard), μολονότι η μητρική εταιρία εντάσσει στη 
λογική της μεθόδου ορισμένες δραστηριότητες. 

 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Δεν υπεισέρχεται στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται στην υλοποίησή της, μέσω 
των πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, ως “business 
partner”, μέσω στελεχών του Τμήματός του, που είναι επιφορτισμένα με την κάλυψη των 
διαφόρων Τμημάτων της εταιρίας. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
12 άτομα, εκ των οποίων 5 μεταπτυχιακοί (1 άτομο έχει εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή της ικανότητας διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 8 κατηγορίες δεξιοτήτων, σε 4 επίπεδα θέσεων εργασίας, από το 
συνδυασμό των οποίων προκύπτουν 67 προφίλ. Τα στελέχη, κατά προτεραιότητα, 
αναζητούνται από το εσωτερικό της εταιρίας.  Η επιλογή είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω συμμετοχής σ’ αυτήν αρκετών 
στελεχών ως εξεταστών και της καλής γνώσης που αποκτούν οι υποψήφιοι για τις 
προσδοκίες της εταιρίας από αυτούς. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. 
 

• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω των γνώσεων που παρέχει προς 
αυτή την κατεύθυνση, της κοινής αντίληψης που διαμορφώνει για τα επιχειρηματικά 
θέματα και της επαγγελματικής αναβάθμισης των εκπαιδευομένων. Αξιολογείται μόνον 
από τους συμμετέχοντες, με τον καθιερωμένο τρόπο. 
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• Αξιολόγηση της απόδοσης 
Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης για όλο το προσωπικό.  Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: ποσοτικά (επιχειρησιακοί στόχοι) και ποιοτικά 
(εκτίμηση δεξιοτήτων). Καταρτίζεται πλάνο ατομικής ανάπτυξης, το οποίο 
παρακολουθείται συστηματικά. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή τα ποσοτικά κριτήρια  απορρέουν από τους 
στρατηγικούς στόχους και είναι συνδεδεμένα άμεσα με αυτούς. Δεν αξιολογείται με 
συγκεκριμένο τρόπο. 
 

• Σύστημα αμοιβών 
Συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με τη διαδικασία της αξιολόγησης έργου, την οποία 
διαχειρίζεται κεντρικά η μητρική εταιρία. Προβλέπονται 14 μισθολογικά κλιμάκια που 
διαφέρουν μεταξύ τους κατά 12-15%. Το επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης αμοιβών 
βρίσκεται κατά τι υψηλότερα από το 3ο τεταρτημόριο της αγοράς. Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή έχει 
σχεδιασθεί ανά ομάδα εργαζομένων και προβλέπει την καταβολή  “bonus” για την 
πραγματοποίηση των στόχων. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. 
 

Σύστημα ΔΑΠ  
• Ευθυγράμμιση 

Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 
 

• Ολοκλήρωση 
Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών, λόγω δοκιμασίας του στην 
πάροδο του χρόνου και της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τις άλλες εταιρίες του 
διεθνούς ομίλου. 
 

• Διαφοροποίηση 
Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά τα μέλη της διευθυντικής ομάδας και τα 
αμέσως εποπτευόμενα από αυτούς στελέχη στα θέματα αμοιβών και παροχών. 

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων, όπως συνδυάζονται στα προφίλ των θέσεων εργασίας. Επίσης, επιδιώκει τη σωστή 
αντιμετώπιση των εργαζομένων, ώστε να μην μεταβάλλονται οι πολιτικές λόγω αλλαγών 
προσώπων στις θέσεις της Διοίκησης και να αποκλείεται η μεροληπτική μεταχείριση του 
προσωπικού. 

• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης και της προόδου των ατομικών πλάνων ανάπτυξης. 

• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης. 
• Δεν μετριέται η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. 
• Δεν παρακολουθούνται  δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) στα θέματα της ΔΑΠ. 
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6.1.3 Περίπτωση 3η: ORIGINAL 

Η ORIGINAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων – τροφίμων, 
με έδρα την Αθήνα και τέσσερις (4) μονάδες παραγωγής στην Αττική και Πελοπόννησο. 
Απασχολεί συνολικά 1.050 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως απόφοιτοι Λυκείου (34%) και 
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (32%). Ακολουθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 
(25%) και οι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης (9%). 

Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η ORIGINAL ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής δεν παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard). 

 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Συμμετέχει στην κατάρτιση του επιχειρηματικού πλάνου αλλά εμπλέκεται και στην υλοποίηση 
της στρατηγικής, μέσω των πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών 
γραμμής, ως “business partner”, έχοντας εδραιώσει την αντίληψη ότι το Τμήμα ανθρωπίνων 
πόρων δεν περιορίζεται μόνον στην παροχή υπηρεσιών αλλά υποστηρίζει και τα στρατηγικά 
θέματα. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρω 
15 άτομα, εκ των οποίων 5 μεταπτυχιακοί (4 άτομα έχουν εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή της ικανότητας διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 13 συμπεριφορές, ενταγμένες σε 4 ομάδες του πλαισίου ηγεσίας, που θα 
πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι, ανάλογα με το βαθμό αναγκαιότητάς τους σε κάθε 
θέση εργασίας. Τα στελέχη συνήθως προέρχονται από το εσωτερικό της εταιρίας. Η 
επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή  
είναι αξιοκρατική και επιτρέπει τη διάγνωση της συμπεριφοράς των υποψηφίων και της 
συμβατότητάς της με το πλαίσιο ηγεσίας. Αξιολογείται με τη βοήθεια ειδικής έρευνας 
που διεξάγεται περιοδικά μεταξύ των στελεχών γραμμής, ως χρηστών της σχετικής 
διαδικασίας. 
 

• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
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Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω  εναρμόνισής της με το 
επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας και τους στόχους της και επειδή καλύπτει 
πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με την αναμενόμενη απόδοση 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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των εργαζομένων. Αξιολογείται με τον συνήθη τρόπο από τους εκπαιδευόμενους. Επί 
πλέον, γίνεται ειδική αξιολόγηση του ουσιαστικού μέρους των προγραμμάτων με 
αποτύπωση των συγκεκριμένων ωφελειών που προκύπτουν από αυτά. 

 
• Αξιολόγηση της απόδοσης 

Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης για όλο το προσωπικό.  Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: επιχειρησιακοί στόχοι (what) και επιθυμητές 
συμπεριφορές (how).  Καταρτίζεται οδηγός ατομικής προόδου και ανάπτυξης, η 
εφαρμογή του οποίου γίνεται συστηματικά. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή τα κριτήρια περιέχουν την εξειδίκευση 
των επιχειρηματικών στόχων στον τομέα ευθύνης των αξιολογουμένων και η πορεία των 
δεικτών απόδοσης παρακολουθείται τακτικά. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, 
αλλά προβλέπεται ο περιοδικός έλεγχος αντικειμενικότητας της διαδικασίας 
(calibration). 
 

• Σύστημα αμοιβών 
Βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου. Προβλέπονται 10 μισθολογικά 
κλιμάκια, χωρίς καθορισμένη διαφορά μεταξύ τους. Το επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης 
αμοιβών βρίσκεται κατά τι υψηλότερα από τον διάμεσο της αγοράς. Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω της σύνδεσης 
του “bonus” με την υλοποίηση των στόχων. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 
 

• Ολοκλήρωση 
Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών, λόγω της ενσωμάτωσής τους σε 
ενιαίο σύνολο και του κοινού συνδετικού κρίκου μεταξύ τους που είναι οι συμπεριφορές. 

 
• Διαφοροποίηση 

Η επιχείρηση δεν αποδέχεται ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων 
θέσεων. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τα θέματα απόδοσης 
και αμοιβών.  

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
απαιτουμένων συμπεριφορών του ηγετικοί πλαισίου. Επίσης, επιδιώκει να λειτουργήσει η 
αλυσίδα: απόδοση – αξιολόγηση απόδοσης – ανταμοιβή, ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των 
στόχων. Ακόμη, επιδιώκει τη δημιουργία κουλτούρας απόδοσης ώστε να τοποθετούνται οι 
άνθρωποι στις θέσεις τους βάσει των δεξιοτήτων τους, τις οποίες να αξιοποιούν στο έπακρο. 
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• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  

• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης. 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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• Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων γίνεται με τη 
μορφή του προφίλ ωρίμανσης (maturity profile), σύμφωνα με μια σύνθετη διαδικασία 
της μητρικής εταιρίας. Ως  κριτήρια, ακόμη, θεωρούνται τα ευρήματα της έρευνας 
“ORIGINAL and I” αλλά και η τυχόν δυσαρέσκεια των υπαλλήλων κατά την 
επικοινωνία μαζί τους. 

• Παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) σε μια σειρά θεμάτων 
προσωπικού, όπως στρατολόγηση, διαδοχή, έλεγχος ασφαλείας κλ.π. 
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6.1.4 Περίπτωση 4η: OCTAGON 

Η OCTAGON είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή και διάθεση ζαχαρωδών και σοκολάτας, με έδρα στην Αθήνα και 
μία (1) μονάδα παραγωγής στην Πελοπόννησο. Απασχολεί συνολικά 255 εργαζόμενους, οι 
οποίοι είναι κυρίως απόφοιτοι Λυκείου (44%). Ακολουθούν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (39%), οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (13%) και οι απόφοιτοι στοιχειώδους 
εκπαίδευσης (4%). 

Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η OCTAGON ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής δεν παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard). 
 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Έχει άμεση συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής κατά την τρέχουσα φάση συγχώνευσης 
με άλλη μεγάλη εταιρία του κλάδου, αλλά εμπλέκεται και στην υλοποίησή της, μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα, ως “business partner”, τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, 
οι οποίοι αναμένουν από αυτόν λύσεις στα θέματα διοίκησης του προσωπικού. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
7 άτομα, εκ των οποίων 3 μεταπτυχιακοί (1 άτομο έχει εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή των ικανοτήτων διοίκησης 
αλλαγών και διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 8 ηγετικές συμπεριφορές που απαιτείται να έχουν οι εργαζόμενοι 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Τα στελέχη συνήθως προέρχονται από το 
εσωτερικό της εταιρίας. Η επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων λόγω της ικανότητας των εξεταστών, της επαναληπτικής 
εφαρμογής και του συνεχούς εμπλουτισμού της διαδικασίας. Αξιολογείται έμμεσα, εκ 
του αποτελέσματος. 

 
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
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Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω της μεγάλης έμφασης που δίνεται 
στην κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των θέσεων 
εργασίας και τα διαπιστωμένα σημεία υστέρησης της απόδοσης. Αξιολογείται μόνον το 
σχετικό με τις Πωλήσεις πρόγραμμα, ανάλογα με τη μεταφορά στο χώρο εργασίας 
πρακτικών και βελτιώσεων με απτά αποτελέσματα. 

 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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• Αξιολόγηση της απόδοσης 
Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης για όλο το προσωπικό της εταιρίας. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: επιχειρησιακοί στόχοι (ΤΙ) και απαιτούμενες 
συμπεριφορές (ΠΩΣ). Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων επειδή δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση χωρίς απόδοση αλλά και 
λόγω της παράλληλης αξιολόγησης στόχων και συμπεριφορών. Αξιολογείται έμμεσα εκ 
του αποτελέσματος, τόσο από την επίτευξη των στόχων όσο και από την επιτυχία των 
καταρτιζομένων πλάνων διαδοχής. 

 
• Σύστημα αμοιβών 

Δεν βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου, την οποία προσεγγίζει με έμμεσο 
τρόπο (job matching), σύμφωνα με το σύστημα μεγάλης συμβουλευτικής εταιρίας. Δεν 
είναι προσδιορισμένος ούτε ο αριθμός των μισθολογικών κλιμακίων, ούτε οι μεταξύ τους 
ποσοστιαίες διαφορές. Επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης αμοιβών είναι ο διάμεσος της 
αγοράς. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων επειδή οι αυξήσεις των αμοιβών και το σύστημα “bonus” καθορίζονται ανάλογα 
με την υλοποίηση των ατομικών στόχων, οι οποίοι συνδέονται με τους εταιρικούς 
στόχους. Αξιολογείται έμμεσα από την διακράτηση των επιθυμητών να παραμείνουν 
στην εταιρία εργαζομένων. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 

 
• Ολοκλήρωση 

Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών επειδή όλες συντονίζονται από 
την ίδια πηγή, δηλ. το Τμήμα ΔΑΠ, γεγονός που αποκλείει την μεταξύ τους σύγκρουση. 
Το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων εξασφαλίζει την μεταξύ τους συνοχή για τον κοινό σκοπό, 
δηλ. την υποστήριξη της στρατηγικής της εταιρίας.    

 
• Διαφοροποίηση 

Η επιχείρηση δεν αποδέχεται ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων 
θέσεων. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν υπάρχουν 3 διακριτές ομάδες εργαζομένων 
(εργοστάσιο, πωλήσεις, λοιποί), των οποίων η μεταχείριση διαφοροποιείται ως προς τα 
θέματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης της απόδοσης.  

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
απαιτουμένων ηγετικών συμπεριφορών του προσωπικού. Επίσης, επιδιώκει την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της εταιρίας και του “συμβολαίου”, δηλ. της δέσμευσης του εργαζομένου 
να επιτύχει τους στόχους του.   
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• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης και του προγράμματος διαδοχής.  

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρείται η καλή πορεία της εταιρίας και η αναγνώριση που έρχεται 
από τα στελέχη της μητρικής εταιρίας.  

• Δεν μετριέται η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. 
• Παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) σε θέματα εναλλαγής 

προσωπικού, στελέχωσης, διακράτησης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, εργασιακών 
σχέσεων, αμοιβών & παροχών και γενικών εξόδων Τμήματος ΔΑΠ. 
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6.1.5 Περίπτωση 5η: ZODIAC 

Η ZODIAC είναι  θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία δραστηριοποιείται στον  κλάδο των 
ταχυμεταφορών με έδρα στην Αθήνα. Απασχολεί συνολικά 300 εργαζόμενους, για το επίπεδο 
εκπαίδευσης των οποίων δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην εταιρία.  

Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η ZODIAC ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται με τρόπο που είναι εμπνευσμένος από τη μέθοδο των 
εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced scorecard). 

 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Δεν υπεισέρχεται στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται στην υλοποίησή της, μέσω 
των πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, προτείνοντας τις 
κατάλληλες λύσεις. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
3 άτομα, εκ των οποίων 2 μεταπτυχιακοί (1 άτομο έχει εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή της ικανότητας διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 10 ικανότητες που περιλαμβάνται στο ενισχυμένο πλαίσιο ικανοτήτων. Οι 
θέσεις εργασίας εντάσσονται σε 2 κατηγορίες (στελεχών και μη), για τις οποίες 
απαιτούνται οι εν λόγω ικανότητες, ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης. Τα 
στελέχη προέρχονται  είτε από το εσωτερικό της εταιρίας  είτε από το εξωτερικό. Η 
επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω 
της πληθώρας υποψηφίων προς επιλογή και της διαδικασίας, με την οποία 
διαπιστώνονται οι επιθυμητές δεξιότητες των υποψηφίων για να ανταποκριθούν στα 
καθήκοντά τους αλλά κυρίως εντοπίζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης που έχουν. Δεν 
αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. 
 

• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
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Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
στο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και στις αξιολογήσεις της απόδοσης. Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή η όλη 
εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι προσαρμοσμένη στη στρατηγική και στους 
επιδιωκόμενους στόχους, λόγω της σύνδεσής της με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
της απόδοσης. Αξιολογείται από τους εκπαιδευόμενους με τον παραδοσιακό τρόπο. 
Επίσης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης, λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον 
η εκπαίδευση συμβάλλει στην βελτίωση της απόδοσης. 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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• Αξιολόγηση της απόδοσης 

Εφαρμόζεται ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης για όλο το προσωπικό. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: επιχειρησιακοί στόχοι και στόχοι ατομικής ανάπτυξης. 
Καταρτίζεται πλάνο ατομικής ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά. Η 
πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή 
οι εταιρικοί στόχοι κατανέμονται και εξειδικεύονται σε επίπεδο ατόμων και συνεπώς η 
πραγματοποίησή τους συνεισφέρει στην επίτευξη και των στόχων της εταιρίας. Επί 
πλέον, αναδεικνύει τις αδυναμίες των υπαλλήλων προκειμένου να βελτιωθεί ακόμη 
περισσότερο η απόδοσή τους. Αξιολογείται έμμεσα δια της έρευνας δέσμευσης των 
εργαζομένων και της διαδικασίας πιστοποίησης “Investors in People”. 
 

• Σύστημα αμοιβών 
Δεν βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου, η οποία πρόκειται να εισαχθεί 
προσεχώς. Προβλέπονται 15 μισθολογικά κλιμάκια, χωρίς να είναι καθορισμένο το 
ποσοστό της μεταξύ τους διαφοράς. Το επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης αμοιβών 
βρίσκεται κατά τι υψηλότερα από τον μέσο όρο της αγοράς. Ειδικά για τα διευθυντικά 
στελέχη, ως μέτρο λαμβάνεται το 3ο τεταρτημόριο της αγοράς.  Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή μέσω του 
προγράμματος μεταβλητών αμοιβών (bonus) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση 
και την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων και έχει ισχυρή υποκινητική 
ενέργεια επί των εργαζομένων. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 
 

• Ολοκλήρωση 
Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών λόγω σύνδεσης μεταξύ 
διοίκησης της απόδοσης και συστήματος αμοιβών που αναμένεται να οδηγήσει σε 
ικανοποίηση των εργαζομένων, όπως άλλωστε διαπιστώνεται από την έρευνα δέσμευσης 
που διεξάγεται. 
 

• Διαφοροποίηση 
Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά τα μέλη της διευθυντικής ομάδας απο τους 
λοιπούς υπαλλήλους, στα οποία και μόνον χορηγείται “bonus”. Επίσης, τα άτομα που 
έχουν πολύ υψηλή απόδοση (A performers) τυγχάνουν ειδικής φροντίδας στα θέματα 
ανάπτυξης.  
 

Παραδοτέα της ΔΑΠ 
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Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων του ηγετικού πλαισίου. Επίσης, επιδιώκει να έχει δεσμευμένους και υποκινημένους 
υπαλλήλους, οι οποίοι εργαζόμενοι ως μέλη μιας ομάδας μπορούν να επιτυγχάνουν τους 
στόχους της εταιρίας.  
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• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  

• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης. 
• Η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων εκτιμάται έμμεσα, δια των 

ευρημάτων της έρευνας δέσμευσης των εργαζομένων και της διαδικασίας πιστοποίησης 
“Investors in People”. Ως κριτήριο, ακόμη, θεωρείται η συμπεριφορά και η θετική 
ανταπόκριση των ανθρώπων. 

• Παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) κυρίως στα θέματα 
στελέχωσης και εκπαίδευσης. 
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6.1.6 Περίπτωση 6η: HARMONY 

Η HARMONY είναι  θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία μη αλκοολούχων ποτών, με έδρα στην Αθήνα και 
επτά (7) μονάδες παραγωγής στην Αττική, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θεσσαλία και Κρήτη. 
Απασχολεί συνολικά 2.500 εργαζόμενους, για το επίπεδο εκπαίδευσης των οποίων δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία στην εταιρία. 

Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η HARMONY ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται μέσω μιας μεθόδου, η οποία ομοιάζει κάπως με αυτή των 
εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced scorecard). 

 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Συμβάλλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται και στην υλοποίησή της, μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ.Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, αποτελώντας τον 
συνεκτικό ιστό μεταξύ των Τμημάτων της εταιρίας και κύριο συντελεστή στη διαμόρφωση της 
κουλτούρας και στη δέσμευση των εργαζομένων. 
  
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
30 άτομα, εκ των οποίων 5 μεταπτυχιακοί με εξειδίκευση στη ΔΑΠ. 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή της ικανότητας διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 6 ικανότητες που περιέχει το σύστημα ικανοτήτων για όλο το προσωπικό, 
το οποίο εντάσσεται σε 7 ιεραρχικές ομάδες. Οι απαιτούμενες ικανότητες καθορίζονται 
ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο και εντός 7 βασικών περιοχών αποτελεσμάτων 
(KRAs). Τα στελέχη  προέρχονται  είτε από το εσωτερικό της εταιρίας είτε από το 
εξωτερικό. Η επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων λόγω της χρήσης αξιοπίστων μέσων και του εντοπισμού υποψηφίων που έχουν 
δυνατότητες ιεραρχικής εξέλιξης και ανάληψης περισσοτέρων αρμοδιοτήτων. 
Αξιολογείται έμμεσα, με τη βοήθεια των ευρημάτων της έρευνας δέσμευσης των 
υπαλλήλων ή των διαγωνισμών όπου συμμετέχει η εταιρία. 

 
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
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Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και στον εντοπισμό των ατόμων που 
είτε έχουν δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης είτε χρειάζονται βελτίωση. Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω της άμεσης 
σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών αναγκών – ατομικής απόδοσης – ικανότητας επίτευξης 
στόχων, δηλ. της προέλευσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την αξιολόγηση 
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της απόδοσης. Αξιολογείται άμεσα από τους εκπαιδευόμενους και έμμεσα από τις 
διαπιστώσεις στους χώρους εργασίας. 

 
• Αξιολόγηση της απόδοσης 

Εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης που είναι ενιαίο για όλους, με μικρές διαφορές για 
τους χειριστές των γραμμών παραγωγής. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένους στόχους, ανάλογα με το επίπεδο ιεραρχίας, με ανάλυση της απόδοσης σε 
κάθε μια από τις 7 βασικές περιοχές αποτελεσμάτων και παράθεση των ενεργειών και 
συμπεριφορών που εκδηλώνει ο αξιολογούμενος προκειμένου να επιτύχει τους στόχους 
του. Συντάσσεται πλάνο ατομικής ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά. Η 
πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή  
περιέχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένους δείκτες εντασσόμενους στις κύριες περιοχές 
αποτελεσμάτων που απορρέουν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της εταιρίας 
και εξετάζει παράλληλα τις απαιτούμενες ικανότητες – δεξιότητες. Δεν αξιολογείται με 
συγκεκριμένο τρόπο, αλλά προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου αντικειμενικότητας της 
διαδικασίας (calibration). 
   

• Σύστημα αμοιβών 
Βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου. Προβλέπονται 14 μισθολογικά 
κλιμάκια που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 15%. Το επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης 
συνολικών αμοιβών βρίσκεται μεταξύ  διαμέσου και 3ου τεταρτημορίου της αγοράς, ενώ 
των βασικών αμοιβών στοχεύει στο διάμεσο της αγοράς. Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω της 
ανταμοιβής που παρέχει το σύστημα “bonus”, της υποκινητικής του δύναμης και της 
κάλυψης από αυτό της πλειονότητας του προσωπικού (60%). Αξιολογείται έμμεσα δια 
της έρευνας ικανοποίησης των εργαζομένων και των ερευνών αμοιβών & παροχών που 
διενεργούν μεγάλες συμβουλευτικές εταιρίας. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 
 

• Ολοκλήρωση 
Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών λόγω της φροντίδας του 
Τμήματος “Policies & Procedures” που έχει ουσιαστικό ρόλο στην εναρμόνιση των 
πολιτικών μεταξύ τους.  
 

• Διαφοροποίηση 
Η επιχείρηση δεν αποδέχεται ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων 
θέσεων. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κρίσιμες θέσεις και συνεπώς 
τα άτομα που τις κατέχουν τυγχάνουν ειδικής φροντίδας. Πρόκειται για τα άτομα που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα διαδοχής στελεχών της εταιρίας. 
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Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
απαιτουμένων ικανοτήτων του προσωπικού. Επίσης, επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους της και 
ειδικότερα, να προσελκύσει και να συγκρατήσει ταλαντούχους υπαλλήλους, να αντιμετωπίσει 
δίκαια το προσωπικό, να διαθέτει δεσμευμένους εργαζόμενους και να έχει βιώσιμη ανάπτυξη.  

• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  

• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρούνται η επίτευξη των στόχων και η προσπάθεια που 
καταβάλλεται από τους εργαζόμενους προς αυτή την κατεύθυνση.  

• Δεν μετριέται η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. Όμως, θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αξιολόγηση της απόδοσης του Δ/ντή ανθρωπίνων 
πόρων στις 7 βασικές περιοχές αποτελεσμάτων και επίτευξης των αντιστοίχων στόχων 
αποτελεί ουσιαστική μέτρηση. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια δεικτών σε θέματα, όπως: 
βελτίωση παραγωγικότητας, εκτέλεση επιχειρηματικού σχεδίου, ανάπτυξη στελεχών για 
διαδοχή, ανάπτυξη κουλτούρας αποτελεσμάτων, σχέσεις με σωματεία και αρχές, 
επιτυχής εφαρμογή του συστήματος SAP και υλοποίηση πρωτοβουλιών. 

• Παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) σε θέματα 
προσωπικού, όπως απασχόλησης, εναλλαγής, απουσιών, υγιεινής & ασφάλειας, 
εκπαίδευσης, προαγωγών κλ.π.  
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6.1.7 Περίπτωση 7η: NORMAL 

Η NORMAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία καλλυντικών, προϊόντων υγιεινής και 
φαρμακευτικών, με έδρα την Αθήνα και μια (1) μονάδα παραγωγής στην Αττική. Απασχολεί 
συνολικά 400 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (43%) και 
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (35%). Οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι Λυκείου (22%). 

Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η NORMAL ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard). 
 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται και στην υλοποίησή της, μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, ως “business partner”, 
μέσω στελεχών του Τμήματός του, επιφορτισμένων με την κάλυψη των διαφόρων Τμημάτων 
της εταιρίας. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
11 άτομα, εκ των οποίων 4μεταπτυχιακοί (3 άτομα έχουν εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή των ικανοτήτων εκτέλεσης της 
στρατηγικής και διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 10 ηγετικές ικανότητες που συνθέτουν 7 επί μέρους μοντέλα ικανοτήτων 
για τις θέσεις εργασίας κάθε Τμήματος. Τα στελέχη προέρχονται είτε από το εσωτερικό 
της εταιρίας είτε από το εξωτερικό. Η επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω αναλύσεων που ακολουθούν την πρόσληψη και 
παρακολουθούν την πορεία των προσληφθέντων, ώστε να γίνονται αλλαγές των 
παραμέτρων επιλογής, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της διαδικασίας. Αξιολογείται, 
επί πλέον, με τη χρήση σχετικών μετρήσεων του Τμήματος ΔΑΠ που αναφέρονται στις 
προσλήψεις ταλαντούχων υπαλλήλων. 

 
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
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Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή απορρέει από τη στρατηγική της 
επιχείρησης και υπάρχει σύνδεση των επιθυμητών ικανοτήτων με τους επιδιωκόμενους 
στόχους, δηλ. εντοπίζονται οι πραγματικές ανάγκες. Αξιολογείται από τους 
εκπαιδευόμενους με τον καθιερωμένο τρόπο. 
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• Αξιολόγηση της απόδοσης 
Εφαρμόζεται ενιαίο για όλους σύστημα αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 2 
κατηγοριών: επιχειρησιακοί στόχοι και στόχοι ατομικής ανάπτυξης. Καταρτίζεται 
πρόγραμμα ατομικής ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθείται και επικαιροποιείται 
συστηματικά. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων επειδή βασίζεται στα “συμβόλαια απόδοσης”, δηλ.στα στρατηγικά 
πλάνα της εταιρίας εξειδικευμένα σε ατομικό επίπεδο και υπάρχει σαφής εστίαση και 
στόχευση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Επί πλέον θεωρείται αντικειμενική και 
αξιοκρατική. Αξιολογείται μέσω ειδικής έρευνας που διενεργείται τακτικά και μετά από 
την ετήσια διαδικασία των αξιολογήσεων. 

 
• Σύστημα αμοιβών 

Βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου. Προβλέπονται 10 μισθολογικά 
κλιμάκια που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 10-15%. Επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης 
αμοιβών είναι ο διάμεσος των ομοειδών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών της αγοράς. Η 
πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή 
είναι καθορισμένη με σαφήνεια, συνδέεται ευθέως με την απόδοση μέσω του 
προγράμματος “bonus” και συνεπώς έχει ισχυρή υποκινητική δύναμη. Δεν αξιολογείται 
με συγκεκριμένο τρόπο. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 

 
• Ολοκλήρωση 

Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών λόγω της μακράς δοκιμασίας 
που έχουν υποστεί, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα, στη μητρική εταιρία και στις 
θυγατρικές και να βασίζονται στην τοπική επίσης εμπειρία εφαρμογής. 
 

• Διαφοροποίηση 
Η επιχείρηση δεν αποδέχεται ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων 
θέσεων. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως 
στα θέματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών & παροχών 
και διαχείρισης ταλέντων. 

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
ηγετικών ικανοτήτων  του προσωπικού. Επίσης, επιδιώκει την ευθυγράμμιση της διοίκησης των 
εργαζομένων με την στρατηγική της εταιρίας, την ίση μεταχείριση αυτών και τη διαφάνεια. 

• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  
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• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρούνται τα ευρήματα της έρευνας ικανοποίησης των εργαζομένων 
και οι επιδόσεις της επιχείρησης. 

• Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων γίνεται με τη 
βοήθεια ετησίας ειδικής έρευνας που διεξάγεται μεταξύ των εσωτερικών πελατών του 
Τμήματος. Μέσω αυτής αξιολογούνται η ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η 
κάλυψη των αναγκών των χρηστών και η συνολική ανταπόκριση του Τμήματος. 

• Παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) σε θέματα 
προσέλκυσης ταλέντων, διακράτησης προσωπικού, διοίκησης της απόδοσης, 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης, ικανοποίησης εργαζομένων, υγιεινής & ασφάλειας και 
ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων. 
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6.1.8 Περίπτωση 8η: RIGHT 

Η RIGHT είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την παραγωγή, προώθηση και διάθεση φαρμάκων, με έδρα την Αθήνα και μια (1) μονάδα 
παραγωγής στην Αττική. Απασχολεί συνολικά 353 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως 
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (46%) και απόφοιτοι Λυκείου – επαγγελματικών σχολών 
(38%). Οι υπόλοιποι είναι κυρίως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (14%). 

Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η RIGHT ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard). 
 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Δεν υπεισέρχεται στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται στην υλοποίησή της, μέσω 
των πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, επικουρώντας 
τους στον τρόπο που σκέπτονται και διαχειρίζονται τα θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο 
δυναμικό τους. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
5 άτομα, εκ των οποίων ένα με μεταπτυχιακές σπουδές (χωρίς εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή της ικανότητας διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 12 ικανότητες ως επιθυμητές ιδιότητες του υπαλληλικού προσωπικού 
(τελούν υπό αναθεώρηση λόγω προσαρμογής στο διεθνές πλαίσιο της εταιρίας που 
προβλέπει 5 ικανότητες για το στελεχιακό και 4 για το λοιπό προσωπικό). Τα στελέχη 
συνήθως προέρχονται είτε από το εσωτερικό της εταιρίας είτε από το εξωτερικό. Η 
επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω 
των μέσων που χρησιμοποιούνται και κυρίως των εξαντλητικών συνεντεύξεων και των 
πολλών “case studies”. Αξιολογείται έμμεσα, εκ του αποτελέσματος της εργασίας των 
προσληφθέντων. 
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• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και στα ατομικά πλάνα ανάπτυξης 
των αξιολογουμένων. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων λόγω καλού συνδυασμού της με τις στρατηγικές προτεραιότητες 
και της άμεσης συνδεσής της με την αξιολόγηση της απόδοσης. Αξιολογείται από τους 
εκπαιδευόμενους, οι οποίοι προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις για τη μεταφορά γνώσεων 
και δεξιοτήτων στην πράξη. 
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• Αξιολόγηση της απόδοσης 
Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα που είναι κοινό για όλους. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 2 
κατηγοριών: επίτευξη αποτελεσμάτων (TI) και ανάπτυξη ικανοτήτων (ΠΩΣ). 
Καταρτίζεται πρόγραμμα ατομικής ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθείται και 
επικαιροποιείται συστηματικά. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή εξετάζει και αξιολογεί την συνολική απόδοση 
του εργαζομένου, δηλ. τι πρέπει να κάνει και πως διεκπεραιώνει το ρόλο του και 
επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίσης, ασκεί ισχυρή υποκίνηση για την 
επίτευξη των στόχων. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά προβλέπεται η 
διενέργεια ελέγχων για να διαπιστωθεί η ποιότητα των τεθέντων στόχων και αν έχουν 
εκπαιδευθεί σωστά οι αξιολογούμενοι, σύμφωνα με το πλάνο ανάπτυξής τους. 

 
• Σύστημα αμοιβών 

Βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου. Προβλέπονται 10 μισθολογικά 
κλιμάκια που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 15%. Το επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης 
αμοιβών βρίσκεται άνω του 3ου τεταρτημορίου της αγοράς. Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω του “bonus”, η 
καταβολή του οποίου συνδέεται με την επίτευξη των στόχων και της ισχυρής υποκίνησης 
που ασκεί στους εργαζόμενους. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 

 
• Ολοκλήρωση 

Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών λόγω μακράς εφαρμογής αλλά 
και της συνεχούς παρουσίας του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων στην εταιρία.  

 
• Διαφοροποίηση 

Η επιχείρηση δεν αποδέχεται ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων 
θέσεων. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως 
στα θέματα αμοιβών. 

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
απαιτουμένων ιδιοτήτων του προσωπικού, οι οποίες ήδη βρίσκονται στο στάδιο αναθεώρησης, 
λόγω προσαρμογής του συστήματος στο διεθνές πλαίσιο της εταιρίας. Επίσης, επιδιώκει την 
επιχειρηματική επιτυχία και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων. 
 

• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  
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• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρούνται η καλή πορεία της εταιρίας και οι επιδόσεις της. 
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• Δεν μετριέται η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. 
• Δεν παρακολουθούνται δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) της ΔΑΠ.  
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6.1.9 Περίπτωση 9η: ROSEBUD 

Η ROSEBUD είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την προώθηση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων, με έδρα την Αθήνα. 
Απασχολεί συνολικά 200 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 
(67%) και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19%). Οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι Λυκείου 
(14%). 

Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η ROSEBUD ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard). 
 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Δεν συμβάλλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται στην υλοποίησή της, μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, ως “business partner”, 
μέσω στελεχών του Τμήματός του, επιφορτισμένων με την κάλυψη των διαφόρων Τμημάτων 
της εταιρίας. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
4 άτομα, εκ των οποίων 1 άτομο έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και μάλιστα με εξειδίκευση 
στη ΔΑΠ. 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή των ικανοτήτων διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς και εκτέλεσης της στρατηγικής.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 10 ηγετικές ικανότητες του προσωπικού. Τα στελέχη προέρχονται είτε από 
το εσωτερικό της εταιρίας είτε από το εξωτερικό. Η επιλογή είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω των στοχευμένων συνεντεύξεων, 
της εμπλοκής αρκετών στελεχών ως εξεταστών και του σαφούς προσδιορισμού των 
προσδοκιών από τους υποψήφιους. Αξιολογείται έμμεσα, εκ του αποτελέσματος στην 
απόδοση, συμπεριφορά και παραμονή στην εταιρία των προσληφθέντων. 

 
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
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Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
στα ατομικά πλάνα ανάπτυξης των εργαζομένων, ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω σύνδεσής της με την απόδοση των 
εργαζομένων και τη διαδικασία αξιολόγησής της, αλλά και λόγω της  ειδικής φροντίδας 
για τους ταλαντούχους υπαλλήλους.  Αξιολογείται από τους εκπαιδευόμενους με τον 
καθιερωμένο τρόπο. Επίσης, στο τέλος κάθε χρόνου γίνεται συνολική αξιολόγηση της 
εκπαίδευσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος και του βαθμού ικανοποίησής του από αυτήν.  
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• Αξιολόγηση της απόδοσης 

Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που είναι κοινό για όλους. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: επίτευξη εταιρικών στόχων και επίδειξη απαιτουμένων 
ικανοτήτων. Καταρτίζεται πρόγραμμα ατομικής ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθείται 
και επικαιροποιείται συστηματικά. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή οι στόχοι εξειδικεύονται εκ των άνω προς τα 
κάτω, σύμφωνα με τους γενικούς εταιρικούς στόχους και δεδομένου ότι ολόκληρο το 
πλάνο ανάπτυξης των ανθρώπων και η επίτευξη των αποτελεσμάτων βασίζονται στις 
μετρήσεις της απόδοσης. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά προβλέπεται η 
διενέργεια ελέγχου αντικειμενικότητας της διαδικασίας (calibration).  

 
• Σύστημα αμοιβών 

Βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου. Δεν είναι καθορισμένος ο αριθμός των 
μισθολογικών κλιμακίων, μεταξύ των οποίων η διαφορά φθάνει μέχρι 25%. Επιθυμητό 
επίπεδο της καμπύλης αμοιβών είναι ο διάμεσος της αγοράς. Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή περιέχει 
σύστημα “bonus” που συνδέει την επίτευξη στόχων με τις αμοιβές για το σύνολο του 
προσωπικού της εταιρίας. Παράλληλα, ασκείται ισχυρή υποκίνηση στους εργαζόμενους. 
Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 

 
• Ολοκλήρωση 

Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών λόγω προέλευσης από κοινή 
βάση, που είναι η φιλοσοφία της μητρικής εταιρίας και εναρμόνισης με τις ισχυρές αξίες, 
όπως εκφράζονται στο “Πιστεύω” της. 

 
• Διαφοροποίηση 

Η επιχείρηση δεν αποδέχεται ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων 
θέσεων. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως 
στα θέματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αμοιβών & παροχών και διαχείρισης ταλέντων. 

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
απαιτουμένων ηγετικών ικανοτήτων του προσωπικού. Επίσης, επιδιώκει να επιτύχει τους 
στρατηγικούς στόχους, αξιοποιώντας τις ικανότητες-δυνατότητες των εργαζομένων σε 
περιβάλλον δικαιοσύνης και επιβράβευσης της υψηλής απόδοσης και προσελκύοντας 
ταλαντούχους ανθρώπους. 
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• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  
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• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρούνται τα ευρήματα των ερευνών για την εφαρμογή του 
“Πιστεύω” και τη δέσμευση των εργαζομένων. 

• Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων γίνεται με τη 
βοήθεια δεικτών που αναφέρονται στη δέσμευση, διακράτηση υπαλλήλων, διαδοχή 
στελεχών, αναδιάρθρωση έργων, ανάπτυξη των στελεχών της ΔΑΠ και σε ορισμένες 
διαδικασίες, όπως μισθολογικές ή σχετικές με τη διοίκηση της απόδοσης. 

• Παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) σε θέματα σύνθεσης, 
εναλλαγής προσωπικού, αποχωρήσεων και απουσιών.  
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6.1.10 Περίπτωση 10η: ROYAL 

Η ROYAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την εισαγωγή, προώθηση και διάθεση φαρμάκων, με έδρα την Αθήνα. Απασχολεί συνολικά 150 
εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (61%) και κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων (27%). Οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι Λυκείου (12%). 
 
Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η ROYAL ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard) αλλά μόνον στα ανώτερα επίπεδα της μητρικής εταιρίας. 
 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Δεν συμβάλλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται στην υλοποίησή της, μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, επιδιώκοντας να 
μετεξελιχθεί σε “business partner” των διαφόρων Τμημάτων της εταιρίας. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
4 άτομα, εκ των οποίων 3 μεταπτυχιακοί (2 άτομα έχουν εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή των ικανοτήτων διοίκησης 
αλλαγών και εκτέλεσης της στρατηγικής.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 6 συμπεριφορές που απαιτείται να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη 
θέση και το επίπεδο ευθύνης. Τα στελέχη προέρχονται είτε από το εσωτερικό της 
εταιρίας είτε από το εξωτερικό. Η επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή γίνεται σύνδεσή της με τους στόχους, 
επιλέγοντας ανθρώπους ικανούς για την υλοποίηση της στρατηγικής και επειδή 
βασίζεται στις ικανότητες που ελέγχουν τις επιθυμητές συμπεριφορές. Αξιολογείται 
έμμεσα, βάσει του αποτελέσματος. 

 
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 

Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
στην εξέταση των απαιτήσεων λόγω στρατηγικής της εταιρίας, στα διαπιστούμενα κενά 
και στα ατομικά πλάνα ανάπτυξης που προέρχονται από τη διαδικασία αξιολόγησης της 
απόδοσης. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων λόγω των τεχνικών που χρησιμοποιούνται και της διασφάλισης ότι η εταιρία 
διαθέτει τις δεξιότητες που πράγματι χρειάζεται για την υλοποίηση της στρατηγικής της. 
Αξιολογείται από τους εκπαιδευόμενους με τον καθιερωμένο τρόπο. 
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• Αξιολόγηση της απόδοσης 
Εφαρμόζεται ενιαίο για όλους σύστημα αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 2 
κατηγοριών: επιχειρηματικοί στόχοι και βασικές συμπεριφορές. Καταρτίζεται πλάνο 
ατομικής ανάπτυξης του αξιολογουμένου, η υλοποίηση του οποίου παρακολουθείται 
συστηματικά. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων επειδή εντοπίζει τα κενά ως προς τις δεξιότητες, ενημερώνει τον 
αξιολογούμενο προκειμένου να βελτιωθεί στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων και 
υποστηρίζει τη διαχείριση των ταλαντούχων υπαλλήλων.  Η αξιολόγηση περιλαμβάνει 
ελέγχους για την έκταση και ποιότητα εφαρμογής, την κατάρτιση  και υλοποίηση των 
ατομικών πλάνων ανάπτυξης, την ποιότητα των ποσοτικών στόχων και την 
αντικειμενικότητα (calibration) της διαδικασίας. 

 
• Σύστημα αμοιβών 

Βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου. Προβλέπονται 5 μισθολογικά 
κλιμάκια που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 20-25%. Επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης 
αμοιβών είναι ο διάμεσος της φαρμακευτικής αγοράς. Η πολιτική είναι αποτελεσματική 
και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή γίνεται σύνδεση των αμοιβών 
με την επίτευξη των στόχων και την επίδειξη των επιθυμητών συμπεριφορών μέσω του 
μηχανισμού του “bonus”, ο οποίος έχει και πολύ ισχυρό υποκινητικό χαρακτήρα. 
Αξιολογείται τοπικά, μέσω ελέγχων της πολιτικής “bonus” και της γενικότερης πολιτικής 
αμοιβών σε σχέση με τις άλλες εταιρίες του κλάδου. 

  
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 

 
• Ολοκλήρωση 

Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών επειδή έχουν σχεδιασθεί ως 
μέρη ενός συνόλου, ακολουθούν τη λογική συνέχεια του κύκλου ζωής των εργαζομένων, 
συσχετίζουν τις συμπεριφορές με την επίτευξη στόχων και βασίζονται στο δομημένο 
σύστημα της μητρικής εταιρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 
• Διαφοροποίηση 

Η επιχείρηση δεν αποδέχεται ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων 
θέσεων. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως 
στα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης,  αξιολόγησης της απόδοσης, 
αμοιβών & παροχών και διαχείρισης ταλέντων. 
 

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
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Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
απαιτουμένων συμπεριφορών του προσωπικού. Επίσης, επιδιώκει την επίτευξη των εταιρικών 
στόχων, την εκτέλεση της στρατηγικής και όχι μόνον την ικανοποίηση των εργαζομένων. 
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• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  

• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρείται η πορεία των πωλήσεων. 

• Δεν μετριέται η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. 
• Δεν τηρούνται δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) της ΔΑΠ.  
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6.1.11 Περίπτωση 11η: REVIVAL 

Η REVIVAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την προώθηση και διάθεση φαρμάκων, με έδρα την Αθήνα. Απασχολεί 
συνολικά 320 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (43%) 
και απόφοιτοι Λυκείου – επαγγελματικών σχολών (35%). Οι υπόλοιποι είναι κυρίως κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων (22%). 
 
Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η REVIVAL ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard). 
 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται και στην υλοποίησή της, μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, εντοπίζοντας τις 
απαιτήσεις από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού για την προώθηση κάθε προϊόντος στην αγορά. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
4 άτομα, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχουν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή των ικανοτήτων διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς και διοικητικής κατάρτισης.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 7 ηγετικές συμπεριφορές, τις οποίες απαιτείται να έχουν οι εργαζόμενοι, 
ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης. Τα στελέχη προέρχονται είτε από το 
εσωτερικό της εταιρίας είτε από το εξωτερικό. Η επιλογή είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω σύνδεσής της με τις επιθυμητές 
συμπεριφορές και τις ικανότητες των υποψηφίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
στρατηγικής. Αξιολογείται έμμεσα, εκ του αποτελέσματος. 

• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και στην ειδική παρακολούθηση των 
κενών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων των ιατρικών επισκεπτών. Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή είναι 
στρατηγικά ευθυγραμμισμένη με τις πωλήσεις και το νέο προφίλ του πωλητή, 
διευκολύνοντας έτσι τη ανάθεση συνεχώς και πιο απαιτητικών και προκλητικών στόχων.  
Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. 

 
 
 

291
Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

• Αξιολόγηση της απόδοσης 
Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα ξιολόγησης που είναι κοινό για όλους. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: επιχειρησιακοί στόχοι και στόχοι διαχείρισης 
ανθρώπων. Καταρτίζεται πλάνο ατομικής βοήθειας/υποστήριξης για βελτίωση/ενίσχυση 
του αξιολογουμένου ενόψει επίτευξης των στόχων. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή υπάρχει μεγάλη σαφήνεια των 
στόχων που απορρέουν από τη στρατηγική και γίνεται εμφανής η σύνδεση απόδοσης και 
αμοιβών. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά προβλέπεται η διενέργεια 
ελέγχου αντικειμενικότητας της διαδικασίας (calibration). 

 
• Σύστημα αμοιβών 

Το σύστημα αμοιβών αναθεωρείται σύμφωνα με τα πρότυπα της νέας μητρικής εταιρίας 
και προβλέπεται να βασισθεί προσεχώς στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου.  Το 
προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 4 μισθολογικά κλιμάκια που διέφεραν μεταξύ τους 
κατά 25%. Επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης αμοιβών είναι ο διάμεσος της αγοράς των 
αμιγώς φαρμακευτικών εταιριών. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων δεδομένου ότι το σύστημα “bonus” και μισθολογικών 
αυξήσεων είναι άμεσα συνδεδεμένο με την απόδοση και την επίτευξη των στόχων. Δεν 
αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 

 
• Ολοκλήρωση 

Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών επειδή κάθε νέα πολιτική που 
καταρτίζεται, συνδέεται με τις προηγούμενες και υπάρχει διεθνές πλαίσιο, το οποίο 
εξασφαλίζει την ενότητα των πολιτικών.  

 
• Διαφοροποίηση 

Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους θέσεων ορισμένων κατηγοριών. 
Πρόκειται για τα μέλη της ομάδας των προϊόντων βιοτεχνολογίας, το αποτέλεσμα των 
οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εταιρία. Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονται με 
ειδικό τρόπο στα θέματα επιλογής και αμοιβών & παροχών. 

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
απαιτουμένων ηγετικών συμπεριφορών των εργαζομένων. Επίσης, επιδιώκει να επιτύχει ώστε ο 
Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων να είναι “business partner” και να συμβάλλει ουσιαστικά στο τελικό 
αποτέλεσμα της εταιρίας, τηρώντας τη νομοθεσία.  

• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  
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• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρούνται τα ευρήματα της έρευνας για τη φωνή των εργαζομένων 
και το κλίμα που επικρατεί εντός της εταιρίας.   

• Η μέτρηση της αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων  γίνεται με τη 
βοήθεια ειδικής κάρτας επιδόσεων (HR Scorecard), η οποία περιέχει  δείκτες με 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, στις περιοχές: υποστήριξη 
πελατών/αναδιοργάνωση (25%), ανάπτυξη κουλτούρας & δέσμευσης (15%), εναρμόνιση 
& υποστήριξη αμοιβών, παροχών, πολιτικών και προγραμμάτων ΔΑΠ (15%), διαχείριση 
ταλέντων, διαφορετικότητας, ανάπτυξη & στελέχωση (25%), οργάνωση Τμήματος & 
ενίσχυση παρεχομένων υπηρεσιών (10%) και διαχείριση αλλαγών (10%).   

• Δεν τηρούνται δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) της ΔΑΠ. 
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6.1.12 Περίπτωση 12η: HOPE 
 
Η HOPE είναι  θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας 
την εισαγωγή και εμπορία αλκοολούχων ποτών, με έδρα στην Αθήνα. Απασχολεί συνολικά 200 
εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (55%) και κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων (35%). Οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι Λυκείου και επαγγελματικών 
σχολών (10%). 
 
Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η HOPE ακολουθεί κατά κύριο λόγο τη στρατηγική της προϊοντικής ηγεσίας. Το προφίλ των 
ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
αυτής της στρατηγικής. Η εκτέλεση της στρατηγικής παρακολουθείται δια της μεθόδου των 
εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced scorecard). 
 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται και στην υλοποίησή της, μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, ως “business partner”, 
μέσω στελεχών του Τμήματός του, επιφορτισμένων με την κάλυψη των διαφόρων Τμημάτων 
της εταιρίας. 
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
4 άτομα. Όλοι έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (3 άτομα έχουν εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή των ικανοτήτων εκτέλεσης της 
στρατηγικής και διοικητικής κατάρτισης.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 6 ηγετικές συμπεριφορές / δεξιότητες για τα ηγετικά στελέχη και 6 απλές 
συμπεριφορές / δεξιότητες για το υπόλοιπο προσωπικό. Τα στελέχη προέρχονται είτε από 
το εσωτερικό της εταιρίας είτε από το εξωτερικό. Η επιλογή είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω του κρισίμου ρόλου του αμέσου 
προϊσταμένου που συμμετέχει στη διαδικασία και της χρήσης τρόπων επιλογής, δια των 
οποίων βεβαιώνεται η καταλληλότητα των υποψηφίων για τον ρόλο που πρόκειται να 
αναλάβουν. Αξιολογείται έμμεσα, με την παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε 
εργαζομένου σε βάθος χρόνου. 

 
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
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Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
σε μια σειρά πηγών που είναι: η στρατηγική, οι ανάγκες των εργαζομένων ανάλογα με τη 
θέση και το επίπεδο ευθύνης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της απόδοσης και τα 
ευρήματα της διεξαγομένης έρευνας αξιών. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω σύνδεσής της με την στρατηγική και τις 
πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση της 
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απόδοσης και την επίτευξη των στόχων παράλληλα με την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους. Αξιολογείται από τους εκπαιδευόμενους με τον παραδοσιακό τρόπο. 

 
• Αξιολόγηση της απόδοσης 

Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που είναι κοινό για όλους. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: επίτευξη επιχειρησιακών στόχων (ΤΙ) και εξέταση των 
δυνατών και αδυνάτων σημείων του αξιολογουμένου (ΠΩΣ). Καταρτίζεται πλάνο 
ανάπτυξης του αξιολογουμένου, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά. Η πολιτική 
είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω ευθείας 
σύνδεσής της με την επίτευξη των ατομικών στόχων και μέσω αυτών με τους συνολικούς 
στρατηγικούς στόχους και επειδή αξιολογεί τις δεξιότητες των εργαζομένων με σκοπό 
την ανάπτυξή τους και τη βελτίωση της απόδοσης. Επίσης, επειδή έχει ισχυρή 
υποκινητική δύναμη. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά προβλέπεται 
περιοδικός δειγματοληπτικός έλεγχος των φύλλων αξιολόγησης καθώς και έλεγχος 
αντικειμενικότητας της διαδικασίας (calibration). 

 
• Σύστημα αμοιβών 

Δεν βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου, λόγω δυσκολιών εφαρμογής της 
μεταξύ των εταιριών του διεθνούς ομίλου. Προβλέπονται 4 μισθολογικά κλιμάκια με 
μεγάλο εύρος. Επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης αμοιβών είναι ο διάμεσος της αγοράς. Η 
πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή 
ένα μέρος της αμοιβής προέρχεται από το “bonus” που είναι συνυφασμένο με την 
απόδοση, σε δύο τμήματα: το πρώτο καταβάλλεται αν επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι 
και το δεύτερο αν υλοποιηθούν οι ατομικοί. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, 
αλλά γίνεται έλεγχος αμοιβών με ευθύνη της μητρικής εταιρίας.  

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 

 
• Ολοκλήρωση 

Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών επειδή αυτές διαμορφώνονται 
κεντρικά και υπάρχει μακρά ιστορική εξέλιξη, η οποία δημιουργεί ενιαίο και συνεκτικό 
σύνολο.  

 
• Διαφοροποίηση 

Η επιχείρηση δεν αποδέχεται ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων 
θέσεων. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως 
στα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης και διαχείρισης ταλέντων. 

 
Παραδοτέα της ΔΑΠ 
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Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
συμπεριφορών και δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι.  Επίσης, επιδιώκει να 
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επιτευχθεί ότι οι στρατηγικές λειτουργούν υπέρ της απόδοσης που επιθυμεί ο οργανισμός και ότι 
αυτό γίνεται με υπεύθυνο τρόπο και αρχές που είναι κοινές για όλους. 

• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται ατομικά 
και ανά λειτουργία, εντός των πλαισίων σταδιοδρομίας. Επίσης, γίνεται μέσω της 
αξιολόγησης της απόδοσης. 

• Η μέτρηση της συμβολής της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης 
γίνεται μέσω της  διάστασης της “balanced scorecard” που αναφέρεται στους ανθρώπους 
και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: ποιότητα εφαρμογής διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης, εφαρμογή προγράμματος “coaching”, βάθος των πλάνων διαδοχής, δείκτης 
ηγεσίας και δείκτης υπερ-δέσμευσης βάσει της έρευνας αξιών, βαθμός ένταξης και 
διαφορετικότητας, κατάταξη διαγωνισμού “Best Workplaces”, βαθμός διακράτησης 
προσωπικού, μέσος χρόνος κάλυψης κενών θέσεων εργασίας.  

• Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων γίνεται μέσω 
ορισμένων δεικτών της “balanced scorecard” που προαναφέρθηκαν, όπως βαθμός 
διακράτησης προσωπικού και μέσος χρόνος κάλυψης κενών θέσεων. 

• Παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) σε θέματα 
προσωπικού, όπως στοιχεία αποχωρήσεων, αρχεία μετακινήσεων, ανάλυση 
διαφορετικότητας (ηλικία, φύλο, επίπεδο) κλ.π.  
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6.1.13 Περίπτωση 13η: NATURAL 

Η NATURAL είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την εισαγωγή και διάθεση καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, με 
έδρα την Αθήνα. Απασχολεί συνολικά 120 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (43%) και απόφοιτοι Λυκείου – επαγγελματικών σχολών (37%). Οι 
υπόλοιποι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (12%) και απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης 
(8%). 
 
Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η NATURAL ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard) αλλά μόνον σε επίπεδο μητρικής εταιρίας. 
 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται και στην υλοποίησή της, μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ. Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, γνωρίζοντας τη 
στρατηγική και τις ανάγκες τους σε προσωπικό καθώς και τις περιοχές προς επίλυση 
προβλημάτων.  
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
4 άτομα, εκ των οποίων 3 έχουν μεταπτυχιακό τίτλο με εξειδίκευση στη ΔΑΠ. 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή της ικανότητας διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 28 ικανότητες, ενταγμένες σε 5 κατηγορίες, τις οποίες είναι επιθυμητό να 
έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης. Εξ αυτών 7 
θεωρούνται ως υποχρεωτικές. Τα στελέχη προέρχονται είτε από το εσωτερικό της 
εταιρίας είτε από το εξωτερικό. Η επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω της χρήσης όλων των μεθόδων, της 
αντικειμενικής λειτουργίας των κέντρων αξιολόγησης και της εμπλοκής αρκετών 
στελεχών ως εξεταστών. Αξιολογείται με τη βοήθεια ορισμένων δεικτών και τη χρήση 
ειδικών συνεντεύξεων είτε κατά το 6μηνο των νεο-προσληφθέντων είτε κατά την έξοδο 
των αποχωρούντων. 

 
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
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Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και 
βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή βασίζεται σε ικανότητες και σε 
ανάγκες που εντοπίζονται στρατηγικά, έτσι ώστε τα σεμινάρια να είναι ειδικά 
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σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να επιτύχουν τους στόχους τους. Δεν 
αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, μέχρι να εφαρμοσθεί ειδική μέθοδος που τελεί υπό 
διαμόρφωση. 

 
• Αξιολόγηση της απόδοσης 

Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που είναι κοινό για όλους. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι 3 κατηγοριών: επίτευξη στόχων, εκτέλεση κυρίων καθηκόντων θέσης 
και επίδειξη των υποχρεωτικών ικανοτήτων. Συντάσσεται ατομικό πλάνο ανάπτυξης του 
αξιολογουμένου, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά. Η πολιτική είναι 
αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή είναι 
σφαιρικά προσανατολισμένη στους κύριους στόχους, στις κύριες υπευθυνότητες και στις 
υποχρεωτικές ικανότητες του αξιολογουμένου. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο, 
αλλά προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου αντικειμενικότητας της διαδικασίας 
(calibration). 

 
• Σύστημα αμοιβών 

Δεν βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου, η οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί 
προσεχώς. Προβλέπονται 10-12 μισθολογικά κλιμάκια, η ποσοστιαία διαφορά των 
οποίων δεν είναι καθορισμένη. Επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης αμοιβών είναι ο μέσος 
όρος της αγοράς. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων επειδή το σύστημα “bonus” λόγω απόδοσης ανταμείβει 
περισσότερο τα άτομα με υψηλή απόδοση και τους ταλαντούχους υπαλλήλους, έτσι ώστε 
η υποκινητική του δύναμη να είναι ισχυρή. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο 
αλλά γίνονται ορισμένοι έλεγχοι ως προς το νομικό πλαίσιο και τις συνθήκες 
ανταγωνισμού της αγοράς. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 

 
• Ολοκλήρωση 

Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών επειδή οι επιθυμητές ικανότητες 
των εργαζομένων είναι κοινές σε όλες τις πρακτικές και μεθόδους και λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν αντινομίες μεταξύ τους. 

 
• Διαφοροποίηση 

Η επιχείρηση μεταχειρίζεται διαφορετικά ορισμένα άτομα, τα οποία θεωρούνται 
σημαντικά ή/και άξια φροντίδας και συνεπώς αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο. 
Πρόκειται για τα ταλαντούχα άτομα με υψηλές επιδόσεις (high performers) και τους 
χαμηλόμισθους. Η διαφορετική μεταχείριση των μεν πρώτων γίνεται μέσω του 
συστήματος “bonus” και των δευτέρων μέσω των γενικών αυξήσεων. 
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Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
επιθυμητών ικανοτήτων του προσωπικού. Επίσης, επιδιώκει να έχει καλή οργάνωση και 
προσανατολισμό στους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας.  

• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  

• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρείται η επίτευξη των πωλήσεων και των άλλων στρατηγικών 
στόχων. 

• Δεν μετριέται η αποτελεσματικότητα του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. 
• Παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) σε θέματα εναλλαγής 

προσωπικού, μη επιθυμητών αποχωρήσεων, στελέχωσης των Τμημάτων, απουσιών, 
κόστους στελέχωσης, χρόνου στελέχωσης, μέσου χρόνου κάλυψης κενών θέσεων, 
εκπαίδευσης ανά επίπεδο, κόστους και ωρών εκπαίδευσης. 
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6.1.14 Περίπτωση 14η: RADIANT 
 
Η RADIANT είναι θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την εισαγωγή, προώθηση και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, με έδρα την 
Αθήνα. Απασχολεί συνολικά 285 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (58%) και απόφοιτοι Λυκείου (23%). Οι υπόλοιποι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών 
τίτλων (19%). 
 
Ακολουθούμενη στρατηγική 
Η RADIANT ακολουθεί συνδυασμό των στρατηγικών προϊοντικής ηγεσίας και στενών 
πελατειακών σχέσεων. Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά και οι πολιτικές ΔΑΠ που 
εφαρμόζει, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των στρατηγικών. Η εκτέλεση της 
στρατηγικής παρακολουθείται δια της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων (balanced 
scorecard). 
 
Περιγραφή του ρόλου του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
Συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά εμπλέκεται και στην υλοποίησή της, μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ.Yποστηρίζει άμεσα τις ανάγκες των στελεχών γραμμής, ως “business partner”, 
βοηθώντας τους να λύσουν τα προβλήματα που εντοπίζονται στην αξιοποίηση των ανθρώπων 
και στην επίτευξη των σχεδίων και στόχων τους.  
 
Προφίλ Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 
3 άτομα, εκ των οποίων 2 μεταπτυχιακοί (1 άτομο έχει εξειδίκευση στη ΔΑΠ). 
 
Ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 4 ρόλων, με σαφή υπεροχή των ικανοτήτων εκτέλεσης της 
στρατηγικής και διοικητικής κατάρτισης.  
 
Κύριες πολιτικές ΔΑΠ 

• Στελέχωση 
Εντοπίζονται 5 βασικές ικανότητες για όλους τους εργαζόμενους (στελέχη και απλοί 
υπάλληλοι) και 6 ηγετικές ικανότητες μόνον για τους ασκούντες διοίκηση (στελέχη) . Τα 
στελέχη προέρχονται είτε από το εσωτερικό της εταιρίας είτε από το εξωτερικό. Η 
επιλογή είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων λόγω 
της αντικειμενικής διαπίστωσης των ικανοτήτων των υποψηφίων που φαίνεται από τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνουν, την επιβεβαίωση των προσδοκιών  και την επιτυχή 
ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της εταιρίας. Δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο 
τρόπο. 

 
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 
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Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των προγραμμάτων βασίζεται 
κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. Επί πλέον λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης ιατρών, ανάπτυξης ηγετικών και άλλων δεξιοτήτων σε 
ομάδες εργαζομένων και εξατομικευμένης εκπαίδευσης & ανάπτυξης ταλαντούχων 
υπαλλήλων. Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων επειδή γίνεται ρεαλιστική καταγραφή των αναγκών με ευεργετικές συνέπειες 
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στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των εκπαιδευομένων.  Επί πλέον, αναπτύσσει 
την ικανότητα πρότασης βελτιώσεων και εφαρμογής νέων τεχνικών με άμεση επίπτωση 
στα αποτελέσματα. Αξιολογείται από τους εκπαιδευόμενους και παρακολουθείται πώς 
επηρεάζονται οι επιδόσεις τους μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης.  

 
• Αξιολόγηση της απόδοσης 

Εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που είναι κοινό για όλους. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι 3 κατηγοριών: εκτέλεση βασικών καθηκόντων θέσης, επίτευξη 
στόχων και επίδειξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Καταρτίζεται πλάνο ατομικής 
ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά. Η πολιτική είναι αποτελεσματική 
και βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή είναι ολοκληρωμένη και 
καλύπτει τις 3 διαστάσεις που αξιολογούνται (υπευθυνότητες, στόχους και ικανότητες). 
Αξιολογείται έμμεσα δια της έρευνας κουλτούρας που διεξάγεται στην εταιρία και της 
διαδικασίας του διαγωνισμού “Best Workplaces”. 

 
• Σύστημα αμοιβών 

Βασίζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης έργου. Προβλέπονται 24 μισθολογικά 
κλιμάκια που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 15-25%. Επιθυμητό επίπεδο της καμπύλης 
αμοιβών είναι ο διάμεσος της αγοράς. Στις περιπτώσεις των ταλαντούχων υπαλλήλων, 
επιδιώκεται κυρίως το επίπεδο του 3ου τεταρτημορίου (Q3) και λιγότερο του 9ου 
δεκατημορίου (D9) της αγοράς.  Η πολιτική είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων επειδή συνδέεται με την απόδοση και έχει δομηθεί με 
βάση τα στοιχεία της αγοράς που εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά της. Επί πλέον, η 
υποκινητική δύναμη του συστήματος “bonus” είναι ισχυρή. Αξιολογείται έμμεσα δια της 
έρευνας κουλτούρας που διεξάγεται στην εταιρία και της διαδικασίας του διαγωνισμού 
“Best Workplaces”. 

 
Σύστημα ΔΑΠ  

• Ευθυγράμμιση 
Είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη στρατηγική και την επίτευξη των 
στόχων. 

 
• Ολοκλήρωση 

Διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους πολιτικών λόγω της μακράς εφαρμογής και 
επειδή υπάρχει συνέπεια στην εφαρμογή. 

 
• Διαφοροποίηση 

Η επιχείρηση δεν αποδέχεται ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους κατόχους ορισμένων 
θέσεων. Αναγνωρίζει, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης, τα οποία θεωρούνται σημαντικά και αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, κυρίως 
στα θέματα επιλογής, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αμοιβών και διαχείρισης ταλέντων. 
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Παραδοτέα της ΔΑΠ 
Με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ, η επιχείρηση επιδιώκει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των 
απαιτουμένων ηγετικών ικανοτήτων και βασικών ικανοτήτων του προσωπικού. Επίσης, 
επιδιώκει την πραγμάτωση του ρόλου της ΔΑΠ.  

• Η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών (effectiveness) γίνεται μόνον 
μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης.  

• Δεν μετριέται η συμβολή της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact) της επιχείρησης, 
αλλά ως κριτήριο θεωρούνται οι επιδόσεις της. 

• Η μέτρηση αποτελεσματικότητας του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων γίνεται με τη 
βοήθεια ορισμένων δεικτών, όπως εναλλαγής προσωπικού, επικοινωνίας & εκπαίδευσης, 
κενών θέσεων, προτάσεων που αποδέχθηκαν οι υποψήφιοι, προτάσεων που απέρριψαν, 
ληφθέντων βιογραφικών, συνεντεύξεων που έγιναν. 

• Δεν παρακολουθούνται δείκτες αποδοτικότητας (efficiency) της ΔΑΠ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302
Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

6.1.15 Συνοπτική παρουσίαση των 14 περιπτώσεων 

Από την εξέταση των συντόμων περιγραφών των υπό εξέταση περιπτώσεων προκύπτει ο 
Πίνακας 33, στον οποίο φαίνονται οι ομοιότητες και διαφορές ως προς την πρακτική των 14 
εταιριών στα προαναφερθέντα θέματα, ως εξής: 

1α. Οι επιχειρήσεις, στο σύνολό τους ακολουθούν ανταγωνιστική στρατηγική προϊοντικής 
ηγεσίας (ΠΗ), την οποία συνδυάζουν ως επί το πλείστον με στρατηγική στενών πελατειακών 
σχέσεων (ΣΠΣ). Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται στις απόψεις των διοικητικών στελεχών για: (i) 
την ακολουθούμενη στρατηγική, (ii) τη φυσιογνωμία (προφίλ) των ανθρώπων που χρειάζεται για 
να υλοποιηθεί και (iii) τις εφαρμοζόμενες πολιτικές ΔΑΠ, σε συνδυασμό με τις άλλες πηγές 
συλλογής δεδομένων.  

1β. Οι επιχειρήσεις, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (11/14) εφαρμόζουν τη μεθοδολογία των 
εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced Scorecard), σε δύο μάλιστα απ’ αυτές, η εφαρμογή 
περιορίζεται στο επίπεδο της αλλοδαπής μητρικής εταιρίας. Στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις, η 
αρνητική διαπίστωση δεν αποκλείει την υιοθέτηση της μεθόδου μόνον στο επίπεδο της 
μητρικής, χωρίς αυτό να είναι γνωστό από τα συμμετέχοντα στην έρευνα διοικητικά στελέχη.  

2. Ο στρατηγικός ρόλος του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων εμφανίζεται ενισχυμένος στις 
περισσότερες περιπτώσεις (8/14) όπου καλύπτει τόσο το σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση της 
στρατηγικής (Σ&Υ) μέσω των πολιτικών ΔΑΠ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (6/14) περιορίζεται 
μόνον στην υλοποίηση της στρατηγικής (ΥΛ), δεδομένου ότι οι κύριες στρατηγικές αποφάσεις 
λαμβάνονται κεντρικά από τη μητρική εταιρία. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζει τα στελέχη γραμμής 
εντοπίζοντας τις ανάκες τους στα θέματα προσωπικού και προτείνοντας λύσεις για την 
αντιμετώπισή τους (ΥΠ). Στις περισσότερες περιπτώσεις (9/14) η υποστήριξη είναι 
ολοκληρωμένη διότι ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων και τα στελέχη του Τμήματός του 
αναλαμβάνουν το ρόλο του επιχειρηματικού εταίρου (business partner) και επιφορτίζονται με τη 
συνεχή και συστηματική κάλυψη συγκεκριμένων Τμημάτων της επιχείρησης υπό την άμεση 
προσωπική τους ευθύνη (ΕΕ) 

3α. Τα Τμήματα ανθρωπίνων πόρων στελεχώνονται από 1 έως 35 άτομα, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν ποσοστά της συνολικής δύναμης προσωπικού από 1% έως 4%. Η στελέχωση 
αυτή εξαρτάται από το μέγεθος κάθε επιχείρησης, τον αριθμό των βιομηχανικών μονάδων που 
διαθέτει καθώς και τον τύπο οργάνωσης που ακολουθεί. 

3β. Στη συντριπτική τους πλειοφηψία (12/14), τα Τμήματα ανθρωπίνων πόρων διαθέτουν από 1 
έως 5 στελέχη που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα θέματα της ΔΑΠ (HR). 
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Πίνακας 33:  Συνοπτική παρουσίαση των υπό μελέτη περιπτώσεων   

  1 
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2 
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3 
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4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1α. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ ΠΗ 
ΣΠΣ 

ΠΗ 
ΣΠΣ 

1β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΜΕΘΟΔΟΥ BSc 

√        √  √  √  √  √  √1/2 √  √ 
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√ 1/2 √ 

2. ΡΟΛΟΣ   
Δ/ΝΤΗ  ΤΜΗΜ. 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

ΥΛ 

ΕΕ 

ΥΛ 

ΕΕ 

Σ&Υ 

ΕΕ 

Σ&Υ 

ΕΕ 

ΥΛ 

ΥΠ 

Σ&Υ 

ΥΠ 

Σ&Υ 

ΕΕ 

ΥΛ 

ΥΠ 

ΥΛ 

ΕΕ 

ΥΛ 

ΕΕ 

Σ&Υ 

ΥΠ 

Σ&Υ 

ΕΕ 

Σ&Υ 

ΥΠ 

Σ&Υ 

ΕΕ 

3α. ΠΡΟΦΙΛ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 
(Ν & % ) 

12 

1,5% 

12 

4,0% 

15 

1,4% 

7 

2,7% 

3 

1,0% 

35 

1,4% 

11 

2,8% 

5 

1,5% 

4 

2,0% 

4 

2,7% 

4 

1,3% 

4 

2,0% 

4 

3,3% 

1 

3,0% 

3β. ΠΡΟΦΙΛ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
(Μεταπτυχ.HR) 

1  1  4  1  1  5  3  ‐  1  2  ‐  3  3  1 

4.         
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ      
ΔΑΠ 

ΔΥΣ 

ΔΚ 

ΔΥΣ 

 

ΔΥΣ 

 

ΔΥΣ 

ΔΑ 

ΔΥΣ 

 

ΔΥΣ 

 

ΔΥΣ 

ΕΣ 

ΔΥΣ 

 

ΔΥΣ 

ΕΣ 

ΔΑ 

ΕΣ 

ΔΥΣ 

ΔΚ 

ΔΚ 

ΕΣ 

ΔΥΣ ΔΚ 

ΕΣ 

5. ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ 

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

5α. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
(στρατ. στόχοι) 

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

5β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(στρατ. στόχοι) 

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

5γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
(στρατ. στόχοι) 

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

5δ. ΑΜΟΙΒΕΣ 
(στρατ. στόχοι) 

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

6α.   
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜ. ΔΑΠ 

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

6β. 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜ. ΔΑΠ 

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

6γ. 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜ. ΔΑΠ 

√√  √√  √  √  √√  √  √  √  √  √  √√  √  √√  √ 

7α.   ΜΕΤΡΗΣΗ 
“EFFECTIVENESS” 

(√)  (√)  (√)  (√)  (√)  (√)  (√)  (√)  (√)  (√)  (√)  (√)  (√)  (√) 

7β.   ΜΕΤΡΗΣΗ 
“EFFICIENCY” 

√    √  √  √  √  √    √      √  √   

7γ.   ΜΕΤΡΗΣΗ 
“IMPACT” 

                      √     

7γ.   ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ/ΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

    √    (√)  √  √    √    √  √    √ 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:    
 ΛΑ: Λειτουργικής αριστείας   ΠΗ: Προϊοντικής ηγεσίας   ΣΠΣ: Στενών πελατειακών σχέσεων    
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:   
ΕΣ: Εκτέλεση στρατηγικής  ΔΚ: Διοικητική κατάρτιση  ΔΥΣ: Διοίκηση υπαλλ. συνεισφοράς  ΔΑ: Διοίκηση Αλλαγών 
ΡΟΛΟΣ:     
Σ&Υ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση  ΥΛ: Υλοποίηση στρατηγικής  ΥΠ: Υποστήριξη στελεχών    ΕΕ: Επιχειρ/κός  εταίρος 
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4. Τα στελέχη ΔΑΠ χρειάζεται να ενεργοποιήσουν στην πράξη, σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό, 
όλες τις εξεταζόμενες τέσσερις ικανότητες. Ως επικρατέστερες με σαφή υπεροχή έναντι των 
άλλων βρέθηκαν: (i) η ικανότητα διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς (ΔΥΣ) σε πολύ 
μεγάλη συχνότητα (11/14), (ii) η εκτέλεση στρατηγικής (ΕΣ) σε πέντε περιπτώσεις, (iii) η 
διοικητική κατάρτιση (ΔΚ) σε τέσσερις περιπτώσεις  και (iv) η διοίκηση αλλαγών (ΔΑ) σε δύο 
περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις (8/14) διαπιστώθηκε σαφής υπεροχή παράλληλα σε 
δύο από τις εξεταζόμενες ικανότητες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (6/14) η υπεροχή εντοπίσθηκε 
μόννο σε μια ικανότητα που ήταν πάντοτε η διοίκηση της υπαλληλικής συνεισφοράς.  

5. Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν γραπτές πολιτικές ΔΑΠ. 

5α. Σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική στελέχωσης συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων. 

5β. Σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης συμβάλλει στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων. 

5γ. Σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτικης αξιολόγησης της απόδοσης συμβάλλει στην επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων. 

5δ. Σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική αμοιβών συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων. 

6α. Σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα ΔΑΠ είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη 
στρατηγική και την επίτευξη των στόχων. 

6β. Σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους 
πολιτικών . 

6γ. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ΔΑΠ προβλέπει την διαφορετική 
μεταχείριση ορισμένων διακριτών ομάδων εργαζομένων. Όμως, μόνον μερικές επιχειρήσεις 
(5/14) αναφέρονται ρητά στην εν λόγω μεταχείριση  (√√) και αποδέχονται ότι υπάρχει.  Οι 
περισσότερες (9/14) την αρνούνται, ωστόσο συχνά αναφέρονται έμμεσα σε διακριτικές 
μεταχειρίσεις ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, στις οποίες σκόπιμα και συστηματικά 
προβαίνουν (√). 

7. Όλες οι περιπτώσεις, με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκουν τον εντοπισμό και την 
ανάπτυξη των απαιτουμένων ικανοτήτων και συμπεριφορών των ηγετικών στελεχών και των 
λοιπών εργαζομένων. 

7α. Σε όλες τις περιπτώσεις, η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών των 
εργαζομένων (αποτελεσματικότητα ΔΑΠ - effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης. 
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7β. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (9/14) γίνονται μετρήσεις αποδοτικότητας ΔΑΠ 
(efficiency) και παρακολουθούνται ορισμένοι σχετικοί δείκτες. Στις υπόλοιπες, υπάρχει αρνητική 
διαπίστωση.  

7γ. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (13/14) δεν γίνεται καμία συγκεκριμένη 
μέτρηση συμβολής της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης, παρά μόνον 
χρησιμοποιούνται ορισμένα εμπειρικά και έμμεσα κριτήρια. Σε μια περίπτωση, η εν λόγω 
μέτρηση γίνεται μέσω της διάστασης της κάρτας εξισορροπημένων επιδόσεων (Balanced 
Scorecard) που αναφέρεται στους ανθρώπους και περιλαμβάνει τις σχετικές ενότητες. 

7δ. Στο ήμισυ των περιπτώσεων (7/14) γίνεται μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων. Σε μια περίπτωση γίνεται έμμεση εκτίμηση με τη βοήθεια γενικών 
κριτηρίων (√). Σε αρκετές περιπτώσεις (6/14) αναφέρεται ρητά ότι δεν επιχειρείται καμία 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος. 

6.2  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠ 

Στις μελέτες των 14 περιπτώσεων που παρατίθενται στο Παράρτημa 8 της διατριβής,  
καταγράφονται αναλυτικά οι διαπιστώσεις της έρευνας αναφορικά με τους παράγοντες 
αποτελεσματικότητας ΔΑΠ που είναι: (i) ικανότητες στελεχών ΔΑΠ,  (ii) κύριες πολιτικές ΔΑΠ, 
(iii) σύστημα ΔΑΠ και (iv) παραδοτέα λειτουργίας ΔΑΠ. Στις μελέτες περιπτώσεων γίνεται 
εκτεταμένη αναφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων διοικητικών στελεχών, οι οποίες μάλιστα 
μεταφέρονται αυτούσιες για λόγους ενίσχυσης της ενάργειας και καλύτερης κατανόησης των 
διαπιστώσεων. Ακολουθεί η επισήμανση των διαπιστώσεων για κάθε παράγοντα.  

6.2.1 Ικανότητες στελεχών ΔΑΠ 

Πρόκειται για τις ικανότητες που χρειάζεται να ενεργοποιήσουν τα στελέχη ΔΑΠ στην πράξη, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους, ως εξής: 

6.2.1.1 Εκτέλεση στρατηγικής 

Αποτελεί μια από τις επικρατέστερες ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ σε πέντε περιπτώσεις, ενώ 
συναντάται σε μικρότερη έκταση στις υπόλοιπες εννέα. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

 Κατανόηση της στρατηγικής της εταιρίας 

 Συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής και την προσαρμογή της στα τοπικά 
δεδομένα 

 Συμβολή στην επίτευξη της απόδοσης που επιδιώκει η επιχείρηση 
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 Ιδιαίτερη μέριμνα για την κατάλληλη διαχείριση των ταλαντούχων υπαλλήλων 

 Μετατροπή της στρατηγικής σε πράξη με τη βοήθεια των πολιτικών ΔΑΠ 

 Υποστήριξη της επίτευξης των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής με όλο το 
εύρος των πολιτικών προσωπικού 

 Κατανόηση των αναγκών διαχείρισης προσωπικού ανάλογα με τη φάση του κύκλου ζωής 
των προϊόντων 

 Επηρεασμό στη λήψη αποφάσεων στα θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, όπως 
επιλογή, προσλήψεις, τοποθετήσεις, προαγωγές, μετακινήσεις, σύστημα αξιολόγησης 
απόδοσης και αμοιβές 

 Επηρεασμό στη λήψη αποφάσεων σε θέματα επικοινωνίας και οργανωτικού σχεδιασμού 

 Υποστήριξη της επιχειρούμενης συγχώνευσης με άλλη εταιρία 

 Συμμετοχή στην παρακολούθηση της πορείας της εταιρίας σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο 

 Υποστήριξη των εντός της εταιρίας συναντήσεων για την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων και την επίτευξη των στόχων  

6.2.1.2 Διοικητική κατάρτιση 

Αποτελεί μια από τις επικρατέστερες ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ σε τέσσερις περιπτώσεις, 
ενώ συναντάται σε μικρότερη έκταση στις υπόλοιπες δέκα. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

 Άμεση εμπλοκή στο σχεδιασμό των πολιτικών ΔΑΠ 

 Ιδιότητα θεματοφύλακα των πολιτικών ΔΑΠ και της ορθής εφαρμογής αυτών 

 Αίσθηση κυριότητας των πολιτικών προσωπικού λόγω κρίσιμης συμμετοχής στο 
σχεδιασμό τους 

 Επιμέλεια για την τήρηση αδιάβλητης και αντικειμενικής διαδικασίας πρόσληψης 

 Εφαρμογή της συνέντευξης ανάλυσης συμπεριφοράς (behavioral event interview) ή 
ικανοτήτων (competency-based interview) κατά την επιλογή των υποψηφίων 

 Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαδικασίας εισδοχής νεο-προσλαμβανομένων, 
ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία τους 

 Διακράτηση των ταλαντούχων υπαλλήλων μέσω καταλλήλων πολιτικών ΔΑΠ 

 Χρήση των τεχνικών της ανάλυσης και περιγραφής θέσεων εργασίας  

 Μέριμνα για τη διάδοση εντός της εταιρίας των ιδανικών προφίλ των θέσεων εργασίας 
ώστε να εφαρμόζονται σωστά στην πράξη 
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 Εφαρμογή του συστήματος ικανοτήτων και συμπεριφορών της επιχείρησης, τις οποίες 
απαιτείται να έχουν τα ηγετικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό 

 Συστηματική ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών με βάση τα αποτελέσματα  
αξιολόγησης της απόδοσης 

 Άσκηση πίεσης για την έγκαιρη και ουσιαστική τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης 

 Διεξαγωγή ελέγχου για την ανάθεση ατομικών στόχων στους εργαζόμενους, ώστε να 
μετρούνται οι αποδόσεις κατά τα προβλεπόμενα 

 Συστηματική κατάταξη των αξιολογουμένων υπαλλήλων σε ομάδες A, B, C, ανάλογα με 
την απόδοσή τους 

 Έλεγχο αντικειμενικότητας (calibration) του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης 

 Διενέργεια και αξιοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης έργου (job evaluation) με 
συχνούς ελέγχους εγκυρότητας (validation) 

 Σχεδιασμό ρεαλιστικού και αποτελεσματικού συστήματος μεταβλητών αμοιβών (bonus) 

 Σχεδιασμό καταλλήλων ομαδικών προγραμμάτων ασφάλισης του προσωπικού 

 Προώθηση του θεσμού του επιχειρηματικού εταίρου (business partner), μέσω του 
οποίου τα στελέχη του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων αναλαμβάνουν, υπό την 
προσωπική τους ευθύνη, την άμεση υποστήριξη συγκεκριμένων Τμημάτων της 
επιχείρησης στα θέματα εφαρμογής όλου του εύρους των πολιτικών προσωπικού  

 Διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων (workshops) για τη σωστή εφαρμογή των πολιτικών 
ΔΑΠ και ανάπτυξη των αναγκαίων ηγετικών συμπεριφορών 

 Κάλυψη των διαπιστουμένων κενών στο πλαίσιο των πολιτικών ΔΑΠ και παροχή των 
καταλλήλων “εργαλείων” για τη διαχείριση των ανθρώπων 

 Δυνατότητα μείωσης του λειτουργικού κόστους εφαρμογής των πολιτικών ΔΑΠ 

 Δημιουργία μετρησίμων διαδικασιών στα θέματα προσωπικού 

 Γνώση και χρήση των χρηματοοικονομικών όρων στη λειτουργία του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων 

 Άσκηση δραστηριότητας καθοδήγησης στελεχών (coaching) με την ιδιότητα του 
πιστοποιημένου εκπαιδευτή  

6.2.1.3 Διοίκηση υπαλληλικής συνεισφοράς 

Αποτελεί την κατ’ εξοχήν επικρατέστερη ικανότητα των στελεχών ΔΑΠ σε ένδεκα περιπτώσεις, 
ενώ συναντάται σε μικρότερη έκταση στις υπόλοιπες τρεις. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 
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 Επιτυχή διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων 

 Σύναψη συμφωνιών με το σωματείο εργαζομένων για μειώσεις προσωπικού 

 Διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης και δέσμευσης των εργαζομένων – συστηματική 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών των ερευνών 

 Συμβολή στη βελτίωση του ηθικού και της αφοσίωσης των υπαλλήλων μέσω 
δικαιοσύνης στην εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΠ, παροχής πληροφόρησης, ανταμοιβής 
των επιτυχιών, αναγνώρισης πρωτοβουλιών, ανοικτής επικοινωνίας, ενεργού συμμετοχής 
σε διάφορες εκδηλώσεις για την εξέταση της πορείας της εταιρίας και την εξέλιξη της 
αγοράς, ενίσχυσης της εικόνας της εταιρίας, αξιοποίησης των ευρημάτων της έρευνας 
ικανοποίησης-δέσμευσης των εργαζομένων, άσκησης υποκίνησης, αναγνώρισης των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι άλλοι, τόνωσης του αισθήματος της κοινής 
προσπαθείας και δίνοντας παράδειγμα σκληρής εργασίας (role model) και συμπεριφοράς 

 Διατήρηση ανθρωποκεντρικής φυσιογνωμίας της εταιρίας μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 

 Διαθεσιμότητα έναντι των υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους 

 Συχνή επικοινωνία με τους εργαζόμενους και έμπρακτη επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος 
γι’ αυτούς 

 Φροντίδα για την ίση μεταχείριση των εργαζομένων 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή της εννοίας της συνολικής ανταμοιβής (total reward) που 
αποβλέπει στην ενίσχυση της ικανοποίησης του προσωπικού 

 Έμφαση στη σύνθεση των αμοιβών και παροχών, ώστε να είναι συνεπής με την 
ανθρωποκεντρική κουλτούρα της επιχείρησης  

 Ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων 

 Διαχείριση, από κοινού με τα στελέχη γραμμής, των προβλημάτων συμπεριφοράς, 
απόδοσης και υγείας του προσωπικού 

 Φροντίδα ώστε κάθε εργαζόμενος να έχει ατομικό πλάνο ανάπτυξης (development plan) 
με ουσιαστικό περιεχόμενο 

 Εξάντληση των περιθωρίων βελτίωσης των ατόμων που έχουν μειωμένη απόδοση πριν 
δοθεί συναίνεση για την απομάκρυνσή τους 

 Αξιοποίηση του θετικού “στίγμaτος” που δίνει η γενική διεύθυνση και δημιουργία 
σχέσεων με τα άλλα Τμήματα, ώστε μετά από συνεργασία να πεισθούν για την αξία της 
συμβολής του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων και να ζητούν τη βοήθειά του 

 Άσκηση ισχυρής επιρροής στα θέματα καθοδήγησης και ανάπτυξης των ανθρώπων 
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 Υποβοήθηση των διευθυντικών στελεχών για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί ως ηγέτες 
ανθρώπων παρά ως επαγγελματίες στα στενά όρια του αντικειμένου τους 

 Ενθάρρυνση των στελεχών που αναφέρονται απ’ ευθείας στη μητρική εταιρία του 
εξωτερικού, ώστε να έχουν πιο ανοικτή επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο και να μπορέσουν 
να βελτιώσουν την απόδοσή τους μέσω συνεργασιών 

 Χειρισμός των στελεχών γραμμής με πειστικό τρόπο και επιδίωξη συμφωνίας, παρά τις 
αρχικές διαφωνίες τους 

 Παροχή ψυχολογικής στήριξης και προστασίας στους εργαζόμενους 

 Εχεμύθεια κατά το χειρισμό των προβλημάτων των εργαζομένων 

 Ισόβαρο προσανατολισμό απέναντι στη Διοίκηση και στους εργαζόμενους και σχέση 
εμπιστοσύνης με αμφότερους 

 Φροντίδα εφαρμογής συμμετοχικού τρόπου διοίκησης 

 Συστηματική ενθάρρυνση διοργάνωσης συναντήσεων για ανάπτυξη της επικοινωνίας, 
είτε εντός των Τμημάτων είτε μεταξύ διαφόρων Τμημάτων και δημιουργία μηχανισμών 
αναπληροφόρησης 

 Ιδιότητα συνεκτικού ιστού (binding glue) μεταξύ των διαφόρων Τμημάτων της 
επιχείρησης 

 Αντιμετώπιση του Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων ως σημείου αναφοράς εντός της 
εταιρίας 

 Ενθάρρυνση διεξαγωγής σεμιναρίων για την ανάπτυξη της ομαδικότητας (team building) 

 Έγκαιρη πρόβλεψη του προβληματισμού των υπαλλήλων και ανταπόκριση μέσω 
αλλαγών στις πολιτικές ΔΑΠ, πριν ακόμη να ζητηθούν από αυτούς 

6.2.1.4 Διοίκηση αλλαγών 

Αποτελεί μια από τις επικρατέστερες ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ σε δύο περιπτώσεις, ενώ 
συναντάται σε μικρότερη έκταση στις υπόλοιπες δώδεκα. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

 Προδραστική (proactive) αντιμετώπιση των θεμάτων προσωπικού 

 Μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων 

 Προετοιμασία, εισαγωγή και συντονισμό των οργανωσιακών αλλαγών, σε συνεργασία με 
τα διάφορα Τμήματα της επιχείρησης 

 Άμεση εμπλοκή στην εφαρμογή του προτύπου της επίπεδης οργάνωσης (flat 
organization) και στην κατάργηση ιεραρχικών επιπέδων 
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 Ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση τοπικών πρωτοβουλιών για οργανωτικές αλλαγές, 
κυρίως στο Τμήμα Πωλήσεων  

 Συντονισμό των οργανωτικών αλλαγών και υποστήριξη υλοποίησης μέσω στελέχωσης 
και κατάλληλης επικοινωνίας 

 Ιδιότητα διευκολυντή (facilitator) για την ανεύρεση των ατόμων που θα αναλάβουν τα 
σχετικά με τις αλλαγές καθήκοντα 

 Επίδραση στην αλλαγή νοοτροπίας των διευθυντικών στελεχών ώστε να 
αντιλαμβάνονται την αλληλοσυσχέτιση των προβλημάτων των διαφόρων Τμημάτων 

 Καθοριστική συμβολή στη βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών γραμμής 

 Επίδραση στην αλλαγή της αντίληψης ότι το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων παρέχει μόνον 
υπηρεσίες και στη διάδοση της σύγχρονης άποψης που το αντιμετωπίζει ως 
επιχειρηματικό εταίρο (business partner) 

 Ενεργός συμμετοχή στην αλλαγή νοοτροπίας ως προς τον ρόλο του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 

 Επιδίωξη ενοποίησης της διοικητικής ομάδας μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών 
αλλαγής νοοτροπίας 

 Επηρεασμό της νοοτροπίας των διευθυντικών στελεχών ώστε να υιοθετήσουν 
περισσότερο μακροπρόθεσμη θεώρηση των θεμάτων προσωπικού και να δεχθούν ότι οι 
ταλαντούχοι υπάλληλοι δεν ανήκουν αποκλειστικά σε συγκεκριμένο Τμήμα παρά 
γενικότερα στην εταιρία 

 Συμβολή στη δημιουργία ανθρωποκεντρικής κουλτούρας μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 

 Ευθύνη δημιουργίας νέας κουλτούρας βασισμένης στην επικοινωνία και την ανοικτή 
νοοτροπία 

 Καθοριστική συμβολή στο άνοιγμα του καναλιού επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης και 
προσωπικού 

 Ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας δια της εισαγωγής νέου ασφαλιστικού 
προγράμματος συνταξιοδότησης του προσωπικού 

 Υποστήριξη εισαγωγής νέου πληροφοριακού συστήματος που συνεπάγεται σημαντικές 
αλλαγές στον τρόπο εργασίας  

 Λήψη δραστικών αποφάσεων για διοικητικές αλλαγές που συνεπάγονται απομάκρυνση 
ατόμων λόγω μετρίων επιδόσεων 

6.2.2 Πολιτικές ΔΑΠ 
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Πρόκειται για τις ισχύουσες πολιτικές ΔΑΠ, οι οποίες υπάρχουν διατυπωμένες γραπτώς σε όλες 
τις περιπτώσεις. Ακολουθούν οι διαπιστώσεις αναφορικά με τις τέσσερις κύριες πολιτικές. 
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6.2.2.1 Πολιτική στελέχωσης 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική στελέχωσης συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων. Όλες οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν σύστημα ικανοτήτων-δεξιοτήτων-συμπεριφορών, με 
τη βοήθεια του οποίου καθορίζονται οι ικανότητες και συμπεριφορές τις οποίες θα πρέπει να 
διαθέτουν τα ηγετικά στελέχη και οι λοιποί εργαζόμενοι, ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο 
ευθύνης. Τα στελέχη προέρχονται είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό των 
επιχειρήσεων. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση στις 
εσωτερικές πηγές.  

Η διαδικασία επιλογής θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων για διάφορους λόγους, όπως: (i) αξιοκρατική εφαρμογή και δυνατότητα 
αντικειμενικής διαπίστωσης των ικανοτήτων-συμπεριφορών αλλά και των προοπτικών 
ανάπτυξης και εξέλιξης των υποψηφίων, (ii) συμμετοχή αρκετών εξεταστών, (iii) ικανότητα και 
μεγάλη εμπειρία των εξεταστών, (iv) κρίσιμος ρόλος του αμέσου προϊσταμένου, (v) διεξαγωγή 
πολλαπλών και εξαντλητικών συνεντεύξεων, (vi) χρήση πολλών μεθόδων και ιδίως “case 
studies”, (vii) λειτουργία κέντρων αξιολόγησης, (viii) επαναληπτική εφαρμογή και συνεχής 
εμπλουτισμός της διαδικασίας και  (ix) σαφής προσδιορισμός των προσδοκιών της εταιρίας από 
τους υποψήφιους. 

Η διαδικασία επιλογής συνήθως δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο αλλά εκτιμάται 
έμμεσα μέσω της απόδοσης - εξέλιξης των εργαζομένων ή του χρόνου παραμονής των 
προσληφθέντων ή των ευρημάτων ερευνών ικανοποίησης-δέσμευσης των εργαζομένων. Μόνον 
τρεις επιχειρήσεις προβαίνουν σε ειδική αξιολόγηση της διαδικασίας επιλογής, με τους εξής 
τρόπους: 

 Διεξαγωγή ειδικής περιοδικής έρευνας μεταξύ των στελεχών γραμμής, ως χρηστών της 
διαδικασίας 

 Χρήση ειδικών μετρήσεων που αναφέρονται στις προσλήψεις ταλαντούχων υπαλλήλων 

 Χρήση ειδικών συνεντεύξεων είτε κατά το 6μηνο των νεο-προσληφθέντων είτε κατά την 
έξοδο των αποχωρούντων 

6.2.2.2 Πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης συμβάλλει στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων. Όλες οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών 
και κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων βασιζόμενες κυρίως στα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και τα σχέδια ανάπτυξης των αξιολογουμένων 
(development plans). Άλλες πηγές είναι: το επιχειρηματικό σχέδιο, τα ευρήματα ερευνών 
δέσμευσης – ικανοποίησης εργαζομένων, οι ανάγκες ανάπτυξης ηγετικών και άλλων δεξιοτήτων 
σε ομάδες εργαζομένων και οι ανάγκες εξατομικευμένης εκπαίδευσης των ταλαντούχων 
υπαλλήλων. 
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Η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων για διάφορους λόγους, όπως: (i) σύνδεση με την απόδοση 
των εργαζομένων και τις διαπιστούμενες αποκλίσεις, (ii) εναρμόνιση με το επιχειρηματικό 
σχέδιο και τους στρατηγικούς στόχους, (iii) σύνδεση των επιθυμητών ικανοτήτων με τους 
επιδιωκόμενους στόχους, (v) διαμόρφωση κοινής αντίληψης για τα επιχειρηματικά θέματα, (vi) 
επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευομένων και (vii) εφαρμογή νέων τεχνικών με άμεση 
επίπτωση στα αποτελέσματα. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνήθως αξιολογούνται με τον καθιερωμένο τρόπο από τους 
εκπαιδευόμενους και εκτιμώνται έμμεσα από τις διαπιστώσεις στους χώρους εργασίας. Μόνον 
τρεις επιχειρήσεις προβαίνουν σε ειδική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τους 
εξής τρόπους: 

 Αποτύπωση των συγκεκριμένων ωφελειών που προκύπτουν από τα προγράμματα 

 Έλεγχος μεταφοράς στον τομέα των Πωλήσεων, πρακτικών και βελτιώσεων με απτά 
αποτελέσματα 

 Συνολική ετήσια αξιολόγηση της εκπαίδευσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος και του 
βαθμού ικανοποίησής του από αυτή 

6.2.2.3 Πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης συμβάλλει στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (13/14) οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν 
ενιαίο σύστημα αξιολόγησης για όλο το προσωπικό. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι κυρίως 2 κατηγοριών: ποσοτικά (επιχειρησιακοί στόχοι - what) και ποιοτικά 
(εκτίμηση δεξιοτήτων και συμπεριφορών - how). Καταρτίζεται ατομικό σχέδιο ανάπτυξης των 
αξιολογουμένων (development plan), η υλοποίηση του οποίου παρακολουθείται συστηματικά. 

Η πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική και βοηθά στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων για διάφορους λόγους, όπως: (i) σύνδεση με συγκεκριμένους 
στόχους, (ii) εξειδίκευση των γενικοτέρων στρατηγικών στόχων σε ατομικό επίπεδο ευθύνης, 
(iii) τακτική παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης, (iv) παράλληλη αξιολόγηση στόχων και 
συμπεριφορών,  (v) ισχυρή υποκίνηση για την επίτευξη των στόχων και (vi) υποστήριξη της 
διαχείρισης των ταλαντούχων υπαλλήλων,  

Η πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης συνήθως δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο αλλά 
εκτιμάται έμμεσα μέσω των ερευνών ικανοποίησης-δέσμευσης των εργαζομένων ή της προόδου 
των καταρτιζομένων πλάνων διαδοχής. Μόνον μια επιχείρηση προβαίνει σε συγκεκριμένη 
αξιολόγηση μέσω ειδικής έρευνας που διεξάγεται μετά από την ετήσια διαδικασία των 
αξιολογήσεων. Οκτώ επιχειρήσεις διενεργούν ελέγχους αντικειμενικότητας της διαδικασίας 
(calibration). 
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6.2.2.4 Πολιτική αμοιβών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική αμοιβών συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων. Κατά κανόνα (10/14) η πολιτική αμοιβών βασίζεται άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία 
αξιολόγησης έργου, ενώ τέσσερις επιχειρήσεις δεν την εφαρμόζουν καθόλου. Στη συντριπτική 
τους πλειονότητα (12/14) χρησιμοποιούν μισθολογικά κλιμάκια, των οποίων ο αριθμός 
κυμαίνεται από 4 έως 24, η δε διαφορά μεταξύ διαδοχικών κλιμακίων κυμαίνεται μεταξύ 8% και 
25%. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ως στόχο συγκεκριμένο επίπεδο καμπύλης αμοιβών, το οποίο 
συνήθως προσδιορίζεται σε σχέση με τον διάμεσο (median) της αγοράς (9/14) ή το 3ο 
τεταρτημόριο (3rd quartile) της αγοράς (3/14) ή τον μέσο όρο (average) αυτής (2/14). 

Η πολιτική αμοιβών θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική και βοηθά στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων για διάφορους λόγους, όπως: (i) σαφής καθορισμός της πολιτικής,      (ii) 
σχεδιασμός της με βάση τα ανταγωνιστικά στοιχεία της αγοράς, (iii) σύνδεση των μισθολογικών 
αυξήσεων και του “bonus” με την απόδοση και την υλοποίηση των στόχων,  και (v) ισχυρη 
υποκινητική δύναμη επί των εργαζομένων για επίτευξη αποτελεσμάτων. 

Η πολιτική αμοιβών συνήθως δεν αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο αλλά εκτιμάται έμμεσα 
μέσω των ερευνών ικανοποίησης-δέσμευσης των εργαζομένων ή της διακράτησης των 
επιθυμητών προς παραμονή στην επιχείρηση υπαλλήλων. Σε αρκετές περιπτώσεις διεξάγονται 
έλεγχοι νομικού πλαισίου,  ή ανταγωνισμού, με τη βοήθεια των ερευνών αμοιβών (salary 
surveys) μεγάλων συμβουλευτικών εταιριών. Επίσης διεξάγονται έλεγχοι με ευθύνη της 
μητρικής εταιρίας. 

6.2.3 Συστήματα ΔΑΠ 

Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά του εφαρμοζομένου συστήματος ΔΑΠ, ως εξής:  

6.2.3.1 Ευθυγράμμιση 

Σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα ΔΑΠ είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη 
στρατηγική και την επίτευξη των στόχων. 

6.2.3.2 Ολοκλήρωση 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα ΔΑΠ διαθέτει συνοχή και συνέπεια των επί μέρους 
πολιτικών για διάφορους λόγους, όπως: (i) μακρά παράδοση και διεθνής εφαρμογή των 
πολιτικών ΔΑΠ, (ii) ενσωμάτωση των πολιτικών ΔΑΠ σε ενιαίο σύνολο, (iii) δοκιμασμένο 
πλαίσιο της μητρικής εταιρίας και προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα, (iv) καθορισμός των 
επιθυμητών συμπεριφορών ως κοινού συνδετικού κρίκου μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ, (v) 
συντονισμός των πολιτικών ΔΑΠ από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων με σκοπό την υποστήριξη 
της στρατηγικής, (vi) σύνδεση της διοίκησης της απόδοσης και του συστήματος αμοιβών, (vii) 
φροντίδα αρμοδίου Τμήματος (Policies & Procedures) για την εναρμόνιση των πολιτικών ΔΑΠ 
μεταξύ τους, (viii) εναρμόνιση των πολιτικών ΔΑΠ με τις ισχυρές εταιρικές αξίες, (ix) 
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δημιουργία των πολιτικών ΔΑΠ σύμφωνα με τη λογική συνέχεια του κύκλου ζωής των 
εργαζομένων.  

6.2.3.3 Διαφοροποίηση 

Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ΔΑΠ προβλέπει την διαφορετική 
μεταχείριση ορισμένων διακριτών ομάδων εργαζομένων. Όμως, μόνον μερικές επιχειρήσεις 
(5/14) αναφέρονται ρητά στην εν λόγω μεταχείριση και αποδέχονται ότι υπάρχει.  Πρόκειται για 
τα μέλη της διευθυντικής ομάδας και άλλα στελέχη, τα μέλη ομάδων που υποστηρίζουν κρίσιμα 
προϊόντα και τα άτομα με υψηλές επιδόσεις.  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (9/14) αρνούνται ότι εφαρμόζουν οποιουδήποτε είδους 
διαφοροποιήσεις. Ωστόσο συχνά αναφέρονται έμμεσα σε διακριτικές μεταχειρίσεις ορισμένων 
κατηγοριών εργαζομένων, στις οποίες σκόπιμα και συστηματικά προβαίνουν. Πρόκειται για 
διαφοροποιήσεις χειρισμού ατόμων ανάλογα με: τον λειτουργικό τομέα της επιχείρησης 
(εργοστάσιο, πωλήσεις, λοιποί) όπου ανήκουν, την ένταξή τους στο πρόγραμμα διαδοχής 
στελεχών, τις μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης που έχουν. 

Η διαφορετική μεταχείριση σε αμφότερες τις κατηγορίες, συνήθως αναφέρεται στα θέματα: 
στελέχωσης & επιλογής, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών & 
παροχών,  διαχείρισης ταλέντων  

6.2.4  Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ 

Πρόκειται για τα παραδοτέα, δηλαδή τα προϊόντα της λειτουργίας διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων, ως εξής: 

Όλες οι επιχειρήσεις, με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκουν τον εντοπισμό και την 
ανάπτυξη των απαιτουμένων ικανοτήτων και συμπεριφορών των ηγετικών στελεχών και των 
λοιπών εργαζομένων. Παράλληλα επιδιώκουν μια σειρά από στόχους, όπως: (i) ευθυγράμμιση 
της διοίκησης του προσωπικού με τη στρατηγική της επιχείρησης, (ii) επιχειρηματική επιτυχία 
και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, (iii) προσέλκυση και διακράτηση ταλαντούχων 
υπαλλήλων, (iv) βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, (v) δίκαιη και αμερόληπτη αντιμετώπισή 
τους, (vi) ορθή αξιοποίησή τους, (vii) δημιουργία κουλτούρας απόδοσης, (viii) υποκίνηση και 
δέσμευση των εργαζομένων έναντι της εταιρίας και (ix) πραγμάτωση του ρόλου του Δ/ντή ΔΑΠ 
ως επιχειρηματικού εταίρου (business partner).   

6.2.4.1 Μέτρηση γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων 
(αποτελεσματικότητα ΔΑΠ - effectiveness) 
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Σε όλες τις επιχειρήσεις, η μέτρηση των γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών των 
εργαζομένων (αποτελεσματικότητα ΔΑΠ - effectiveness) γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας 
αξιολόγησης της απόδοσης. 
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6.2.4.2 Μέτρηση αποδοτικότητας ΔΑΠ (efficiency) 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (9/14) γίνονται μετρήσεις αποδοτικότητας ΔΑΠ (efficiency) 
και παρακολουθούνται ορισμένοι σχετικοί δείκτες. Στις υπόλοιπες, υπάρχει αρνητική 
διαπίστωση.  

6.2.4.3 Μέτρηση επίπτωσης της ΔΑΠ στα αποτελέσματα (impact) 

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (13/14) δεν διεξάγεται καμία συγκεκριμένη 
μέτρηση συμβολής της ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης, παρά μόνον 
χρησιμοποιούνται ορισμένα εμπειρικά και έμμεσα κριτήρια, όπως: (i) ευρήματα ερευνών 
ικανοποίησης-δέσμευσης των εργαζομένων, (ii) καλή πορεία και επιδόσεις της επιχείρησης 
εντός του κλάδου της, (iii) αναγνώριση προερχόμενη από τα στελέχη της μητρικής εταιρίας, (iv) 
επίτευξη των εταιρικών στόχων, (v) εξέλιξη των πωλήσεων και (vi) εργασιακό κλίμα.  

Σε μια περίπτωση, η εν λόγω μέτρηση γίνεται μέσω της διάστασης της κάρτας εξισορροπημένων 
επιδόσεων (Balanced Scorecard) που αναφέρεται στους ανθρώπινους πόρους και περιλαμβάνει 
ενότητες που σχετίζονται κυρίως με θέματα απόδοσης, καθοδήγησης (coaching), διαδοχής 
στελεχών, ηγεσίας, δέσμευσης και ένταξης.  

6.2.4.4 Μέτρηση αποτελεσματικότητας Τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

Μόνον στο ήμισυ των περιπτώσεων (7/14) γίνεται μέτρηση της αποτελεσματικότητας του 
Τμήματος ανθρωπίνων πόρων, με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Μέτρηση “προφίλ ωρίμανσης” (maturity profile) σύμφωνα με μια σύνθετη διαδικασία 
της μητρικής εταιρίας του εξωτερικού 

 Μέτρηση των επιδόσεων του Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων στις 7 βασικές περιοχές 
αποτελεσμάτων και επίτευξης στόχων, μέσω δεικτών που αναφέρονται σε θέματα 
βελτίωσης παραγωγικότητας, εκτέλεση επιχειρηματικού σχεδίου, διαδοχής στελεχών, 
κουλτούρας αποτελεσμάτων, σχέσεων με σωματεία, εισαγωγής νέων συστημάτων 
πληροφορικής και υλοποίησης πρωτοβουλιών 

 Ετήσια ειδική έρευνα που διεξάγεται μεταξύ των εσωτερικών πελατών του Τμήματος και 
δι’ αυτής αξιολογείαι η κάλυψη αναγκών των χρηστών και η ικανοποίησή τους 

 Εφαρμογή δεικτών που αναφέρονται στη δέσμευση, διακράτηση υπαλλήλων, διαδοχή 
στελεχών, αναδιάρθρωση έργων, ανάπτυξη στελεχών ΔΑΠ κ.ά. 
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 Χρήση ειδικής κάρτας επιδόσεων ανθρωπίνων πόρων (HR Scorecard) που περιέχει 
δείκτες με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας στις περιοχές: υποστήριξη 
πελατών/αναδιοργάνωση (25%), ανάπτυξη κουλτούρας & δέσμευσης (15%), 
εναρμόνιση & υποστήριξη αμοιβών, παροχών, πολιτικών και προγραμμάτων (15%), 
διαχείριση ταλέντων, διαφορετικότητας, ανάπτυξη & στελέχωση (25%), οργάνωση 
Τμήματος & ενίσχυση παρεχομένων υπηρεσιών (10%) και διαχείριση αλλαγών (10%) 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 Χρήση ορισμένων δεικτών που αναφέρονται στη διακράτηση προσωπικού και στην 
κάλυψη κενών θέσεων εργασίας 

 Χρήση ορισμένων δεικτών που αναφέρονται στην εναλλαγή προσωπικού, επικοινωνία & 
εκπαίδευση, κενές θέσεις εργασίας, συνεντεύξεις με υποψήφιους, προτάσεις για 
πρόσληψη κ.ά. 

Σε μια περίπτωση γίνεται έμμεση εκτίμηση με τη βοήθεια γενικών κριτηρίων, όπως τα ευρήματα 
ερευνών ικανοποίησης-δέσμευσης των εργαζομένων και η θετική ανταπόκριση των ανθρώπων. 
Σε αρκετές περιπτώσεις (6/14) αναφέρεται ρητά ότι δεν επιχειρείται καμία μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας του Τμήματος. 

6.3      ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Οι ερευνητικές προτάσεις διερευνήθηκαν με τη βοήθεια πινάκων διπλής εισόδου, οι οποίοι 
αναφέρονται στη διαδοχική ανά ζεύγη σχέση των παραγόντων αποτελεσματικότητας ΔΑΠ και 
ειδικότερα στους τρόπους (πώς) εκδήλωσης κάθε σχέσης. Στα Παραρτήματα 9-12 παρατίθενται 
ανά ερευνητική πρόταση, οι αναλυτικοί πίνακες διπλής εισόδου για κάθε μια από τις 
μελετώμενες περιπτώσεις, όπου φαίνονται: (i) οι συγκεκριμένες απαντήσεις των συνεντεύξεων 
από όπου αντλούνται τα δεδομένα, (ii) τα στοιχεία που συνθέτουν κάθε παράγοντα και (iii) οι 
συγκεκριμένοι τρόποι εκδήλωσης της μεταξύ των παραγόντων σχέσης. Οι εν λόγω πίνακες 
συνοδεύονται από εύληπτες ανακεφαλαιώσεις, όπου ταξινομούνται τα ευρήματα που 
προσδιορίζουν τον τρόπο εκδήλωσης της σχέσης μεταξύ των παραγόντων των ερευνητικών 
προτάσεων. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνολική διερεύνηση των ερευνητικών προτάσεων, οι ως άνω 
ανακεφαλαιώσεις συγκεντρώθηκαν σε συνοπτικούς πίνακες ανά ερευνητική πρόταση, στους 
οποίους γίνεται  καταγραφή όλης της ποικιλίας των ευρημάτων με σημείωση της περίπτωσης 
(επιχείρησης) από την οποία προέρχονται. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα οπτικής 
διαπίστωσης της συχνότητας, με την οποία οι μελετώμενες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τα 
καταγραφόμενα θέματα. Οι πίνακες αυτοί παρατίθενται στις αμέσως επόμενες ενότητες. 

6.3.1  1η  Ερευνητική πρόταση 
 
P1:  Τα στελέχη της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων 

τους, στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 

Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των ικανοτήτων: (α) εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής 
κατάρτισης, (γ) διοίκησης υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 

 
Η ερευνητική πρόταση αναφέρεται στην Σχέση «1» μεταξύ «Ικανοτήτων στελεχών ΔΑΠ»    & 
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«Πολιτικών ΔΑΠ». Οι Πίνακες 34-38 που ακολουθούν αναφέρονται χωριστά στις 4 ικανότητες 
των στελεχών ΔΑΠ και σε μια πέμπτη γενική κατηγορία ικανοτήτων που σχετίζεται με τις 
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άλλες. 
 
6.3.1.1 Ικανότητα εκτέλεσης στρατηγικής 
 
1. Διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες, στην πλειονότητά τους (10/14), θεωρούν ότι η 
ικανότητα εκτέλεσης της στρατηγικής συμβάλλει στη διαμόρφωση των καταλλήλων πολιτικών 
και πρακτικών ΔΑΠ διότι τις προσανατολίζει στο σύνολό τους προς την κατεύθυνση 
υλοποίησης της στρατηγικής. Συνεπώς, μέσω αυτής της ικανότητας, τα στελέχη ΔΑΠ 
προσδίδουν στις πολιτικές και πρακτικές προσωπικού το περιεχόμενο εκείνο, το οποίο θα δώσει 
τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκτελέσει το στρατηγικό της σχέδιο και να επιτύχει τους 
στρατηγικούς της στόχους.  

2. Σπανίως αναφέρεται ο προσανατολισμός συγκεκριμένων μόνον πολιτικών και πρακτικών 
ΔΑΠ (2/14) προς την ίδια κατεύθυνση, όταν όμως αυτό γίνεται, η αναφορά περιορίζεται στην 
πολιτική εκπαίδευσης και ανάπτυξης διότι μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας των 
αναγκαίων δεξιοτήτων των εργαζομένων, ώστε να υλοποιείται με επιτυχία η στρατηγική. 

3. Σε δύο περιπτώσεις (2/14) αναφέρθηκε ότι η ικανότητα εκτέλεσης της στρατηγικής των 
στελεχών ΔΑΠ συμβάλλει στη διαμόρφωση των καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ 
μέσω της κατανόησης από αυτούς της στρατηγικής της επιχείρησης και της καλής γνώσης της 
πορείας της. 

4. Μερικές εταιρίες (4/14) θεωρούν ότι η ικανότητα εκτέλσης της στρατηγικής των στελεχών 
ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ μέσω 
προβληματισμού και ανεύρεσης/διακράτησης καταλλήλων/ταλαντούχων υπαλλήλων σύμφωνα 
με τις ανάγκες της στρατηγικής και των νέων προϊόντων που διαθέτει η επιχείρηση. 

5. Ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζει ότι η ικανότητά του για εκτέλεση της 
στρατηγικής συμβάλλει στη διαμόρφωση καταλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ επειδή 
αυτός προσαρμόζεται στα δεδομένα της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. 

6. Άλλος Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων πιστεύει ότι η ικανότητά του για εκτέλεση της στρατηγικής 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ επειδή αυτός 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της συγχώνευσης με άλλη επιχείρηση, όσον αφορά 
στο προφίλ ικανοτήτων των νέων πωλητών. 

7. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η ικανότητα εκτέλεσης της 
στρρατηγικής των στελεχών ΔΑΠ συμβάλλει στη διαμόρφωση καταλλήλων πολιτικών και 
πρακτικών ΔΑΠ διότι εκδηλώνεται από αυτούς ενδιαφέρον και φροντίδα για την υποστήριξη 
των σχεδίων και στόχων των στελεχών γραμμής και των άλλων Τμημάτων της επιχείρησης στα 
θέματα προσωπικού και πολιτικών ΔΑΠ. 
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Πίνακας 34: Εκτέλεση στρατηγικής & Πολιτικές ΔΑΠ 

 Σχέση 1:  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΔΑΠ 
→ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1. Προσανατολισμός όλων των 
πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ στην 
εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου και 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

√ 
 

 √ 
 

√ 
 

  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 √ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Προσανατολισμός της πολιτικής 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης στην 
επίτευξη των αποτελεσμάτων δια της 
δημιουργίας των αναγκαίων δεξιοτήτων 
των εργαζομένων 

          √ 
 

  √ 
 

3. Κατανόηση από τα στελέχη ΔΑΠ της 
στρατηγικής της επιχείρησης και καλή 
γνώση της πορείας της 

    √ 
 

√ 
 

        

4. Προβληματισμός και ανεύρεση/ 
διακράτηση καταλλήλων/ταλαντούχων 
υπαλλήλων σύμφωνα με τις ανάγκες της 
στρατηγικής και των νέων προϊόντων 
της επιχείρησης 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

   √ 
 

√ 
 

      

5. Προσαρμογή στα δεδομένα της 
οικονομικής συγκυρίας (κρίσης) 

      √ 
 

       

6. Ανταπόκριση στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις της συγχώνευσης με άλλη 
εταιρία 

   √ 
 

          

7. Ενδιαφέρον και φροντίδα των 
στελεχών ΔΑΠ για την υποστήριξη των 
σχεδίων και στόχων των στελεχών 
γραμμής και των άλλων Τμημάτων της 
επιχείρησης στα θέματα προσωπικού 
και πολιτικών ΔΑΠ 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

8. Συστηματική και μεθοδική 
υποστήριξη των στελεχών ΔΑΠ προς τα 
άλλα Τμήματα μέσω ενεργού 
συμμετοχής:  

• στην αποσαφήνιση της 
στρατηγικής,  

• στην ανασκόπηση 
υλοποίησης και επίτευξης 
των στόχων,  

• στην παροχή καθοδήγησης 
και  

• στην κατανόηση των 
ανθρώπων και των 
δυνατοτήτων τους 

 √ 
 

   √ 
 

√ 
 

  √ 
 
 

 √ 
 

√ 
 

√ 
 

Ε
Κ
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Η

  Σ
Τ
ΡΑ

Τ
Η
ΓΙ
Κ
Η
Σ

 

9. Επιρροή από μέρους των στελεχών 
ΔΑΠ στη λήψη αποφάσεων για τα 
θέματα προσωπικού 

√ 
 

 √ 
 

 √ 
 

 √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 

8. Αρκετές εταιρίες (7/14) φρονούν ότι η ικανότητα εκτέλεσης της στρατηγικής των στελεχών 
ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ επειδή προβαίνουν 
σε συστηματική και μεθοδική υποστήριξη των άλλων Τμημάτων μέσω ενεργού συμμετοχής:  

 στην αποσαφήνιση της στρατηγικής,   
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 στην ανασκόπηση υλοποίησης και επίτευξης των στόχων,  

 στην παροχή καθοδήγησης και  

 στην κατανόηση των ανθρώπων και των δυνατοτήτων τους. 

9. Οι συμμετέχουσες εταιρίες σχεδόν στο σύνολό τους  (11/14) θεωρούν ότι η ικανότητα 
εκτέλεσης της στρατηγικής των στελεχών ΔΑΠ συμβάλλει στη διαμόρφωση καταλλήλων 
πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ λόγω της ασκουμένης από αυτούς επιρροής στη λήψη 
αποφάσεων για τα θέματα προσωπικού.  

6.3.1.2 Ικανότητα διοικητικής κατάρτισης 
 
1. Μερικές εταιρίες (4/14), θεωρούν ότι η ικανότητα της διοικητικής κατάρτισης συμβάλλει στη 
διαμόρφωση καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ διότι ενεργοποιεί την ιδιότητα του 
θεματοφύλακα ως προς την τήρησή τους. Δηλαδή, μέσω αυτής της ικανότητας, τα στελέχη ΔΑΠ 
συμβάλλουν ουσιαστικά στον καθορισμό των πολιτικών προσωπικού, αναλαμβάνοντας 
παράλληλα και την ευθύνη παρακολούθησης της πιστής και αντικειμενικής εφαρμογής τους. 

2. Η ικανότητα της διοικητικής κατάρτισης επιτρέπει στα στελέχη της ΔΑΠ να διαμορφώσουν 
τις κατάλληλες πολιτικές προσωπικού, επειδή μπορούν να τις δημιουργήσουν εξ υπαρχής, 
αξιοποιώντας την υφιστάμενη τεχνογνωσία (know-how) εντός και εκτός της επιχείρησης, 
καλύπτοντας στην επιθυμητή έκταση τις ανάγκες και τα διαπιστούμενα κενά, παρέχοντας τα  
απαραίτητα μέσα εφαρμογής και αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ισχυρό αίσθημα κυριότητας λόγω 
αυτής της εμπλοκής τους (6/14) 

3.  Ορισμένα στελέχη της ΔΑΠ (2/14) θεωρούν ότι η ικανότητα της διοικητικής κατάρτισης 
ενισχύεται λόγω γνώσης των χρηματοοικονομικών δεικτών της επιχειρησιακής απόδοσης, 
ενημερότητας για τη σημασία των συγχρόνων πληροφορικών συστημάτων και δυνατότητάς τους 
για μείωση του λειτουργικού κόστους των πολιτικών προσωπικού.  

4. Αρκετές εταιρίες (7/14) υποστηρίζουν ότι η ικανότητα της διοικητικής κατάρτισης συμβάλλει 
στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ διότι περιλαμβάνει τα καθοριστικής 
σημασίας στοιχεία της ανάλυσης έργου, της κατάρτισης συγκεκριμένων προφίλ των θέσεων 
εργασίας και της καθιέρωσης συστήματος ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των 
στελεχών και λοιπών εργαζομένων. 

5. Μερικοί Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (4/14) θεωρούν ότι η ικανότητα της διοικητικής 
κατάρτισης ενισχύεται λόγω ευχέρειας στη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων επιλογής, 
βασισμένων στην πρόγνωση της συμπεριφοράς των υποψηφίων, στη διαπίστωση των 
δεξιοτήτων τους, στην ανταπόκρισή τους σε πρόσθετες δοκιμασίες και στις προοπτικές εξέλιξης 
και σταδιοδρομίας. 
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Πίνακας 35: Διοικητική κατάρτιση & Πολιτικές ΔΑΠ 

 Σχέση 1:  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΔΑΠ 
→ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ 

1 
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2 
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Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
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R 

12 
H 

13 
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14 
R 

1. Ανάληψη ευθύνης θεματοφύλακα 
τήρησης των πολιτικών προσωπικού 

√ 
 

  
 

√ 
 

   
 

 
 

 
 

 √ 
 

√ 
 

 
 

 
 

2. Δυνατότητα εξ υπαρχής δημιουργίας 
πολιτικών προσωπικού, αξιοποιώντας 
την υφιστάμενη τεχνογνωσία (know-
how), καλύπτοντας τις ανάγκες και τα 
κενά στην επιθυμητή έκταση, 
παρέχοντας τα  απαραίτητα μέσα 
εφαρμογής και αναπτύσσοντας ισχυρό 
αίσθημα κυριότητας 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

3. Γνώση των χρηματοοικονομικών 
δεικτών και της σημασία των 
συγχρόνων πληροφορικών συστημάτων 
και δυνατότητα μείωσης του 
λειτουργικού κόστους των πολιτικών 
προσωπικού 

√ 
 

    
 

√ 
 

        

4. Ανάλυση έργου, κατάρτιση προφίλ 
των θέσεων εργασίας και καθιέρωση 
συστήματος ικανοτήτων-δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών των εργαζομένων 

√ 
 

 
 

 √ 
 

√ 

 
  

 
√ 
 

√ 
 

  √ 
 

√ 

 
 

5. Χρήση εξειδικευμένων μεθόδων 
επιλογής (συμπεριφορά, δεξιότητες), 
προσθέτων δοκιμασιών και εκτίμηση 
προοπτικών εξέλιξης και σταδιοδρομίας 

 √ 
 

  √ 
 

    √ 
 

√ 
 

   

6. Επιτυχής ποιοτική και ποσοτική 
στελέχωση μέσω μετρησίμων 
διαδικασιών και ολοκληρωμένης 
ένταξης 

   √ 
 

 √ 
 

√ 
 

√ 
 

      

7. Μέριμνα εκπαίδευσης των στελεχών  
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
πολιτικών προσωπικού με έμφαση στα 
θέματα διοίκησης της απόδοσης 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

8. Εστίαση του ενδιαφέροντος στην 
αξιολόγηση της απόδοσης για 
καθορισμό ατομικών στόχων, 
εκπαιδευτική υποστήριξη, διάκριση των 
υπαλλήλων ανά επίπεδο απόδοσης και 
μέριμνα διακράτησης των ταλαντούχων 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

9. Διενέργεια ελέγχου 
αντικειμενικότητας (calibration) του 
συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης 
και ασφαλής εντοπισμός των 
ταλαντούχων ατόμων 

        √ 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

10. Διεξαγωγή της 
διαδικασίαςαξιολόγησης έργου (job 
evaluation) για το σύνολο των θέσεων 
εργασίας της επιχείρησης 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

11. Πρωτοβουλία επανασχεδιασμού του 
συστήματος “bonus” για την επίτευξη 
στόχων 

         √ 
 

 
 

   

12. Δημιουργία νέου ομαδικού 
ασφαλιστικού προγράμματος 
προσωπικού 

          
 

 
 

 
 

√ 
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Ο
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Τ
ΙΚ

Η
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Α
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Α
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Η

 

13. Ανάληψη του ρόλου του 
επιχειρηματικού εταίρου (business 
partner)  για την άμεση υποστήριξη των 
άλλων Τμημάτων ή καθοδήγηση 
(coaching) αυτών σε όλα τα θέματα 
προσωπικού 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
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6. Ορισμένοι άλλοι (4/14) υποστηρίζουν ότι η ικανότητα διοικητικής κατάρτισης συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού διότι καλύπτει την επιτυχή ποιοτική και 
ποσοτική στελέχωση μέσω μετρησίμων διαδικασιών που οδηγούν στην ολοκληρωμένη ένταξη 
των εργαζομένων, ώστε να επιτύχουν στα καθήκοντά τους. 

7. Ορισμένες εταιρίες (5/14) θεωρούν ότι η ικανότητα της διοικητικής κατάρτισης συμβάλλει 
στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ λόγω της μέριμνας που λαμβάνεται 
ώστε, μετά από συστηματική ανάλυση των αναγκών, να εκπαιδεύονται τα στελέχη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών προσωπικού με έμφαση στα θέματα διοίκησης της 
απόδοσης. 

8. Οι περισσότερες εταιρίες (8/14) πιστεύουν ότι η ικανότητα της διοικητικής κατάρτισης 
ενισχύεται από την εστίαση του ενδιαφέροντος στη σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και 
τη φροντίδα για τον καθορισμό ατομικών στόχων, την εκπαιδευτική υποστήριξη των 
αξιολογουμένων υπαλλήλων, την διάκρισή τους ανά επίπεδο απόδοσης και την ειδική μέριμνα 
διακράτησης και διαχείρισης των ταλαντούχων ατόμων. 

9. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (3/14) θεωρούν ότι η ικανότητα διοικητικής κατάρτισης 
οδηγεί στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού διότι έχει ως επίκεντρο την 
διενέργεια ελέγχου αντικειμενικότητας (calibration) του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης 
που οδηγεί στον ασφαλή εντοπισμό των ταλαντούχων ατόμων. 

10. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (4/14) θεωρούν ότι η ικανότητα διοικητικής 
κατάρτισης συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού διότι εμπεριέχει και 
καλύπτει την διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης έργου (job evaluation) για το σύνολο των 
θέσεων εργασίας της επιχείρησης. 

11. Ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων πιστεύει ότι η ικανότητα διοικητικής κατάρτισης συμβάλλει 
στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού διότι εμπεριέχει την πρωτοβουλία 
επανασχεδιασμού του συστήματος “bonus” για περισσότερο ρεαλιστική υποστήριξη της 
επίτευξης στόχων. 

12. Άλλος Δ/ντής θεωρεί ότι η διοικητική του κατάρτιση συνέβαλε στη διαμόρφωση 
κατάλληλων πολιτικών προσωπικού μέσω της καταλυτικής παρέμβασης δημιουργίας νέου 
ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος για το προσωπικό της επιχείρησης. 

13. Σημαντική μερίδα των Δ/ντών ανθρωπίνων πόρων (8/14) πιστεύουν ότι η ικανότητα 
διοικητικής κατάρτισής τους έχει συμβάλλει στον καθορισμό καταλλήλων πολιτικών 
προσωπικού γιατί επιτρέπει σ’αυτούς την ανάληψη του ρόλου του επιχειρηματικού εταίρου 
(business partner) για την άμεση υποστήριξη των άλλων Τμημάτων και την παροχή βοηθείας ή 
την καθοδήγηση (coaching)  των στελεχών τους σε όλα τα θέματα των πολιτικών προσωπικού. 
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6.3.1.3 Ικανότητα διοίκησης υπαλληλικής συνεισφοράς 
 
1. Η ικανότητα διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς επιτρέπει στα στελέχη της ΔΑΠ να 
διαμορφώσουν τις κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ, επειδή μπορούν μέσω αυτών να 
υποστηρίξουν τους εργαζόμενους στην προσπάθεια βελτίωσης των επιδόσεών τους, εντός του 
πλαισίου ενός δικαίου και αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης που δίνει 
ευκαιρίες σε όλους, με τη βοήθεια των ατομικών πλάνων ανάπτυξης (5/14).  

2. Αρκετές εταιρίες (7/14) υποστηρίζουν ότι η ικανότητα διοίκησης της υπαλληλικής 
συνεισφοράς συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ διότι δίνει 
έμφαση στη σύνθεση του πακέτου αμοιβών και παροχών, εισάγοντας την έννοια της συνολικής 
ανταμοιβής και παίρνοντας τις πρωτοβουλίες μεταβολών, προλαμβάνοντας τον προβληματισμό 
των εργαζομένων και διασφαλίζοντας την ικανοποίησή τους υπό τις συνθήκες της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης. 

3. Μερικές εταιρίες (6/14) υποστηρίζουν ότι η ικανότητα διοίκησης της υπαλληλικής 
συνεισφοράς ενισχύεται λόγω της συνεπαγόμενης προσπάθειας διευκόλυνσης της προσωπικής 
επικοινωνίας με τον Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων και της φροντίδας για την έγκυρη, έγκαιρη, 
ειλικρινή και συμμετοχική ενημέρωση σχετικά με τα επιχειρησιακά θέματα καθώς και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων. 

4. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (3/14) θεωρούν ότι η ικανότητα διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς ενισχύεται από το εκδηλούμενο απ’ αυτούς συνεχές ενδιαφέρον για 
τους εργαζόμενους και την εχέμυθη αντιμετώπιση των προσωπικών τους προβλημάτων. 

5. Άλλοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (2/14) πιστεύουν ότι η ικανότητα διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού λόγω 
των επιτυχών ρυθμίσεων και χειρισμών εντός πνεύματος δικαιοσύνης και διαφάνειας στις 
περιπτώσεις απόλυσης εργαζομένων. 

6. Ορισμένες εταιρίες (3/14) θεωρούν ότι η ικανότητα διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού διότι οι Δ/ντές ανθρωπίνων 
πόρων φροντίζουν για την επίτευξη συμφωνιών με τα εργατικά σωματεία μετά από συζήτηση 
των επιχειρησιακών θεμάτων και διαπραγμάτευση, ώστε να διατηρείται η εργασιακή ειρήνη. 

7. Ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι η ικανότητά του διοίκησης της υπαλληλικής 
συνεισφοράς ενισχύεται από την ευαισθησία έναντι των εργαζομένων κατά την τρέχουσα 
περίοδο κρίσης, με κύριες προτεραιότητες την ανάπτυξη των ταλαντούχων υπαλλήλων καθώς 
και την αντιμετώπιση των θεμάτων αμοιβών-παροχών και εργασιακών σχέσεων. 
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Πίνακας 36: Διοίκηση υπαλληλικής συνεισφοράς & Πολιτικές ΔΑΠ 

 Σχέση 1:  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΔΑΠ 
→ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1. Υποστήριξη των εργαζομένων για 
βελτίωση των επιδόσεών τους, εντός 
δικαίου και αποτελεσματικού 
συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης 
που δίνει ευκαιρίες σε όλους, με τη 
βοήθεια των ατομικών πλάνων 
ανάπτυξης 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

      

2. Έμφαση στη σύνθεση του πακέτου 
αμοιβών και παροχών, εισάγοντας την 
έννοια της συνολικής ανταμοιβής, 
προλαμβάνοντας τον προβληματισμό 
των εργαζομένων και διασφαλίζοντας 
την ικανοποίησή τους 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

   √ 
 

   √ 
 

3. Διευκόλυνση της προσιτής 
επικοινωνίας με τον Δ/ντή ανθρωπίνων 
πόρων και φροντίδα για έγκυρη, 
έγκαιρη, ειλικρινή και συμμετοχική 
ενημέρωση σχετικά με τα επιχειρησιακά 
θέματα και αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των εργαζομένων 

√ 
 

√ 
 

 
 

  √ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

   

4. Συνεχές ενδιαφέρον για τους 
εργαζόμενους και εχέμυθη 
αντιμετώπιση των προσωπικών τους 
προβλημάτων  

  √ 
 

√ 
 

 
 

      √ 
 

  

5. Επιτυχείς ρυθμίσεις και χειρισμοί 
εντός πνεύματος δικαιοσύνης και 
διαφάνειας στις περιπτώσεις απόλυσης 
προσωπικού 

       √ 
 

  √ 
 

   

6. Φροντίδα για την επίτευξη 
συμφωνιών με τα εργατικά σωματεία 
μετά από συζήτηση των επιχειρησιακών 
θεμάτων και διαπραγμάτευση, ώστε να 
διατηρείται η εργασιακή ειρήνη 

√ 
 

    √ 
 

      √ 
 

 

7. Ευαισθησία έναντι των εργαζομένων 
κατά την τρέχουσα περίοδο κρίσης, με 
κύριες προτεραιότητες την ανάπτυξη 
των ταλαντούχων υπαλλήλων καθώς 
και την αντιμετώπιση των θεμάτων 
αμοιβών-παροχών και εργασιακών 
σχέσεων 

      √ 
 

       

8. Παροχή βοήθειας στα στελέχη 
γραμμής, μέσω καθοδήγησης 
(coaching), άσκησης πειθούς και 
υποστήριξης, να βελτιώσουν τον τρόπο 
διοίκησης των ανθρώπων, να 
αντιμετωπίσουν από κοινού τα θέματα 
συνεργασίας και συμπεριφοράς  των 
εργαζομένων, να επιτύχουν τους 
στόχους τους και να αναβαθμίσουν την 
απόδοση ατόμων και Τμημάτων 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

9. Βελτίωση ηθικού και αφοσίωσης των 
εργαζομένων λόγω δικαιοσύνης, 
πληροφόρησης και ανοικτής 
επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, 
καθιέρωσης εργασιακών προτύπων, 
γνωστοποίησης των προθέσεων της 
εταιρίας, συμμετοχής σε 
επιχειρηματικές δράσεις, τόνωσης 
ομαδικού πνεύματος και μείωσης του 
εργασιακού άγχους 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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10. Ισότιμο ενδιαφέρον των στελεχών 
ΔΑΠ για τη Διοίκηση και τους 
εργαζόμενους  και έκφραση της φωνής 
αμφοτέρων των μερών 

√ 
 

  √ 
 

   
 

 
 

√ 
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11. Ταύτιση Δ/ντή ανθρωπίνων πόρων 
με αρχές δημοκρατικής λειτουργίας ως 
συνεκτικός ιστός μεταξύ των Τμημάτων 
που χαίρει εμπιστοσύνης εντός της 
εταιρίας 

√ 
 

 
 

 
 

   
 

√ 
 

    √ 
 

   

12. Πνεύμα δικαιοσύνης των στελεχών 
ΔΑΠ, αντικειμενική εφαρμογή των 
πολιτικών προσωπικού και ίση 
μεταχείριση των εργαζομένων 

√ 
 

 
 

√ 
 

  √ 
 

         

13. Αξιοποίηση απο τα στελέχη ΔΑΠ 
των ευρημάτων των διεξαγομένων 
ερευνών δέσμευσης – ικανοποίησης των 
εργαζομένων 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

14. Φροντίδα του Δ/ντή ανθρωπίνων 
πόρων για διατήρηση 
ανθρωποκεντρικού προφίλ μέσω 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής των εργαζομένων 

√ 
 

             

 

8. Οι περισσότεροι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (9/14) θεωρούν ότι η ικανότητά τους διοίκησης 
της υπαλληλικής συνεισφοράς συμβάλλει στη διαμόρφωση καταλλήλων πολιτικών προσωπικού 
διότι, μέσω καθοδήγησης (coaching), άσκησης πειθούς και υποστήριξης, βοηθά τα στελέχη 
γραμμής να βελτιώσουν τον τρόπο διοίκησης των ανθρώπων, να αντιμετωπίσουν από κοινού τα 
θέματα συνεργασίας και συμπεριφοράς  των εργαζομένων, να επιτύχουν τους στόχους τους και 
να αναβαθμίσουν την απόδοση των ατόμων των Τμημάτων τους. 

9. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η ικανότητα διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς επιτρέπει στα στελέχη της ΔΑΠ να διαμορφώσουν τις κατάλληλες 
πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ, επειδή μπορούν μέσω αυτών να συμβάλλουν στη βελτίωση του 
ηθικού και της αφοσίωσης των εργαζομένων λόγω δικαιοσύνης, πληροφόρησης και ανοικτής 
επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, καθιέρωσης εργασιακών προτύπων, γνωστοποίησης των 
προθέσεων της εταιρίας, συμμετοχής σε επιχειρηματικές δράσεις, τόνωσης ομαδικού πνεύματος 
και μείωσης του εργασιακού άγχους.  

10. Ορισμένες εταιρίες (3/14) θεωρούν ότι η ικανότητα διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού διότι οι Δ/ντές ανθρωπίνων 
πόρων ενδιαφέρονται ισότιμα για τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους, εκφράζουν τη φωνή τους 
και απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη αμφοτέρων των μερών. 

11. Άλλες εταιρίες (4/14) θεωρούν ότι η ικανότητα διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς 
ενισχύεται επειδή ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων ταυτίζεται με τις αρχές της δημοκρατικής 
λειτουργίας, αποτελεί τον συνεκτικό ιστό μεταξύ των Τμημάτων και χαίρει εμπιστοσύνης στο 
πρόσωπό του εντός της εταιρίας. 
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12. Άλλες πάλι εταιρίες (3/14) πιστεύουν ότι η ικανότητα διοίκησης της υπαλληλικής 
συνεισφοράς οδηγεί στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού διότι υπάρχει πνεύμα 
δικαιοσύνης που εξασφαλίζει αντικειμενική εφαρμογή των πολιτικών και ίση μεταχείριση των 
εργαζομένων. 
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13. Από τις περισσότερες εταιρίες (9/14) υποστηρίζεται ότι η ικανότητα διοίκησης της 
υπαλληλικής συνεισφοράς συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού 
επειδή επιτρέπει στα στελέχη της ΔΑΠ να λαμβάνουν υπόψη τους τα ευρήματα των 
διεξαγομένων ερευνών δέσμευσης - ικανοποίησης των εργαζομένων. 

14. Ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι η ικανότητά του διοίκησης της υπαλληλικής 
συνεισφοράς ενισχύεται από την φροντίδα διατήρησης ανθρωποκεντρικού προφίλ μέσω 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων.    

6.3.1.4 Ικανότητα διοίκησης αλλαγών 
 
1. Οι συμμετέχουσες εταιρίες σχεδόν στην πλειονότητά τους (11/14) θεωρούν ότι η ικανότητα 
διοίκησης αλλαγών επιτρέπει στα στελέχη της ΔΑΠ να διαμορφώσουν τις κατάλληλες πολιτικές 
και πρακτικές ΔΑΠ, επειδή μπορούν δια του συνόλου των πολιτικών προσωπικού να 
υποστηρίξουν τις οργανωσιακές αλλαγές και να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση των 
σχετικών πρωτοβουλιών.  

2. Αρκετές εταιρίες (5/14) υποστηρίζουν ότι η ικανότητα διοίκησης αλλαγών των στελεχών 
ΔΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ διότι δίνει τη 
δυνατότητα ορθής επιλογής των συγκεκριμένων ατόμων που είτε θα στελεχώσουν τις 
επιχειρούμενες οργανωτικές αλλαγές (προσλαμβανόμενα ή μετακινούμενα) είτε θα 
απομακρυνθούν.  

3. Δύο εταιρίες πιστεύουν ότι η ικανότητα διοίκησης αλλαγών των στελεχών ΔΑΠ συμβάλλει 
στη διαμόρφωση καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ διότι δίνει τη δυνατότητα 
υποστήριξης των οργανωτικών αλλαγών με τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

4. Ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων κρίνει ότι η ικανότητά του για διοίκηση αλλαγών συμβάλλει 
στη διαμόρφωση καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ διότι παρέχει τη δυνατότητα 
προδραστικής αντιμετώπισης των θεμάτων προσωπικού και ιδίως της έγκαιρης διάγνωσης και 
σταδιακής προληπτικής μείωσης προσωπικού πριν την ένταση της οικονομικής κρίσης. 

5. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων θεωρούν ότι η ικανότητά τους για διοίκηση αλλαγών 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ επειδή βοηθά στην 
αλλαγή της αντίληψης ότι το Τμήμα ΔΑΠ έχει ως μοναδικό ρόλο την παροχή υπηρεσιών και 
συντελεί στην αναγνώριση ότι αποτελεί επιχειρηματικό εταίρο (business partner) των στελεχών 
γραμμής, δια της εφαρμογής των πολιτικών προσωπικού. 
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Πίνακας 37: Διοίκηση αλλαγών & Πολιτικές ΔΑΠ 

 Σχέση 1:  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΔΑΠ 
→ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
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1. Υποστήριξη, δια του συνόλου των 
πολιτικών προσωπικού, των οργανωσια-
κών αλλαγών και  συμβολή στην 
επιτυχή υλοποίηση των σχετικών 
πρωτοβουλιών 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Δυνατότητα ορθής επιλογής των 
συγκεκριμένων ατόμων που είτε θα 
στελεχώσουν τις επιχειρούμενες 
οργανωτικές αλλαγές (προσλαμβανό-
μενα ή μετακινούμενα) είτε θα 
απομακρυνθούν 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

       

3. Δυνατότητα υποστήριξης των 
οργανωτικών αλλαγών με τη βοήθεια 
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

          

4. Δυνατότητα προδραστικής 
αντιμετώπισης των θεμάτων 
προσωπικού και ιδίως έγκαιρης 
διάγνωσης και σταδιακής προληπτικής 
μείωσης προσωπικού πριν την ένταση 
της οικονομικής κρίσης 

√ 
 

             

5. Αλλαγή της αντίληψης ότι το Τμήμα 
ΔΑΠ έχει ως μοναδικό ρόλο την 
παροχή υπηρεσιών και αναγνώριση ότι 
αποτελεί επιχειρηματικό εταίρο 
(business partner) των στελεχών 
γραμμής, δια της εφαρμογής των 
πολιτικών προσωπικού 

 
 

 
 

√ 
 

   √ 
 

 
 

 
 

 
 

    

6. Επιδίωξή των στελεχών ΔΑΠ ώστε 
τα διευθυντικά στελέχη γραμμής να 
αλλάξουν νοοτροπία και: 

• να υιοθετήσουν ανοικτή 
στάση κατά την 
αντιμετώπιση των θεμάτων 
προσωπικού,  

• να αποκτήσουν συνοχή, 
ενιαίο πνεύμα και κοινή 
στρατηγική αντίληψη ως 
μέλη της διοικητικής 
ομάδας, 

• να βελτιώσουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες και να 
αναβαθμισθούν ως 
διευθυντές ανθρώπων και 

• να υιοθετήσουν περισσότερο 
μακροπρόθεσμη θεώρηση 
των θεμάτων προσωπικού 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

√ 
 

   
 

ΔΙ
Ο
ΙΚ

Η
ΣΗ

 Α
Λ
Λ
Α
ΓΩ

Ν
 

7. Ανάληψη ρόλου πρωτεργάτη στη 
δημιουργία ανθρωποκεντρικής 
κουλτούρας και  στην εισαγωγή 
συγχρόνου πληροφορικού συστήματος, 
με βάση την ίση μεταχείριση, 
αξιοκρατία, επικοινωνία και ανοικτή 
νοοτροπία δια μέσου της εφαρμογής 
των πολιτικών προσωπικού 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

  √ 
 

  √ 
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8. Καθοριστική συμβολή των στελεχών 
ΔΑΠ στο άνοιγμα του καναλιού 
επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης και 
προσωπικού, ανάληψη πρωτοβουλίας 
ενθάρρυνσης των εντός της εταιρίας 
σχέσεων και επωμισμός της ευθύνης 
αλλαγής του τρόπου εμφάνισης και 
συμπεριφοράς των εργαζομένων 

        
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

9. Πρωτοβουλία του Δ/ντή ανθρωπίνων 
πόρων δημιουργίας ενός πρωτόγνωρου 
ρόλου στελέχους στο χώρο των  
πωλήσεων για τα ελληνικά δεδομένα 
και ανάληψη της κάλυψης όλων των 
νέων απαιτήσεων υποστήριξής του 
μέσω των πολιτικών ΔΑΠ 

       √ 
 

      

 

6. Άλλοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (4/14) πιστεύουν ότι η ικανότητά τους για διοίκηση 
αλλαγών συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών προσωπικού λόγω της επιδίωξής 
τους ώστε τα διευθυντικά στελέχη γραμμής να αλλάξουν νοοτροπία και: 

 να υιοθετήσουν ανοικτή στάση κατά την αντιμετώπιση των θεμάτων προσωπικού,  

 να αποκτήσουν συνοχή, ενιαίο πνεύμα και κοινή στρατηγική αντίληψη ως μέλη της 
διοικητικής ομάδας, 

 να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να αναβαθμισθούν ως διευθυντές 
ανθρώπων και 

 να υιοθετήσουν περισσότερο μακροπρόθεσμη θεώρηση των θεμάτων προσωπικού 

7. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (4/14) θεωρούν ότι η ικανότητά τους για διοίκηση 
αλλαγών συμβάλλει στη διαμόρφωση καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ διότι έχουν 
αναλάβει ρόλο πρωτεργάτη στη δημιουργία ανθρωποκεντρικής κουλτούρας και  στην εισαγωγή 
συγχρόνου πληροφορικού συστήματος, βασιζόμενοι στην ίση μεταχείριση, αξιοκρατία, 
επικοινωνία και ανοικτή νοοτροπία δια μέσου της εφαρμογής των πολιτικών προσωπικού. 

8. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων κρίνουν ότι η ικανότητά τους για διοίκηση αλλαγών 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ επειδή έχουν 
καθοριστική συμβολή στο άνοιγμα του καναλιού επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης και 
προσωπικού, ανέλαβαν πρωτοβουλία ενθάρρυνσης των εντός της εταιρίας σχέσεων και 
επωμίσθηκαν την ευθύνη αλλαγής του τρόπου εμφάνισης και συμπεριφοράς των εργαζομένων. 

9. Ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι η ικανότητά του για διοίκηση αλλαγών συνέβαλε 
στη διαμόρφωση καταλλήλων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ επειδή πήρε την πρωτοβουλία για 
τη δημιουργία ενός καινούριου ρόλου στελέχους στο χώρο των πωλήσεων, πρωτόγνωρου για τα 
ελληνικά δεδομένα και ανέλαβε την κάλυψη όλων των απαιτήσεων υποστήριξής του μέσω των 
πολιτικών ΔΑΠ. 

6.3.1.5 Γενική ικανότητα επιχειρηματικού εταίρου 
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Συμβολή της εμπειρίας, προϋπηρεσίας και γνώσης στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών ΔΑΠ: 
Οι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων θεωρούν σημαντική την εμπειρία και γνώση στα επιχειρηματικά 
και στα ειδικότερα θέματα της ΔΑΠ, την κατάρτιση σε επιστημονικό επίπεδο, την απασχόληση 
σε εταιρίες άλλων κλάδων και στη δυνατότητα χειρισμού,  λόγω πρακτικής εμπειρίας,  κρισίμων 
 

Πίνακας 38: Γενική ικανότητα επιχειρηματικού εταίρου  & Πολιτικές ΔΑΠ 

 Σχέση 1:  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΔΑΠ 
→ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
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7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
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Εμπειρία, προϋπηρεσία, γνώση                 

Καλή γνώση της επιχείρησης και των 
ανθρώπων της 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

       

Κατανόηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και εργασιακή εμπειρία 
σε διάφορες θέσεις και Τμήματα 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

   
 

Εμπειρία στην μητρική εταιρία και σε 
πολυεθνικό περιβάλλον  

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

    √ 
 

   √ 
 

√ 
 

Εμπειρία από απασχόληση σε άλλες 
εταιρίες διαφόρων κλάδων 

 
 

   
 

√ 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

Εμπειρία σε άλλες εταιρίες υπό την 
εποπτεία διακεκριμένων διευθυντικών 
στελεχών με πίστη στην αξία της ΔΑΠ  
και πρακτική εμπειρία σε θέματα ΔΑΠ 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

Εμπειρία στον συμβουλευτικό κλάδο  
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

Πρακτική εμπειρία σε θέματα 
αναδιοργάνωσης, εξαγορών, 
συνενώσεων επιχειρήσεων  και 
οργανωτικής ανάπτυξης 

             √ 
 

√ 
 

Σπουδές και γνώσεις σε θέματα 
στρατηγικής, νομικής και ΔΑΠ 

  
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

Ικανότητα άσκησης καθοδήγησης 
(coaching) μετά από εκπαίδευση & 
πιστοποίηση 

      √ 
 

      √ 
 

 

Χαρακτήρας - Προσωπικότητα                

Αγάπη για το αντικείμενο της ΔΑΠ και 
την εταιρία, ενδιαφέρον για τους 
ανθρώπους με διάθεση έμπρακτης και 
πειστικής υποστήριξης των άλλων  

  √ 
 

√ 
 

   √ 
 

√ 
 

      

Ταύτιση με τον οργανισμό, 
συμβατότητα προσωπικών και 
εταιρικών αξιών, ισχυρές αξίες, ήθος 
και εχεμύθεια 

   √ 
 

   √ 
 

   √ 
 

√ 
 

  

Δικαιοσύνη, διαφάνεια και αποδοχή της 
διαφορετικότητας, δυνατότητα 
αξιολόγησης ανθρώπων 

  √ 
 

   √ 
 

    √ 
 

   

Ειλικρίνεια, αξιοπιστία, ανοικτή 
νοοτροπία 

  √ 
 

√ 
 

   √ 
 

√ 
 

 √ 
 

 √ 
 

√ 
 

 

Υψηλή εσωτερική υποκίνηση, αίσθημα 
κυριότητας, ενεργητικότητα, 
πρωτοβουλία, αποφασιστικότητα, 
μαχητικότητα, επιμονή και υπομονή, 
συνεχής αναζήτηση, έφεση για μάθηση 

   √ 
 

  √ 
 

   √ 
 

√ 
 

 √ 
 

 

Ατομικές δεξιότητες                

Καλή επικοινωνία, κατανόηση των 
άλλων και ενσυναίσθηση 

√ 
 

√ 
 

 √ 
 

   √ 
 

  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

Οικειότητα, κοινωνική συμπεριφορά, 
εγγύτητα στους άλλους και προσιτή 
διαθεσιμότητα, ομαδικότητα 

    √ 
 

   √ 
 

√ 
 

√ 
 

 √ 
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Άσκηση πειθούς και επιρροής χωρίς 
ιεραρχική επιβολή απόψεων, χρήση 
ρεαλιστικών επιχειρημάτων 

 √ 
 

      √ 
 

√ 
 

 √ 
 

√ 
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Συνεργασιμότητα, ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα, διαλλακτικότητα, 
συναινετική διάθεση, άμβλυνση 
αντιθέσεων – διαχείριση συγκρούσεων 

 √ 
 

 √ 
 

   √ 
 

√ 
 

  √ 
 

√ 
 

√ 
 

 

Αντίληψη τρέχουσας, πρόβλεψη 
μελλοντικής πραγματικότητας, 
μακροπρόθεσμη θεώρηση πραγμάτων 

        √ 
 

  √ 
 

√ 
 

 √ 
 

Επαγγελματικές δεξιότητες                

Καλή ακρόαση συνομιλητών √          √ 
 

 √ 
 

 √ 
 

 

Αποφυγή σπουδής και παρορμητισμού 
πριν την εξαγωγή συμπερασμάτων ή τη 
λήψη αποφάσεων 

√ 
 

 √ 

 
 √ 

 
√ 
 

       √ 
 

Αναλυτική και συνθετική ικανότητα     √ 
 

√ 
 

       √ 
 

Αναζήτηση στοιχείων για εκτίμηση 
καταστάσεων, δεκτικότητα 
πληροφόρησης, περισκοπική αντίληψη 

√ 
 

  √ 
 

√ 
 

         

Ευχέρεια χρήσης μετρήσεων και 
αριθμητικών στοιχείων, 
προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 

√ 
 

      √ 
 

    √ 
 

 √ 
 

Μεθοδικότητα και χρήση οργανωτικών 
αρχών, εξοικείωση με μεθόδους – 
συστήματα (EFQM, Balanced 
Scorecard) 

         √ 
 

 √ 
 

√ 
 

 √ 
 

Καινοτομικό πνεύμα και πρωτοπορία 
«σημαιοφόρου» σε κρίσιμα θέματα 

   √ 
 

       √ 
 

 √ 
 

 

Εφαρμογή δομημένου τρόπου σκέψης √ 
 

   √ 
 

         

Αντίληψη επιχειρηματικού εταίρου 
(business partner) 

      √ 
 

 √ 
 

    √ 
 

Ικανότητα προβολής και διάδοσης του 
έργου του Τμήματος ανθρωπίνων 
πόρων 

            √  
 

 
θεμάτων αναδιοργάνωσης. Αρκετοί (7/14) θεωρούν ως πολύ σημαντική την εμπειρία τους σε 
άλλες εταιρίες υπό την εποπτεία διακεκριμένων διευθυντικών στελεχών με πίστη στην αξία της 
ΔΑΠ. 
 
Συμβολή του χαρακτήρα – προσωπικότητας στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών ΔΑΠ: 
Θεωρούν σημαντική την αγάπη στο αντικείμενο της ΔΑΠ, την ταύτιση με τον οργανισμό, τη 
δικαιοσύνη, διαφάνεια, υψηλή εσωτερική υποκίνηση, αίσθημα κυριότητας, πρωτοβουλία, 
συνεχή αναζήτηση και έφεση για μάθηση. Αρκετοί (7/14) κρίνουν ως πολύ σημαντικές ιδιότητες 
την ειλικρίνεια, αξιοπιστία και ανοικτή νοοτροπία που πρέπει να διαθέτουν. 

Συμβολή των ατομικών δεξιοτήτων στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών ΔΑΠ: Θεωρούν 
πολύ σημαντική την οικειότητα, εγγύτητα στους άλλους, συνεργασιμότητα, ευελιξία, άμβλυνση 
αντιθέσεων και διαχείριση συγκρούσεων και μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων. Οι 
Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων στην πλειονότητά τους (9/14) πιστεύουν στην κρισιμότητα της καλής 
επικοινωνίας, κατανόησης των άλλων και ενσυναίσθησης. 
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Συμβολή των επαγγελματικών δεξιοτήτων στη δημιουργία καταλλήλων πολιτικών ΔΑΠ: Σε 
υψηλή εκτίμηση θέτουν την αποφυγή αυθορμητισμού πριν από τη λήψη αποφάσεων, καλή 
ακρόαση των συνομιλητών και ευχέρεια χρήσης μετρήσεων – αριθμητικών στοιχείων καθώς και 
εφαρμογής συγχρόνων μεθόδων και συστημάτων (EFQM, Balanced Scorecard). Ακόμη, 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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επισημαίνουν τη σημασία της καινοτομικότητας, επιχειρηματικής αντίληψης και δομημένου 
τρόπου σκέψης και αναζήτησης – δεκτικότητας πληροφόρησης. 

6.3.2 2η Ερευνητική πρόταση 
 
P2:  Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 

καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ  για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την 
επιχείρηση στρατηγικής.  

 

Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 

 
Η ερευνητική πρόταση αναφέρεται στην Σχέση «2» μεταξύ «Πολιτικών ΔΑΠ» & «Συστημάτων 
ΔΑΠ». Οι Πίνακες 39-42 που ακολουθούν αναφέρονται χωριστά στις 4 κύριες πολιτικές ΔΑΠ. 
 
6.3.2.1 Πολιτική στελέχωσης 
 
1. Διαπιστώνεται  ότι οι  συμμετέχουσες εταιρίες,  στο  σύνολό τους, θεωρούν  ότι  η  πολιτική 

Πίνακας 39: Πολιτική στελέχωσης  & Συστήματα ΔΑΠ 

 Σχέση 2:  
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΔΑΠ → 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1. Καθορισμός συστήματος ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων και συμπεριφορών των 
ηγετικκών στελεχών και λοιπών 
εργαζομένων προς επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Ορισμός διακριτών ομάδων 
προσωπικού, οι οποίες τυγχάνουν 
ειδικής μεταχείρισης λόγω στρατηγικής 
εμπλοκής και σημασίας που έχουν για 
την επιχείρηση, “status”, μισθολογικού 
κλιμακίου, λειτουργικού τομέα, υψηλής 
απόδοσης και δυνατοτήτων εξέλιξης 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

3. Σχεδιασμός και εφαρμογή της 
πολιτικής στελέχωσης κεντρικά, ως 
μέρος ενός ενιαίου, συνεπούς συνόλου-
ακολουθίας με ομοιόμορφο περιεχόμενο 
που συνδέεται με τις λοιπές πολιτικές 
δια των κοινών ικανοτήτων-
συμπεριφορών των εργαζομένων 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

     √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4. Εφαρμογή ειδικών και δικαίων 
προγραμμάτων στελέχωσης και 
μεθόδων επιλογής για τα ταλαντούχα 
άτομα που έχουν μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης 

         √ 
 

√ 
 

√ 
 

  √ 
 

5. Εδραίωση της πολιτικής στελέχωσης 
στην τοπική αλλά κυρίως στη διεθνή 
εμπειρία, φιλοσοφία και παράδοση της 
μητρικής εταιρίας καθώς και στην 
μακροχρόνια εξέλιξη-εφαρμογή της 

√ 
 

√ 
 

    √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  √ 
 

ΣΤ
Ε
Λ
Ε
Χ
Ω
ΣΗ

 

6. Εναρμόνιση της πολιτικής 
στελέχωσης με τις στρατηγικές 
απαιτήσεις προς την κατεύθυνση 
υποστήριξης της στρατηγικής 

   √ 
 

    √ 
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7. Καθοδήγηση της πολιτικής 
στελέχωσης από το Τμήμα ανθρωπίνων 
πόρων, το οποίο φροντίζει ώστε αυτή να 
μην έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες 
πολιτικές προσωπικού και να 
εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνοχή 
μεταξύ τους 

   √ 
 

   √ 
 

      

στελέχωσης συμβάλλει στην ανάπτυξη των καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση 
της ακολουθούμενης στρατηγικής διότι καθορίζει ως βάση των πολιτικών προσωπικού το 
σύστημα ικανοτήτων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που εφαρμόζεται για τα ηγετικά στελέχη 
και τους λοιπούς εργαζόμενους προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 
 
2. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, επίσης στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η συμβολή της πολιτικής 
στελέχωσης ενισχύεται από τον ορισμό διακριτών ομάδων προσωπικού, οι οποίες τυγχάνουν 
ειδικής μεταχείρισης λόγω του βαθμού στρατηγικής εμπλοκής, της κρίσιμης σημασίας που 
έχουν για την επιχείριση, του “status” που απολαμβάνουν, του μισθολογικού κλιμακίου όπου 
ανήκουν, του λειτουργικού τομέα όπου εντάσσονται, της υψηλής απόδοσης που επιτυγχάνουν, 
της διάθεσης ταλέντου και των μεγάλων δυνατοτήτων εξέλιξης. 
 
3. Οι περισσότερες εταιρίες (9/14) υποστηρίζουν ότι η πολιτική στελέχωσης συμβάλλει στην 
ανάπτυξη καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ διότι σχεδιάζεται και εφαρμόζεται κεντρικά ως μέρος 
ενός ενιαίου συνόλου - ακολουθίας, με συνέπεια και ομοιομορφία προς τις λοιπές πολιτικές, 
συνδέεται με τις λοιπές πολιτικές μέσω του συστήματος ικανοτήτων-συμπεριφορών των 
εργαζομένων και εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. 
 
4. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (4/14) πιστεύουν ότι η πολιτική στελέχωσης συμβάλλει 
στην ανάπτυξη καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή περιέχει την εφαρμογή ειδικών και 
δικαίων προγραμμάτων στελέχωσης και μεθόδων επιλογής για τα ταλαντούχα άτομα που έχουν 
μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης. 
 
5. Οι περισσότεροι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (9/14) θεωρούν ότι η πολιτική στελέχωσης 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή εδραιώνεται στην τοπική 
αλλά κυρίως στη διεθνή εμπειρία, φιλοσοφία και παράδοση της μητρικής εταιρίας καθώς και 
στην μακροχρόνια εξέλιξη-εφαρμογή της. 
 
6. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων πιστεύουν ότι η πολιτική στελέχωσης συμβάλλει στην 
ανάπτυξη καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ διότι είναι εναρμονισμένη με τις στρατηγικές 
απαιτήσεις προς την κατεύθυνση υποστήριξης της στρατηγικής. 
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7. Τέλος, δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων θεωρούν ότι η πολιτική στελέχωσης συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή καθοδηγείται από το Τμήμα ανθρωπίνων 
πόρων, το οποίο φροντίζει ώστε η εν λόγω πολιτική να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες 
πολιτικές προσωπικού και να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνοχή μεταξύ τους. 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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6.3.2.2 Πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
 
1. Διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες, στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η πολιτική 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης  συμβάλλει  στη δημιουργία των  καταλλήλων  συστημάτων ΔΑΠ για 
 

Πίνακας 40: Πολιτική εκπαίδευσης και ανάπτυξης  & Συστήματα ΔΑΠ 

 Σχέση 2:  
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΔΑΠ → 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1.Προσανατολισμός της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 
επιχείρησης 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Επικαιροποίηση και ανανέωση της 
πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης σε 
τακτική βάση σύμφωνα με το 
επιχειρηματικό σχέδιο, τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας, τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης και τις ανάγκες των 
ταλαντούχων υπαλλήλων 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

3.Σχεδιασμός και εφαρμογή της 
πολιτικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
κεντρικά, ως μέρος ενός ενιαίου, 
συνεπούς συνόλου-ακολουθίας με 
ομοιόμορφο περιεχόμενο που συνδέεται 
με τις λοιπές πολιτικές δια των κοινών 
ικανοτήτων-συμπεριφορών των 
εργαζομένων 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

     √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4. Εφαρμογή διαφορετικών και δικαίων-
διαφανών προγραμμάτων για κάθε 
ομάδα/λειτουργικό τομέα εργαζομένων 
και ιδίως για τους ταλαντούχους 
υπαλλήλους που έχουν υψηλή απόδοση, 
μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και 
εντάσσονται στο πρόγραμμα διαδοχής 
στελεχών 

   √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

5. Εδραίωση της πολιτικής εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης στην τοπική αλλά κυρίως 
στη διεθνή εμπειρία, φιλοσοφία και 
παράδοση της μητρικής εταιρίας καθώς 
και στην μακροχρόνια εξέλιξη-
εφαρμογή της 

√ 
 

√ 
 

    √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  √ 
 

6. Εναρμόνιση της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης με τις 
στρατηγικές απαιτήσεις προς την 
κατεύθυνση υποστήριξης της 
στρατηγικής 

   √ 
 

    √ 
 

     

Ε
Κ
Π
Α
ΙΔ
Ε
Υ
Σ
Η

 &
 Α
Ν
Α
Π
Τ
Υ
Ξ
Η

 

7. Καθοδήγηση της πολιτικής 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης από το 
Τμήμα ανθρωπίνων πόρων, το οποίο 
φροντίζει ώστε αυτή να μην έρχεται σε 
σύγκρουση με τις άλλες πολιτικές 
προσωπικού και να εξασφαλίζεται η 
απαραίτητη συνοχή μεταξύ τους 

   √ 
 

   √ 
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την υλοποίηση της ακολουθούμενης στρατηγικής διότι προσανατολίζεται στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. 
 
2. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, επίσης στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης συμβάλλει στα κατάλληλα συστήματα ΔΑΠ διότι επικαιροποιείται και ανανεώνεται 
σε τακτική βάση σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και τις ανάγκες των ταλαντούχων 
υπαλλήλων. 
 
3. Οι περισσότερες εταιρίες (9/14) υποστηρίζουν ότι η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή σχεδιάζεται και εφαρμόζεται 
κεντρικά ως μέρος ενός ενιαίου συνόλου - ακολουθίας, με συνέπεια και ομοιομορφία προς τις 
λοιπές πολιτικές, συνδέεται με τις λοιπές πολιτικές μέσω του συστήματος ικανοτήτων-
συμπεριφορών των εργαζομένων και εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. 
 
4. Οι περισσότεροι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (8/14) πιστεύουν ότι η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή περιέχει την 
εφαρμογή διαφορετικών και δικαίων-διαφανών προγραμμάτων για κάθε ομάδα / λειτουργικό 
τομέα εργαζομένων και ιδίως για τους ταλαντούχους υπαλλήλους που έχουν υψηλή απόδοση, 
μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και εντάσσονται στο πρόγραμμα διαδοχής στελεχών.  
 
5. Οι περισσότεροι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (9/14) θεωρούν ότι η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή εδραιώνεται στην 
τοπική αλλά κυρίως στη διεθνή εμπειρία, φιλοσοφία και παράδοση της μητρικής εταιρίας καθώς 
και στην μακροχρόνια εξέλιξη-εφαρμογή της. 
 
6. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων πιστεύουν ότι η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
συμβάλλει στην ανάπτυξη καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ διότι είναι εναρμονισμένη με τις 
στρατηγικές απαιτήσεις προς την κατεύθυνση υποστήριξης της στρατηγικής. 

 
7. Τέλος, δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων θεωρούν ότι η πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή καθοδηγείται από το Τμήμα 
ανθρωπίνων πόρων, το οποίο φροντίζει ώστε η εν λόγω πολιτική να μην έρχεται σε σύγκρουση 
με τις άλλες πολιτικές προσωπικού και να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνοχή μεταξύ τους. 
 
6.3.2.3 Πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης 
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1. Διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες, στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η πολιτική 
αξιολόγησης της απόδοσης συμβάλλει στη δημιουργία των καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για 
την υλοποίηση της ακολουθούμενης στρατηγικής διότι συνδέεται άμεσα με τους 
επιχειρησιακούς στόχους μέσω των κριτηρίων απόδοσης. 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 
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2. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, επίσης στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η συμβολή της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης συμβάλλει στην ανάπτυξη καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ διότι 
προσανατολίζεται στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και συμπεριφορών, οι οποίες 
αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ. 
 
3. Οι περισσότερες εταιρίες (10/14) υποστηρίζουν ότι η πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή σχεδιάζεται και εφαρμόζεται 
κεντρικά ως μέρος ενός ενιαίου συνόλου - ακολουθίας, με συνέπεια και ομοιομορφία προς τις 
λοιπές πολιτικές, συνδέεται άμεσα με την πολιτική αμοιβών αλλά και με τις λοιπές πολιτικές 
μέσω του συστήματος ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων και εστιάζει στις 
πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. 
 

Πίνακας 41: Πολιτική αξιολόγησης απόδοσης  & Συστήματα ΔΑΠ 

 Σχέση 2:  
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΔΑΠ → 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1. Άμεση σύνδεση της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης με τους 
επιχειρησιακούς στόχους μέσω των 
κριτηρίων απόδοσης 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Προσανατολισμός της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης στην 
ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και 
συμπεριφορών 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

3. Σχεδιασμός και εφαρμογή της 
πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης 
κεντρικά, ως μέρος ενός ενιαίου, 
συνεπούς συνόλου-ακολουθίας με 
ομοιόμορφο περιεχόμενο που συνδέεται 
άμεσα με την πολιτική αμοιβών αλλά 
και με τις λοιπές πολιτικές δια των 
κοινών ικανοτήτων-συμπεριφορών των 
εργαζομένων 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 √    √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4. Χρήση διαφορετικών και δικαίων-
διαφανών κριτηρίων αξιολόγησης για 
κάθε ομάδα/λειτουργικό τομέα 
εργαζομένων και ιδίως για τους 
ταλαντούχους υπαλλήλους που έχουν 
μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

   
 

√ 
 

    

5. Εδραίωση της πολιτικής αξιολόγησης 
της απόδοσης στην τοπική αλλά κυρίως 
στη διεθνή εμπειρία, φιλοσοφία και 
παράδοση της μητρικής εταιρίας καθώς 
και στην μακροχρόνια εξέλιξη - 
εφαρμογή της 

√ 
 

√ 
 

    √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  √ 
 

6. Εναρμόνιση της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης με τις 
στρατηγικές απαιτήσεις προς την 
κατεύθυνση υποστήριξης της 
στρατηγικής 

   √ 
 

    √ 
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7. Καθοδήγηση της πολιτικής 
αξιολόγησης της απόδοσης από το 
Τμήμα ανθρωπίνων πόρων, το οποίο 
φροντίζει ώστε αυτή να μην έρχεται σε 
σύγκρουση με τις άλλες πολιτικές 
προσωπικού και να εξασφαλίζεται η 
απαραίτητη συνοχή μεταξύ τους 

   √ 
 

   √ 
 

      

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
4. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (3/14) πιστεύουν ότι η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή περιέχει την χρήση 
διαφορετικών και δικαίων-διαφανών κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε ομάδα/λειτουργικό τομέα 
εργαζομένων και ιδίως για τους ταλαντούχους υπαλλήλους που έχουν μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης.  
 
5. Οι περισσότεροι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (9/14) θεωρούν ότι η πολιτική αξιολόγησης της 
απόδοσης συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή εδραιώνεται στην 
τοπική αλλά κυρίως στη διεθνή εμπειρία, φιλοσοφία και παράδοση της μητρικής εταιρίας καθώς 
και στην μακροχρόνια εξέλιξη-εφαρμογή της. 
 
6. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων πιστεύουν ότι η πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης 
συμβάλλει στην ανάπτυξη καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ διότι είναι εναρμονισμένη με τις 
στρατηγικές απαιτήσεις προς την κατεύθυνση υποστήριξης της στρατηγικής. 
 
7. Τέλος, δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων θεωρούν ότι η πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή καθοδηγείται από το Τμήμα 
ανθρωπίνων πόρων, το οποίο φροντίζει ώστε η εν λόγω πολιτική να μην έρχεται σε σύγκρουση 
με τις άλλες πολιτικές προσωπικού και να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνοχή μεταξύ τους. 
 

6.3.2.4 Πολιτική αμοιβών 
 
1. Διαπιστώνεται ότι  οι περισσότερες  συμμετέχουσες  εταιρίες (10/14) θεωρούν  ότι η πολιτική 
αμοιβών συμβάλλει στη δημιουργία των καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ για την υλοποίηση 
τηςακολουθούμενης στρατηγικής διότι καθιερώνει την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης 
έργου και αναγνωρίζει την διαφορετική αξία των θέσεων εργασίας. 

2. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η πολιτική αμοιβών συμβάλλει 
στην ανάπτυξη καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ διότι περιέχει την καταβολή μεταβλητών 
αμοιβών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.  
 
3. Οι περισσότερες εταιρίες (11/14) υποστηρίζουν ότι η πολιτική αμοιβών συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή κάνει χρήση δικαίων διαφοροποιημένων 
αμοιβών στα διευθυντικά στελέχη (λόγω των σοβαρών αποφάσεων που λαμβάνουν, της άμεσης 
συμβολής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και του αισθήματος κυριότητας που 
έχουν) καθώς επίσης και στα ταλαντούχα άτομα (λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων εξέλιξης που 
διαθέτουν). 
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Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 

Πίνακας 42: Πολιτική αμοιβών  & Συστήματα ΔΑΠ 

 Σχέση 2:  
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΔΑΠ → 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1. Καθιέρωση της εφαρμογής της 
διαδικασίας αξιολόγησης έργου και 
αναγνώριση της διαφορετικής αξίας των 
θέσεων εργασίας 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

2. Καταβολή μεταβλητών αμοιβών που 
συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των 
επιχειρησιακών στόχων 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

3. Χρήση δικαίων διαφοροποιημένων 
αμοιβών στα διευθυντικά στελέχη 
(λόγω των σοβαρών αποφάσεων που 
λαμβάνουν, της άμεσης συμβολής τους 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
και του αισθήματος κυριοτητας που 
έχουν) καθώς επίσης και στα 
ταλαντούχα άτομα (λόγω των μεγάλων 
δυνατοτήτων εξέλιξης που διαθέτουν) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

4. Σχεδιασμός και εφαρμογή της 
πολιτικής αμοιβών κεντρικά, ως μέρος 
ενός ενιαίου, συνεπούς συνόλου-
ακολουθίας με ομοιόμορφο περιεχόμενο 
που συνδέεται άμεσα με την πολιτική 
αξιολόγησης της απόδοσης αλλά και με 
τις λοιπές πολιτικές δια των κοινών 
ικανοτήτων-συμπεριφορών των 
εργαζομένων 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 √    √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

5. Εδραίωση της πολιτικής αμοιβών 
στην τοπική αλλά κυρίως στη διεθνή 
εμπειρία, φιλοσοφία και παράδοση της 
μητρικής εταιρίας καθώς και στην 
μακροχρόνια εξέλιξη-εφαρμογή της 

√ 
 

√ 
 

    √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  √ 
 

6. Εναρμόνιση της πολιτικής αμοιβών 
με τις στρατηγικές απαιτήσεις προς την 
κατεύθυνση υποστήριξης της 
στρατηγικής 

   √ 
 

    √ 
 

     

Α
Μ
Ο
ΙΒ
Ε
Σ

 

7. Καθοδήγηση της πολιτικής αμοιβών 
από το Τμήμα ανθρωπίνων πόρων, το 
οποίο φροντίζει ώστε αυτή να μην 
έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες 
πολιτικές προσωπικού και να 
εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνοχή 
μεταξύ τους 

   √ 
 

   √ 
 

      

 
4. Οι περισσότερες εταιρίες (10/14) υποστηρίζουν ότι η πολιτική αμοιβών συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή σχεδιάζεται και εφαρμόζεται κεντρικά ως 
μέρος ενός ενιαίου συνόλου - ακολουθίας, με συνέπεια και ομοιομορφία προς τις λοιπές 
πολιτικές, συνδέεται άμεσα με την πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης αλλά και με τις λοιπές 
πολιτικές μέσω του συστήματος ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων και εστιάζει στις 
πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. 
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5. Οι περισσότεροι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (9/14) θεωρούν ότι η πολιτική αμοιβών 
συμβάλλει στη δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή εδραιώνεται στην τοπική 
αλλά κυρίως στη διεθνή εμπειρία, φιλοσοφία και παράδοση της μητρικής εταιρίας καθώς και 
στην μακροχρόνια εξέλιξη-εφαρμογή της. 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

 
6. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων πιστεύουν ότι η πολιτική αμοιβών συμβάλλει στην ανάπτυξη 
καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ διότι είναι εναρμονισμένη με τις στρατηγικές απαιτήσεις προς 
την κατεύθυνση υποστήριξης της στρατηγικής. 
 
7. Τέλος, δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων θεωρούν ότι η πολιτική αμοιβών συμβάλλει στη 
δημιουργία καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ επειδή καθοδηγείται από το Τμήμα ανθρωπίνων 
πόρων, το οποίο φροντίζει ώστε η εν λόγω πολιτική να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες 
πολιτικές προσωπικού και να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνοχή μεταξύ τους.  
 
6.3.3 3η Ερευνητική πρόταση  
 
P3:  Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ από 
άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
επιχείρησης.  

 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται 
από: (α) την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή 
τους σε ενιαίο σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 

 
Η ερευνητική πρόταση αναφέρεται στη Σχέση «3» μεταξύ «Συστημάτων ΔΑΠ» & 
«Παραδοτέων αποτελεσμάτων λειτουργίας ΔΑΠ». Οι Πίνακες 43-45 που ακολουθούν 
αναφέρονται χωριστά στα 3 χαρακτηριστικά των συστημάτων ΔΑΠ. 
 
6.3.3.1 Ευθυγράμμιση 
 
1. Διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες, στο σύνολό τους, θεωρούν ότι τα 
ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 
παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ, από άποψη καταλληλότητας των 
εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησης, επειδή τοποθετούν τις γνώσεις – 
δεξιότητες και συμπεριφορές των εργαζομένων σε κεντρική θέση εντός αυτών.  
 
2. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, επίσης στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η συμβολή των 
ευθυγραμμισμένων με τη στρατηγική συστημάτων ΔΑΠ στη δημιουργία των παραδοτέων 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ αιτιολογείται από την μεθοδική επιδίωξη εντοπισμού, 
βελτίωσης και ανταμοιβής των ικανοτήτων – συμπεριφορών των εργαζομένων. 
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3. Το σύνολο, επίσης, των εταιριών υποστηρίζουν ότι τα ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική 
συστήματα ΔΑΠ συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ διότι με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ γίνεται μεθοδική 
προσπάθεια: 

Διδακτορική Διατριβή Χ. Ν. Πρωτόπαπας 

 



Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέσου επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων 

 

• εντοπισμού - πρόσληψης ικανών ατόμων με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά,  

Πίνακας 43: Ευθυγράμμιση συστημάτων ΔΑΠ  & Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ 

 Σχέση 3:  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ → 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1. Τοποθέτηση των γνώσεων, 
ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών των εργαζομένων          
σε κεντρική θέση εντός των 
συστημάτων ΔΑΠ  

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Μεθοδική επιδίωξη των συστημάτων 
ΔΑΠ για εντοπισμό, βελτίωση και 
ανταμοιβή των ικανοτήτων – 
συμπεριφορών των εργαζομένων 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

3. Συστηματική προσπάθεια των 
συστημάτων ΔΑΠ: 

• εντοπισμού - πρόσληψης 
ικανών ατόμων με τα 
επιθυμητά χαρακτηριστικά, 

• έμφασης στις ευκαιρίες 
ανάπτυξής τους και κάλυψης 
των εκπαιδευτικών κενών,  

• ενεργοποίησης των 
ικανοτήτων-συμπεριφορών 
τους για υλοποίηση των 
στρατηγικών στόχων,  

• προσανατολισμού στην 
υποκίνηση-δέσμευση και 
υψηλή απόδοση των 
εργαζομένων,  

• ιδιαίτερης φροντίδας στη 
σύνθεση των αμοιβών-
παροχών με καθιέρωση 
μεταβλητών αμοιβών και 

• διαχείρισης των 
ταλαντούχων ατόμων  

μέσω σωστής εφαρμογής των πολιτικών 
ΔΑΠ εντός ανθρωποκεντρικού 
επιχειρησιακού κλίματος όπου 
αναγνωρίζεται η επαγγελματική 
οντότητα των εργαζομένων και η 
δυνατότητα τους να συνεισφέρουν στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4. Επιδίωξη δια των συστημάτων ΔΑΠ 
εξασφάλισης της ύπαρξης της 
επιχείρησης, βιώσιμης ανάπτυξής της 
και επίτευξης των στρατηγικών στόχων 
και αποτελεσμάτων 

     √ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

Ε
Υ
Θ
Υ
ΓΡ

Α
Μ
Μ
ΙΣ
Η

 

5. Επιδίωξη του Δ/ντή ανθρωπίνων 
πορων να πραγματώσει το ρόλο του και 
να καταστεί επιχειρηματικός εταίρος 
(business partner), συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στο αποτέλεσμα της 
εταιρίας 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  √ 
 

 
 

 
 

√ 
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• έμφασης στις ευκαιρίες ανάπτυξής τους και κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών,  

• ενεργοποίησης των ικανοτήτων-συμπεριφορών τους για υλοποίηση των στρατηγικών 
στόχων,  

• προσανατολισμού στην υποκίνηση-δέσμευση και υψηλή απόδοση των εργαζομένων,  

• ιδιαίτερης φροντίδας στη σύνθεση των αμοιβών-παροχών με καθιέρωση μεταβλητών 
αμοιβών και  

• διαχείρισης των ταλαντούχων ατόμων  

μέσω σωστής εφαρμογής των πολιτικών ΔΑΠ εντός ανθρωποκεντρικού επιχειρησιακού 
κλίματος όπου αναγνωρίζεται η επαγγελματική οντότητα των εργαζομένων και η δυνατότητα 
τους να συνεισφέρουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
4. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (5/14) πιστεύουν ότι τα ευθυγραμμισμένα με τη 
στρατηγική συστήματα ΔΑΠ συμβάλλουν στη δημιουργία των επιδιωκομένων παραδοτέων 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ διότι με το σύνολο των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκεται η 
διασφάλιση ύπαρξης της επιχείρησης, βιώσιμης ανάπτυξής της και επίτευξης των στρατηγικών 
στόχων και αποτελεσμάτων. 
 
5. Τέλος, δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων θεωρούν ότι τα ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική 
συστήματα ΔΑΠ συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ επειδή ο Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων προσπαθεί να 
πραγματώσει το ρόλο του και να καταστεί επιχειρηματικός εταίρος (business partner), 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στο αποτέλεσμα της εταιρίας. 
 

6.3.3.2 Ολοκλήρωση 
 
1. Διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες, στο σύνολό τους, θεωρούν ότι τα 
ολοκληρωμένα συστήματα ΔΑΠ συμβάλλουν στη διαμόρφωση των παραδοτέων 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ, από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησης, επειδή εμπεδώνουν την αντίληψη ότι κοινός 
συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ είναι οι απαιτούμενες ικανότητες, δεξιότητες και 
συμπεριφορές των ηγετικών στελεχών και λοιπών εργαζομένων. 
 
2. Ορισμένες εταιρίες (3/14) θεωρούν ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα ΔΑΠ συμβάλλουν στη 
δημιουργία των παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ διότι επιδιώκουν την 
προσέλκυση και διακράτηση των επιθυμητών και ιδίως των ταλαντούχων υπαλλήλων καθώς και 
την αξιοποίηση των ικανοτήτων-δυνατοτήτων τους επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο δέσμευσης 
και απόδοσης αυτών. 
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3. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζουν ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας 
ΔΑΠ διότι επιδιώκουν τη συνέχεια, σταθερότητα, αμεροληψία, σωστή αντιμετώπιση των 
θεμάτων προσωπικού και ίση μεταχείριση των εργαζομένων υπό συνθήκες διαφάνειας, 
ανεξάρτητα από τις αλλαγές προσώπων στη Διοίκηση. 
 

Πίνακας 44: Ολοκλήρωση συστημάτων ΔΑΠ  & Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ 

 Σχέση 3:  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ → 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 
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Ζ 
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1. Εμπέδωση δια των συστημάτων ΔΑΠ 
της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός 
δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ 
είναι οι απαιτούμενες ικανότητες, 
δεξιότητες και συμπεριφορές των 
ηγετικών στελεχών και λοιπών 
εργαζομένων 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Επιδίωξη δια των συστημάτων ΔΑΠ 
της προσέλκυσης και διακράτησης των 
επιθυμητών και ιδίως των ταλαντούχων 
υπαλλήλων καθώς και της αξιοποίησης 
των ικανοτήτων-δυνατοτήτων τους 
επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο 
δέσμευσης και απόδοσης αυτών 

√ 
 

 
 

   
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Επιδίωξη δια των συστημάτων ΔΑΠ 
της συνέχειας, σταθερότητας, 
αμεροληψίας, σωστής αντιμετώπισης 
των θεμάτων προσωπικού και ίσης 
μεταχείριση των εργαζομένων υπό 
συνθήκες διαφάνειας, ανεξάρτητα από 
τις αλλαγές προσώπων στη Διοίκηση 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Δημιουργία δια των συστημάτων 
ΔΑΠ της κουλτούρας απόδοσης με 
αρχές που είναι κοινές για όλους, 
αξιοποίηση στο έπακρο των δεξιοτήτων 
των ανθρώπων και γενικά καθορισμός 
με λεπτομέρεια και συνέπεια των 
τρόπων διοίκησης του προσωπικού για 
την άσκηση του επιχειρείν 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

5. Διεξαγωγή περιοδικών ερευνών 
ικανοποίησης-δέσμευσης των 
εργαζομένων για να διαπιστωθεί η 
αποτελεσματικότητα του συνόλου των 
πολιτικών ΔΑΠ, η κάλυψη των 
αναγκών των εργαζομένων και η 
δέσμευσή τους έναντι της εταιρίας και 
παράλληλη  αξιοποίηση των ευρημάτων 
αυτών των ερευνών 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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6. Διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας του συνόλου των 
πολιτικών ΔΑΠ από την καλή πορεία 
της εταιρίας και τα μεγέθη της, το ύψος 
των πωλήσεων, την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων, τη θετική στάση 
των εργαζομένων, το καλό εργασιακό 
κλίμα και την ευνοϊκή σύγκριση με τις 
επιχειρήσεις του ανταγωνισμού 

  √ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
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4. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων πιστεύουν ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας 
ΔΑΠ διότι δημιουργούν κουλτούρα απόδοσης με αρχές που είναι κοινές για όλους, αξιοποιούν 
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στο έπακρο τις δεξιότητες των ανθρώπων και γενικά καθορίζουν με λεπτομέρεια και συνέπεια 
τους τρόπους διοίκησης του προσωπικού για την άσκηση του επιχειρείν. 
5. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (8/14) θεωρούν ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία των παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ διότι 
διεξάγονται περιοδικές έρευνες ικανοποίησης-δέσμευσης των εργαζομένων για να διαπιστωθεί η 
αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών ΔΑΠ, η κάλυψη των αναγκών των 
εργαζομένων και η δέσμευσή τους έναντι της εταιρίας και παράλληλα αξιοποιούνται τα 
ευρήματα αυτών των ερευνών. 
 
6. Μερικές επιχειρήσεις (6/14) υποστηρίζουν ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία των παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ επειδή η 
αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών ΔΑΠ διαπιστώνεται από την καλή πορεία της 
εταιρίας και τα μεγέθη της, το ύψος των πωλήσεων, την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, τη 
θετική στάση των εργαζομένων, το καλό εργασιακό κλίμα και την ευνοϊκή σύγκριση με τις 
επιχειρήσεις του ανταγωνισμού. 
 
6.3.3.3 Διαφοροποίηση 
 
1. Διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες, στο σύνολό τους, θεωρούν ότι τα 
διαφοροποιητικά συστήματα ΔΑΠ (δηλ. τα συστήματα που διαφοροποιούν τη μεταχείριση 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων) συμβάλλουν στη διαμόρφωση των παραδοτέων 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ, από άποψη καταλληλότητας των εργαζομένων να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησης,  επειδή στοχεύουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και καθορίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες-δεξιότητες-συμπεριφορές διακριτών ομάδων 
εργαζομένων, όπως:  
 

 διευθυντικά και άλλα στελέχη (λόγω στρατηγικής εμπλοκής, καθοριστικής συμβολής στα 
αποτελέσματα της εταιρίας και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων), 

 ταλαντούχα άτομα με υψηλή απόδοση και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (λόγω κρίσιμης 
σημασίας για την επιχείρηση)  και 

 άτομα που ανήκουν σε διαφορετικούς λειτουργικούς τομείς της επιχείρησης. 

2. Οι περισσότερες εταιρίες (12/14) υποστηρίζουν ότι τα διαφοροποιητικά συστήματα ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη δημιουργία των παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ διότι 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά διακριτών ομάδων εργαζομένων, όπως:  
 

 διευθυντικά και άλλα στελέχη (λόγω διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα αμοιβών & 
παροχών και ιδίως στη χορήγηση μεταβλητών αμοιβών συνδεομένων με την απόδοση  
δηλ. “bonus”) και 
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 ταλαντούχα άτομα με υψηλή απόδοση και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης (λόγω 
διαφορετικής μεταχείρισης στα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης, αμοιβών & παροχών και διαχείρισης ταλέντων).  

Πίνακας 45: Διαφοροποίηση συστημάτων ΔΑΠ  & Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ 

 Σχέση 3:  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ → 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠ 
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1. Στόχευση δια των συστημάτων ΔΑΠ 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
καθορισμός των απαιτουμένων 
ικανοτήτων-δεξιοτήτων-συμπεριφορών 
διακριτών ομάδων εργαζομένων, όπως:  

• διευθυντικά και άλλα 
στελέχη (λόγω στρατηγικής 
εμπλοκής, καθοριστικής 
συμβολής στα αποτελέσματα 
της εταιρίας και στην 
επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων) 

• ταλαντούχα άτομα με υψηλή 
απόδοση και μεγάλες 
δυνατότητες εξέλιξης (λόγω 
κρίσιμης σημασίας 

 για την επιχείρηση) 
• άτομα που ανήκουν σε 

διαφορετικούς λειτουργικούς 
τομείς της επιχείρησης 
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2. Επηρεασμός δια των συστημάτων 
ΔΑΠ  της συμπεριφοράς διακριτών 
ομάδων εργαζομένων, όπως:  

• διευθυντικά και άλλα 
στελέχη (λόγω διαφορετικής 
μεταχείρισης στα θέματα 
αμοιβών & παροχών και 
ιδίως στη χορήγηση 
μεταβλητών αμοιβών 
συνδεομένων με την 
απόδοση  δηλ. “bonus”) 

• ταλαντούχα άτομα με υψηλή 
απόδοση και μεγάλες 
δυνατότητες εξέλιξης (λόγω 
διαφορετικής μεταχείρισης 
στα θέματα στελέχωσης, 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης, 
αξιολόγησης της απόδοσης, 
αμοιβών & παροχών και 
διαχείρισης ταλέντων)  

 

√ 
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3. Επηρεασμός δια των συστημάτων 
ΔΑΠ της συμπεριφοράς:  

• όλων των εργαζομένων 
(λόγω σύνδεσης της αμοιβής 
καθενός με την απόδοσή του 
και δημιουργίας θετικού 
κλίματος επίτευξης των 
στόχων) και 

• των ανηκόντων σε 
διαφορετικούς λειτουργικούς 
τομείς της επιχείρησης 
(λόγω διαφορετικής 
μεταχείρισης στα θέματα 
εκπαίδευσης και 
αξιολόγησης της απόδοσης) 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 
 

          

 
3. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζουν ότι τα διαφοροποιητικά συστήματα ΔΑΠ 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας 
ΔΑΠ διότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά:  
 
• όλων των εργαζομένων (λόγω σύνδεσης της αμοιβής καθενός με την απόδοσή του και 

δημιουργίας θετικού κλίματος επίτευξης των στόχων) και 

• των ανηκόντων σε διαφορετικούς λειτουργικούς τομείς της επιχείρησης (λόγω διαφορετικής 
μεταχείρισης στα θέματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης της απόδοσης).  

 
6.3.4 4η Ερευνητική πρόταση   
 
P4:  Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να 

συμβάλλουν στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  

 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της 
λειτουργίας ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων 
ικανοτήτων – δεξιοτήτων και  συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 

Η ερευνητική πρόταση αναφέρεται στη Σχέση «4» μεταξύ «Παραδοτέων αποτελεσμάτων 
λειτουργίας ΔΑΠ» & «Ικανοτήτων στελεχών ΔΑΠ». Οι Πίνακες 46-49 που ακολουθούν 
αναφέρονται χωριστά στις 4 ικανότητες στελεχών ΔΑΠ. 
 

6.3.4.1 Ικανότητα εκτέλεσης στρατηγικής 
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1. Αρκετοί Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (6/14) θεωρούν ότι τα επιδιωκόμενα παραδοτέα 
αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ, από άποψη ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων,   
υπαγορεύουν την ενίσχυση της ικανότητας εκτέλεσης στρατηγικής των στελεχών ΔΑΠ 
προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους διότι χρειάζονται μεγαλύτερη εγγύτητα στην 
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αγορά και γνώση των εξελίξεων του κλάδου, καλύτερη αντίληψη των εμπορικών θεμάτων και 
των απαιτήσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business) και χρήση της ορολογίας του 
Mάρκετινγκ.  

2. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (5/14) έχουν τη γνώμη ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα 
της λειτουργίας ΔΑΠ επιβάλλουν τον εμπλουτισμό της ικανότητάς τους για εκτέλεση της 
στρατηγικής διότι το Τμήμα ΔΑΠ χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συγχώνευσης 
εταιριών, αναβάθμισης του στρατηγικού του ρόλου, ανάληψης ευθύνης για ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας της μητρικής εταιρίας και επηρεασμού των εξελίξεων σε 
υψηλότερο επίπεδο της μητρικής εταιρίας για μείζονος σημασίας στρατηγικά θέματα.  

3. Ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας 
ΔΑΠ εντοπίζουν την ανάγκη αναβάθμισης της ικανότητάς του για εκτέλεση της στρατηγικής 
διότι χρειάζεται να έχει μεγαλύτερη διορατικότητα και δυνατότητα διαπίστωσης αδυναμιών 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

Πίνακας 46: Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ & Εκτέλεση στρατηγικής 

 Σχέση 4:  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΑΠ 
→ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔΑΠ 
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1. Μεγαλύτερη εγγύτητα των στελεχών 
ΔΑΠ στην αγορά και γνώση των 
εξελίξεων του κλάδου, καλύτερη 
αντίληψη των εμπορικών θεμάτων και 
των απαιτήσεων της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (business) και χρήση 
της ορολογίας του Mάρκετινγκ  

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Ανταπόκριση του Τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων στις απαιτήσεις 
συγχώνευσης εταιριών, αναβάθμισης 
του στρατηγικού του ρόλου, ανάληψης 
ευθύνης για ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή δραστηριότητας της μητρικής 
εταιρίας και επηρεασμού των εξελίξεων 
σε υψηλότερο επίπεδο της μητρικής 
εταιρίας για μείζονος σημασίας 
στρατηγικά θέματα 

 
 

 
 

  √ 
 

√ 
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3. Μεγαλύτερη διορατικότητα των 
στελεχών ΔΑΠ και δυνατότητα 
διαπίστωσης αδυναμιών στην επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων 

√ 
 

              

4. Δυνατότητα των στελεχών ΔΑΠ για 
εξασφάλιση διάρκειας και συνέπειας 
του συστήματος ΔΑΠ της επιχείρησης 
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5. Δυνατότητα των στελεχών ΔΑΠ για 
έμπνευση εμπιστοσύνης προς την 
μητρική εταιρία, συμβολή στην επιτυχία 
της εταιρίας ώστε να παραμένει 
ανταγωνιστική και ιδίως υποστήριξη 
της συγκρότησης της εταιρίας σε ενιαία 
ομάδα για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς της. 
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4. Άλλος Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων πιστεύει ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας 
ΔΑΠ επιβάλλουν τον εμπλουτισμό της ικανότητάς του για εκτέλεση της στρατηγικής επειδή 
χρειάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης διάρκειας και συνέπειας του συστήματος ΔΑΠ της 
επιχείρησης. 

5. Τέλος, ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (3/14) θεωρούν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα 
της λειτουργίας ΔΑΠ εντοπίζουν την ανάγκη αναβάθμισης της ικανότητάς τους για εκτέλεση 
της στρατηγικής επειδή χρειάζεται να έχουν τη δυνατότητα να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη προς 
την μητρική εταιρία, να συμβάλλουν στην επιτυχία της εταιρίας ώστε να παραμένει 
ανταγωνιστική και ιδίως να υποστηρίζουν τη συγκρότηση της εταιρίας σε ενιαία ομάδα για 
βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. 

6.3.4.2 Ικανότητα διοικητικής κατάρτισης 
 
1. Οι περισσότεροι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (9/14) θεωρούν ότι τα επιδιωκόμενα παραδοτέα 
αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ, από άποψη ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων,    
υπαγορεύουν την ενίσχυση της ικανότητας διοικητικής κατάρτισης των στελεχών ΔΑΠ 
προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους διότι χρειάζονται να εξελιχθούν πέραν της 
παραδοσιακής παροχής υπηρεσιών και να αναπτυχθούν περισσότερο ως επιχειρηματικοί εταίροι 
(business partners) για συνεχή υποστήριξη των στελεχών γραμμής. 

Πίνακας 47: Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ & Διοικητική κατάρτιση 

 Σχέση 4:  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΑΠ 
→ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔΑΠ 
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1. Εξέλιξη των στελεχών ΔΑΠ πέραν 
της παραδοσιακής παροχής υπηρεσιών 
και ανάπτυξή τους περισσότερο ως 
επιχειρηματικών εταίρων (business 
partners) για συνεχή υποστήριξη των 
στελεχών γραμμής 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

2. Δυνατότητα των στελεχών ΔΑΠ 
συχνότερης βελτίωσης και 
αποδοτικότερης διαχείρισης των 
υφισταμένων πολιτικών προσωπικού,  
επινόησης και σχεδιασμού νέων 
πολιτικών, εισαγωγής βέλτιστων 
πρακτικών (best practices) και 
ανάλυσης των διαδικαστικών και 
τεχνολογικών θεμάτων χρήσης 
ηλεκτρονικών εφαρμογών 

√ 
 

√ 
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3. Δυνατότητα των στελεχών ΔΑΠ 
άσκησης ρόλου διευκολυντή 
(facilitator) για τον έλεγχο 
αντικειμενικότητας (calibration) της 
αξιολόγησης απόδοσης καθώς και  
ευχέρεια παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 360ο
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4. Δυνατότητα των στελεχών ΔΑΠ 
επίλυσης των προβλημάτων 
προσωπικού χωρίς μεγάλη απασχόληση 
των στελεχών γραμμής και περισσότερη 
δημιουργικότητα-καινοτομία στις 
προσεγγίσεις τους 

 
 

√ 
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5. Επιλεκτική στελέχωση του Τμήματος 
ΔΑΠ με άτομα υψηλών τυπικών 
προσόντων και καταρτισμένων στα 
θέματα προσωπικού (ιδίως στη 
στελέχωση) καθώς και υποστήριξη του 
Τμήματος από στέλεχος ειδικευμένο 
στην επικοινωνία για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των 
ενδοεταιρικών μηνυμάτων 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

6. Ανάπτυξη του επαγγελματισμού των 
στελεχών ΔΑΠ καθώς και απόκτηση 
προσθέτων ικανοτήτων που να 
αντιστοιχούν στις σύγχρονες ιδιότητες 
των στελεχών των εμπορικών 
λειτουργιών 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

   
 

 
 

 
 

7. Οργανωτικές και λειτουργικές 
μεταβολές εντός του Τμήματος ΔΑΠ 
(ενασχόληση με πολλαπλά καθήκοντα, 
εξωτερίκευση δραστηριοτήτων, 
απλοποίηση διαδικασιών) και 
καθορισμός ρόλων και καθηκόντων στα 
μέλη του (εκχώρηση αρμοδιοτήτων) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

   
 

√ 
 

√ 
 
 

 
 

√ 
 

 
 

8. Βελτίωση της διαδικασίας κυκλικής 
ανάθεσης καθηκόντων (rotation) και 
αύξησης της μετακινησιμότητας 
(mobility) των ταλαντούχων υπαλλήλων 

      √ 
 

       

 

2. Αρκετοί Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (7/14) έχουν τη γνώμη ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα 
της λειτουργίας ΔΑΠ επιβάλλουν τον εμπλουτισμό της ικανότητας διοικητικής κατάρτισης των 
στελεχών ΔΑΠ διότι χρειάζονται τη δυνατότητα συχνότερης βελτίωσης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των υφισταμένων πολιτικών προσωπικού,  επινόησης και σχεδιασμού νέων 
πολιτικών, εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών (best practices) και ανάλυσης των διαδικαστικών 
και τεχνολογικών θεμάτων χρήσης ηλεκτρονικών εφαρμογών. 

3. Ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας 
ΔΑΠ εντοπίζουν την ανάγκη αναβάθμισης της ικανότητας διοικητικής κατάρτισής του διότι 
χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα άσκησης ρόλου διευκολυντή (facilitator) για τον έλεγχο 
αντικειμενικότητας (calibration) της αξιολόγησης απόδοσης καθώς και να διαθέτει την ευχέρεια 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 360ο. 

4. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων πιστεύουν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας 
ΔΑΠ επιβάλλουν τον εμπλουτισμό της ικανότητας διοικητικής κατάρτισής τους επειδή 
χρειάζονται τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων προσωπικού χωρίς μεγάλη απασχόληση 
των στελεχών γραμμής καθώς και περισσότερη δημιουργικότητα και καινοτομία στις 
προσεγγίσεις τους. 
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5. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (4/14) εκτιμούν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας διοικητικής 
κατάρτισής τους δια μέσου επιλεκτικής στελέχωσης του Τμήματος ΔΑΠ με άτομα υψηλών 
τυπικών προσόντων και καταρτισμένων στα θέματα προσωπικού (ιδίως στη στελέχωση) καθώς 
και υποστήριξης του Τμήματος από στέλεχος ειδικευμένο στην επικοινωνία για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των ενδοεταιρικών μηνυμάτων. 
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6. Μερικοί Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (3/14) θεωρούν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ επιβάλλουν την ενίσχυση της ικανότητας διοικητικής κατάρτισής τους διότι 
χρειάζεται ανάπτυξη του επαγγελματισμού των στελεχών ΔΑΠ καθώς και απόκτηση προσθέτων 
ικανοτήτων που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ιδιότητες των στελεχών των εμπορικών 
λειτουργιών.  

7. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (4/14) υποστηρίζουν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα 
της λειτουργίας ΔΑΠ επιβάλλουν την ανάγκη αναβάθμισης της ικανότητας διοικητικής 
κατάρτισής τους μέσω οργανωτικών και λειτουργικών μεταβολών εντός του Τμήματος ΔΑΠ 
(ενασχόληση με πολλαπλά καθήκοντα, εξωτερίκευση δραστηριοτήτων, απλοποίηση 
διαδικασιών) και καθορισμού ρόλων και καθηκόντων στα μέλη του (εκχώρηση αρμοδιοτήτων). 

8. Τέλος, ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ εντοπίζουν την ανάγκη αναβάθμισης της ικανότητας διοικητικής κατάρτισής 
του επειδή χρειάζεται να επινοήσει τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας κυκλικής ανάθεσης 
καθηκόντων (rotation) και αύξησης της μετακινησιμότητας (mobility) των ταλαντούχων 
υπαλλήλων.  

6.3.4.3 Ικανότητα διοίκησης υπαλληλικής συνεισφοράς 
 
1. Αρκετοί Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (6/14) θεωρούν ότι τα επιδιωκόμενα παραδοτέα 
αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ, από άποψη ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων, 
υπαγορεύουν την ενίσχυση της ικανότητας διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς  των 
στελεχών ΔΑΠ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους διότι χρειάζονται: 

 νέους τρόπους βελτίωσης του ηθικού των παραμενόντων στην εταιρία,  

 καλύτερη προσέγγιση των ανθρώπων ιδίως εντός περιβάλλοντος όπου κυριαρχεί η 
τεχνολογία,  

 αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής των 
εργαζομένων,  

 καλύτερη κατανόηση των εργαζομένων (στελεχών και λοιπών υπαλλήλων) και 

 εξατομικευμένες προσεγγίσεις εντός του πλαισίου των πολιτικών προσωπικού. 

2. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (4/14) πιστεύουν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ επιβάλλουν την ενίσχυση της ικανότητας διοίκησης της υπαλληλικής 
συνεισφοράς των στελεχών ΔΑΠ επειδή χρειάζεται επιδέξιος χειρισμός των εργαζομένων, 
αυξημένη φροντίδα για τις ανάγκες τους και εχεμύθεια στην αντιμετώπισή τους, βελτίωση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) και ιδίως των καθοδηγητικών (coaching skills) και αύξηση 
της επιρροής που ασκούν εντός της εταιρίας.  
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3. Μερικοί Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (3/14) υποστηρίζουν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση της ικανότητας διοίκησης της 
υπαλληλικής συμπεριφοράς των στελεχών ΔΑΠ επειδή χρειάζεται να δίνονται στους ανθρώπους 
περισσότερες ευκαιρίες για την εξέλιξή τους και καλύτερη κατανόηση των ιδιόμορφων 
συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι ιατρικοί επισκέπτες (πωλητές) προκειμένου να υποβοηθηθούν 
στην επίτευξη των στόχων τους. 

4. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων θεωρούν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας 
ΔΑΠ υπαγορεύουν την ενίσχυση της ικανότητάς τους για διοίκηση της υπαλληλικής 
συνεισφοράς διότι χρειάζεται  διευκόλυνση των εργαζομένων στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους μέσω απλοποίησης της λειτουργίας της εταιρίας καθώς και τόνωση της συμβολής τους στα 
μεγέθη της εταιρίας μέσω βελτιώσεων των πολιτικών ΔΑΠ. 

5. Ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων διαπιστώνει ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας 
ΔΑΠ επιβάλλουν την ενίσχυση της ικανότητάς του για διοίκηση της υπαλληλικής συνεισφοράς 
επειδή χρειάζεται να αποκτήσει δεξιότητες Μάρκετινγκ προκειμένου να πείσει τους 
εργαζόμενους να αναγνωρίσουν την αξία ορισμένων παροχών της εταιρίας, τις οποίες θεωρούν 
ως δεδομένες και δεν εκτιμούν.  

Πίνακας 48: Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ & Διοίκηση υπαλληλικής συνεισφοράς 

 Σχέση 4:  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΑΠ 
→ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔΑΠ 
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1. Δυνατότητα των στελεχών ΔΑΠ για: 
• νέους τρόπους βελτίωσης 

του ηθικού των 
παραμενόντων στην εταιρία, 

• καλύτερη προσέγγιση των 
ανθρώπων ιδίως εντός 
περιβάλλοντος όπου 
κυριαρχεί η τεχνολογία, 

• αποκατάσταση της 
ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής-
οικογενειακής ζωής των 
εργαζομένων,  

• καλύτερη κατανόηση των 
εργαζομένων (στελεχών και 
λοιπών υπαλλήλων) και 

• εξατομικευμένες 
προσεγγίσεις εντός του 
πλαισίου των πολιτικών 
ΔΑΠ 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
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2. Επιδέξιος χειρισμός από τα στελέχη 
ΔΑΠ των εργαζομένων, αυξημένη 
φροντίδα για τις ανάγκες τους και 
εχεμύθεια στην αντιμετώπισή τους, 
βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων 
(soft skills) και ιδίως των καθοδηγη-
τικών (coaching skills) και αύξηση της 
επιρροής που ασκούν εντός της εταιρίας 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

3. Φροντίδα των στελεχών ΔΑΠ για 
περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης των 
ανθρώπων και καλύτερη κατανόηση 
των ιδιόμορφων συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν οι ιατρικοί επισκέπτες 
(πωλητές) προκειμένου να υποβοηθη-
θούν στην επίτευξη των στόχων τους 

        √ 
 

√ 
 

  √ 
 

 
 

4. Διευκόλυνση των εργαζομένων στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους μέσω 
απλοποίησης της λειτουργίας της 
εταιρίας καθώς και τόνωση της 
συμβολής τους στα μεγέθη της εταιρίας 
μέσω βελτιώσεων των πολιτικών ΔΑΠ 

      √ 
 

  √ 
 

    

5. Απόκτηση δεξιοτήτων Μάρκετινγκ 
από τον Δ/ντή ΔΑΠ προκειμένου να 
πείσει τους εργαζόμενους να 
αναγνωρίσουν την αξία ορισμένων 
παροχών της εταιρίας, τις οποίες 
θεωρούν ως δεδομένες και δεν εκτιμούν 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

          

6. Δυνατότητα του Δ/ντή ΔΑΠ να 
διατηρεί τη δέσμευση και αφοσίωση 
των εργαζομένων απέναντι στην εταιρία 
σε υψηλό επίπεδο και να αποτρέπει την 
αποχώρηση των ταλαντούχων ατόμων 

     √ 
 

        

7. Άμεση και συνεχής υποστήριξη του 
Δ/ντή ΔΑΠ προς τα στελέχη γραμμής 
ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά 
την απόδοση των υπαλλήλων τους ως 
ουσιαστικά ηγετικά στελέχη και να 
δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των 
υφισταμένων τους 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 

6. Ένας άλλος Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων θεωρεί ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ του επιβάλλουν την ενίσχυση της ικανότητάς του για διοίκηση της 
υπαλληλικής συνεισφοράς διότι χρειάζεται να διατηρεί τη δέσμευση και αφοσίωση των 
εργαζομένων απέναντι στην εταιρία σε υψηλό επίπεδο και να αποτρέπει την αποχώρηση των 
ταλαντούχων ατόμων. 

7. Τέλος, ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων πιστεύει ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ εντοπίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητάς του για διοίκηση της 
υπαλληλικής συνεισφοράς επειδή χρειάζεται, από μέρος του, άμεση και συνεχής υποστήριξη 
των στελεχών γραμμής ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απόδοση των υπαλλήλων 
τους ως ουσιαστικά ηγετικά στελέχη και να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των υφισταμένων 
τους. 

6.3.4.4 Ικανότητα διοίκησης αλλαγών 
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υπαγορεύουν την ενίσχυση της ικανότητας διοίκησης αλλαγών των στελεχών ΔΑΠ προκειμένου 
να ανταποκριθούν στο ρόλο τους διότι χρειάζεται αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας για την εισαγωγή αλλαγών, κατάλληλη επικοινωνιακή διαχείριση και υποστήριξη 
συχνών αλλαγών, δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων και καλύτερη αντίληψη της κεντροποιημένης 
λειτουργίας της μητρικής εταιρίας για υλοποίηση των επιχειρουμένων αλλαγών προς όφελος του 
τοπικού οργανισμού. 

2. Ορισμένοι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (5/14) έχουν τη γνώμη ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα 
της λειτουργίας ΔΑΠ επιβάλλουν τον εμπλουτισμό της ικανότητας διοίκησης αλλαγών των 
στελεχών ΔΑΠ επειδή χρειάζεται αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με τις ελάχιστες 
δυνατές απώλειες, προσαρμογή των εργαζομένων στα ενοποιημένα συστήματα συγχωνευομένων 
εταιριών, μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα εντός του πλαισίου της οικονομικής 
κρίσης και του ανταγωνισμού και ιδίως άμεση αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των ταλαντούχων 
υπαλλήλων.  

Πίνακας 49: Παραδοτέα αποτελέσματα λειτουργίας ΔΑΠ & Διοίκηση αλλαγών 

 Σχέση 4:  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΑΠ 
→ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΔΑΠ 

1 
Ε 
 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1. Αξιοποίηση από τα στελέχη ΔΑΠ της 
υπάρχουσας εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας για την εισαγωγή 
αλλαγών, κατάλληλη επικοινωνιακή 
διαχείριση και υποστήριξη συχνών 
αλλαγών, διαχείριση κρίσεων και 
καλύτερη αντίληψη της κεντροποι-
ημένης λειτουργίας της μητρικής 
εταιρίας για υλοποίηση των 
επιχειρουμένων αλλαγών προς όφελος 
του τοπικού οργανισμού 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Αντιμετώπιση από τα στελέχη ΔΑΠ 
της οικονομικής κρίσης με τις ελάχιστες 
δυνατές απώλειες, προσαρμογή των 
εργαζομένων στα ενοποιημένα 
συστήματα συγχωνευομένων εταιριών, 
μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστι-
κότητα εντός του πλαισίου της 
οικονομικής κρίσης και του 
ανταγωνισμού και ιδίως άμεση αλλαγή 
του τρόπου διαχείρισης των 
ταλαντούχων υπαλλήλων 

√ 
 

√ 
 

        √ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

3. Εμπέδωση κουλτούρας από τα 
στελέχη ΔΑΠ για την προδραστική 
ανάπτυξη των ταλαντούχων ατόμων, 
ομογενοποίηση κουλτούρας σε 
περίπτωση συγχώνευσης εταιριών, 
αλλαγή νοοτροπίας σύμφωνα με τις 
εξελίξεις της οικονομικής κρίσης και 
αναγνώριση εντός της εταιρίας της 
ανάγκης μετεξέλιξης του Τμήματος 
ΔΑΠ σε επιχειρηματικό εταίρο 
(business partner) 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
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4. Καλύτερη πρόβλεψη του μέλλοντος 
και των συνεπαγομένων αλλαγών και 
ιδίως έγκαιρη ανάλυση και επεξήγηση 
των νέων δεξιοτήτων που θα απαιτηθεί 
να έχουν οι άνθρωποι στις διάφορες 
θέσεις εργασίας 

√ 
 

 
 

√ 
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5. Συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός 
του ρόλου των στελεχών ΔΑΠ ώστε να 
μετακινηθεί από τα παραδοσιακά 
πρότυπα και να μετασχηματισθεί καθώς 
και επίδειξη από μέρους τους 
μεγαλύτερης υπομονής και επιμονής 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 
 

√ 
 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Δυνατότητα των στελεχών ΔΑΠ για 
σοβαρή εμπλοκή σε μείζονος σημασίας 
οργανωτικές μεταβολές και διοικητικές 
αλλαγές (κουλτούρα, εργασιακό κλίμα, 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, συστήματα, 
επικοινωνίες) με ανάληψη προσωπικής 
ευθύνης για την επιτυχή έκβασή τους 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Δυνατότητα του Δ/ντή ανθρωπίνων 
πόρων για ανάδειξη του καταλλήλου 
αντικαταστάτη που θα τον διαδεχθεί 

√ 
 

             

3. Μερικοί Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (3/14) θεωρούν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ εντοπίζουν την ανάγκη αναβάθμισης της ικανότητας διοίκησης αλλαγών των 
στελεχών ΔΑΠ επειδή χρειάζεται εμπέδωση κουλτούρας για την προδραστική ανάπτυξη των 
ταλαντούχων ατόμων, ομογενοποίηση κουλτούρας σε περίπτωση συγχώνευσης εταιριών, 
αλλαγή νοοτροπίας σύμφωνα με τις εξελίξεις της οικονομικής κρίσης και αναγνώριση εντός της 
εταιρίας της ανάγκης μετεξέλιξης του Τμήματος ΔΑΠ σε επιχειρηματικό εταίρο (business 
partner). 

4. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων πιστεύουν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας 
ΔΑΠ επιβάλλουν την αναβάθμιση της ικανότητάς τους για διοίκηση αλλαγών διότι χρειάζεται 
καλύτερη πρόβλεψη του μέλλοντος και των συνεπαγομένων αλλαγών και ιδίως έγκαιρη 
ανάλυση και επεξήγηση των νέων δεξιοτήτων που θα απαιτηθεί να έχουν οι άνθρωποι στις 
διάφορες θέσεις εργασίας. 

5. Μερικοί Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων (4/14) θεωρούν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ καθιστούν επιβεβλημένη την ενίσχυση της ικανότητάς τους για διοίκηση 
αλλαγών επειδή χρειάζεται συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός του ρόλου τους ώστε να 
μετακινηθεί από τα παραδοσιακά πρότυπα και να μετασχηματισθεί καθώς και επίδειξη από 
μέρους τους μεγαλύτερης υπομονής και επιμονής. 

6. Δύο Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζουν ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ καθιστούν επιτακτική την αναβάθμιση της ικανότητάς τους για διοίκηση 
αλλαγών διότι χρειάζεται να έχουν τη δυνατότητα σοβαρής εμπλοκής σε μείζονος σημασίας 
οργανωτικές μεταβολές και διοικητικές αλλαγές (κουλτούρα, εργασιακό κλίμα, εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, συστήματα, επικοινωνίες) με ανάληψη προσωπικής ευθύνης για την επιτυχή 
έκβασή τους. 

7. Τέλος, ένας Δ/ντής ανθρωπίνων πόρων κρίνει ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα της 
λειτουργίας ΔΑΠ επιβάλλουν την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητάς του για διοίκηση αλλαγών 
επειδή του χρειάζεται η  δυνατότητα ανάδειξης του καταλλήλου αντικαταστάτη που θα τον 
διαδεχθεί. 
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Στην έρευνα συμμετείχαν εκ μέρους των υπό μελέτη περιπτώσεων διευθυντές ανθρωπίνων 
πόρων και στελέχη γραμμής.  

Στον Πίνακα 50 παρατίθενται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους 14 Διευθυντές 
ανθρωπίνων πόρων, ως εξής: 

1. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (12/14) οι Διευθυντές ανθρωπίνων πόρων είναι κάτοχοι 
πρώτου πτυχίου σε μεγάλο εύρος κατευθύνσεων (οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, 
μάρκετινγκ, ψυχολογία, ΔΑΠ, νομική και χημικού μηχανικού).  

2. Μεταπτυχιακές σπουδές έχουν κάνει αρκετοί απ’ αυτούς (7/14) κυρίως στη διοίκηση 
επιχειρήσεων (MBA) αλλά και στη χημεία τροφίμων ή κοινωνιολογία. 

Πίνακας 50 : Πληροφοριακά στοιχεία Διευθυντών ανθρωπίνων πόρων  

Δ/ντές      
ανθρ. πόρων 

1 
Ε 

2 
Ο 

3 
Ο 

4 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

  10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1. ΠΤΥΧΙΟ 
 
Οικονομικά 3  
Πολ. Επιστήμες1 
Χημ.Μηχανικός1 
Μάρκετινγκ 2 
Διοίκ. Επιχειρ. 2 
Νομική 1 
Ψυχολογία 1  
ΔΑΠ 1  
 

√
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  √  √  √  √  √  ‐  √ ‐   √  √  √  √ √   

2.  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
 
Χημ. Τροφίμων1 
ΜΒΑ 5 
Οικον.&Κοινων.1 
 

√  √  ‐  √  ‐  √  √  ‐  ‐  ‐  ‐  √ ‐  √   

3. 
 ΜΕΤΑΠΤΥ‐
ΧΙΑΚΟ  ΔΑΠ 4 
 

‐  ‐  ‐  ‐  √  ‐  ‐  ‐  √  √  ‐  ‐  √  ‐ 

4. 
ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
(Ιεραρχική – 
Λειτουργική) 
 

Ι  Ι  Ι  Λ & Ι  Ι  Ι  Ι  Ι  Λ & Ι  Λ & Ι  Λ & Ι  Λ & Ι  Λ & Ι  Λ & Ι 

5. 
ΧΡΟΝΟΣ  ΣΤΗΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ  ΘΕΣΗ 
 

18  2,5  17  7  7  6  11  21  2,5  0,5  17  3  5  6,5 

6.  
ΧΡΟΝΟΣ      
ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

27  8  35  7  14  6  21  21  2,5  0,5  30  3  5  6,5 

7.  
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

2  9  0  16  14  21  0  15  11,5  10,5  0  12  24  12 

8.       
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ 
ΔΑΠ 
 

18  17  35  19  9  17  11  36  7  11  20  4  21  18,5 

  1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

  10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
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3. Mόνον μερικοί Διευθυντές (4/14) έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση 
ανθρωπίνων πόρων. 

4. Στο ήμισυ των περιπτώσεων (7/14) οι Διευθυντές ανθρωπίνων πόρων αναφέρονται απ’ 
ευθείας στην ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης δηλ. στον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή 
Γενικό Διευθυντή (Ι). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (7/14) έχουν διπλή γραμμή αναφοράς, 
λειτουργική και ιεραρχική, την μεν πρώτη προς τον Διευθυντή ΔΑΠ Ευρώπης της αλλοδαπής 
μητρικής εταιρίας και την δεύτερη προς την τοπική ανώτατη διοίκηση (Λ&Ι). Μάλιστα, άμεση 
(solid line) είναι συνήθως η λειτουργική γραμμή και διακεκομμένη (dotted line) είναι η 
ιεραρχική.  

5. Ο χρόνος υπηρεσίας των Διευθυντών ανθρωπίνων πόρων στη θέση που κατέχουν, κυμαίνεται 
από 0,5 μέχρι 21 έτη. 

6. Ο χρόνος παραμονής των Διευθυντών ανθρωπίνων πόρων στην επιχείρηση κυμαίνεται μεταξύ 
0,5 και 35 ετών. 

7. Η προϋπηρεσία τους σε άλλες επιχειρήσεις κυμαίνεται από 0 μέχρι 24 έτη. 

8. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης στο αντικείμενο της ΔΑΠ κυμαίνεται μεταξύ 4 και 36 
ετών. 

Στον Πίνακα 51 παρατίθενται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα 12 στελέχη γραμμής, ως 
εξής: 

1. Τα περισσότερα στελέχη γραμμής (10/12) είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ διαφόρων κατευθύνσεων 
(χημικού μηχανικού, χημείας, βιολογίας, οικονομικών, φαρμακευτικής, διοικητικής και 
μάρκετινγκ). 

2. Έξι στελέχη είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος κυρίως στη διοίκηση επιχειρήσεων 
αλλά και στη χημική τεχνολογία. 

3. Τα περισσότερα στελέχη (8/12) απασχολούνται στις πωλήσεις και τα υπόλοιπα στις 
λειτουργίες εφοδιασμού, μάρκετινγκ και παραγωγής. 

4. Τρία στελέχη αναφέρονται απ’ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, ενώ οι υπόλοιποι (9/12) 
αναφέρονται σε διευθυντικά στελέχη πρώτου επιπέδου. 

5. Ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών στη θέση που κατέχουν, κυμαίνεται από 0,5 μέχρι 16 έτη. 

6. Ο χρόνος παραμονής των στελεχών στην επιχείρηση κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 35 ετών. 

7. Η προϋπηρεσία των στελεχών σε άλλες επιχειρήσεις κυμαίνεται από 0 μέχρι 12 έτη. 
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8. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των στελεχών στο αντικείμενο της τρέχουσας θέσης 
κυμαίνεται μεταξύ 2 και 35 ετών. 

 

 

 

 

Πίνακας 51: Πληροφοριακά στοιχεία στελεχών γραμμής  

Στελέχη 
γραμμής 

1 
Ε 

2* 
Ο 

3 
Ο 

4* 
Ο 

5 
Ζ 

6 
Η 

7 
Ν 

8 
R 

9 
R 

10 
R 

11 
R 

12 
H 

13 
N 

14 
R 

1. ΠΤΥΧΙΟ       

Χημ. Μηχανικός 3 
Χημεία 1           
Βιολογία 1     
Οικονομικά 1 
Φαρμακευτική 2    
Διοικητική 1 
Μάρκετινγκ 1 
 

√ - √ - - √ √ √ √ √ √ - √ √ 

2.  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  
 
Χημ. Τεχνολογία1 
ΜΒΑ 5  
 

√ - √ - - - √ - √ - - √ - √ 

3. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Πωλήσεις 8  
Μάρκετινγκ 1 
Εφοδιασμός 1 
Εργοστάσιο 1 
Υποκατάστημα 1 
 

ΠΩΛ - ΕΦΟΔ - ΥΠΟΚ ΕΡΓ ΠΩΛ ΠΩΛ ΠΩΛ ΜΚΤ ΠΩΛ ΠΩΛ ΠΩΛ ΠΩΛ 

4. 
ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Διευθυντής 9   
Γεν. Δ/ντής 3 
 

DIR - DIR - MGR MGR Γεν 
Δ/ντής 

MGR Γεν 
Δ/ντής 

REG 
Eu.   
&   
Γεν 

Δ/ντής 

DIR  DIR  DIR MGR 

5. 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΘΕΣΗ 
 

16 - 1,5 - 2 0.5 10 2 0,5 2,5 5 11 0.5 14,0 

6.  
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

25 - 10 - 18 11 18 21 11 2,5 15 17 8 35,0 

7.  
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

0 - 0 - 6,5 1 3 0 0 12 4 10 6,5 0 

8.       
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 
ΘΕΣΗΣ 
 

25 - 10 - 2 
 

 

11 15 21 11 14,5 19 27 13 
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*Δεν υπήρξε συμμετοχή στελέχους γραμμής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Σκοπός της διατριβής ήταν η καταγραφή και διερεύνηση: (i) της εννοίας της 
αποτελεσματικότητας της ΔΑΠ και του τρόπου με τον οποίο εκτιμάται, (ii) των παραγόντων που 
συμβάλλουν σ’ αυτήν και (iii) του τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν σε 
συγκεκριμένα παραδοτέα αποτελέσματα που παρεμβάλλονται ως ενδιάμεσα μεταξύ ΔΑΠ και 
τελικών επιδόσεων της επιχείρησης. 

Ακολουθούν τα συμπεράσματα που αναφέρονται σε όλα τα συναφή με τον σκοπό της διατριβής 
σημεία καθώς και  στις ερευνητικές προτάσεις και το ερευνητικό ερώτημα. Τέλος, περιγράφεται 
η συνεισφορά και χρησιμότητα της διατριβής, εντοπίζονται οι περιορισμοί της έρευνας και 
γίνονται προτάσεις για επανάληψή της στο μέλλον. 

7.1   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Οι επιχειρήσεις έχουν σαφώς προσδιορισμένη στρατηγική, λόγω μεγέθους και πολυεθνικού 
χαρακτήρα. Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις έχουν διατυπωθεί η αποστολή, το όραμα και οι 
εταιρικές αξίες. Γενική διαπίστωση ήταν ότι οι Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων έχουν σαφή αντίληψη 
της στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρησή τους και αντιλαμβάνονται πλήρως την επίδραση 
που ασκεί στις πολιτικές ΔΑΠ που εφαρμόζονται. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για την 
ανάγκη προσαρμογής της λειτουργικής στρατηγικής ΔΑΠ στις γενικότερες στρατηγικές 
επιδιώξεις και κατανόηση του στρατηγικού ρόλου του Τμήματος ΔΑΠ με την έννοια της 
συστηματικής και συνεχούς υποστήριξης των στελεχών γραμμής σε όλο το εύρος εφαρμογής 
των πολιτικών ΔΑΠ, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες που κατά καιρούς εμφανίζονται.  
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Η πλειονότητα των Δ/ντών ανθρωπίνων πόρων θεωρούν ότι έχουν πλήρως ανεπτυγμένο 
στρατηγικό ρόλο, ο οποίος επεκτείνεται τόσο στα θέματα σχεδιασμού όσο και υλοποίησης της 
στρατηγικής. Βέβαια, το γεγονός ότι όλες οι μελετώμενες επιχειρήσεις είναι θυγατρικές ξένων 
πολυεθνικών, δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης από κέντρα λήψης αποφάσεων του εξωτερικού, 
χωρίς όμως να απομειώνει τη σημασία του στρατηγικού ρόλου, δεδομένου ότι η ανάγκη 
προσαρμογής της στρατηγικής στα τοπικά δεδομένα είναι συνεχής, ενώ παράλληλα η επιτυχής 
υλοποίησή της έχει εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για την πορεία της επιχείρησης. Μικρότερος 
αριθμός Δ/ντών ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή τους περιορίζεται μόνον στα 
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θέματα υλοποίησης της στρατηγικής και βλέπουν ότι έχουν ρόλο μάλλον υποβοηθητικό στην 
προσπάθεια των στελεχών γραμμής για επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση, ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις είναι αρκετά εξοικειωμένες 
με την εφαρμογή της μεθόδου των εξισορροπημένων επιδόσεων, μολονότι ο βαθμός εμπλοκής 
των Δ/ντών ανθρωπίνων πόρων κυμαίνεται από την απλή γνώση τήρησης της μεθόδου από τη 
μητρική εταιρία, μέχρι την πλήρη εφαρμογή της σε τοπικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνει την αρχική εκτίμηση ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, πληρούσαν 
αυτή τη βασική προϋπόθεση. 

7.2   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΠ 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ΔΑΠ, τα συμπεράσματα δείχνουν ότι  σε όλες τις 
περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις μέσω του συνόλου των πολιτικών ΔΑΠ επιδιώκουν την ανάπτυξη 
των απαιτουμένων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των ηγεςτικών στελεχών και των 
εργαζομένων. Επομένως, έχουν προσδιορίσει την έννοια της αποτελεσματικότητας ΔΑΠ 
(effectiveness) σύμφωνα με την προσέγγιση της παρούσας διατριβής. Εκείνο, όμως, που ξενίζει 
είναι ότι, παρά τον προσδιορισμό αυτό, δεν εφαρμόζουν γενικώς συστηματικές μετρήσεις των 
γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων και αρκούνται στην 
πληροφόρηση μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης. 

Αντίθετα, εμφανίζονται να έχουν μια πιο συγκροτημένη προσέγγιση στη μέτρηση της 
αποδοτικότητας ΔΑΠ (efficiency), με τη βοήθεια μιας σειράς ειδικών δεικτών, ενώ ελάχιστες 
επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε καμία σχετική μέτρηση. Η προτίμηση αυτή μπορεί, κατά τη 
γνώμη μας να εξηγηθεί, από την φαινομενική ευχέρεια διεξαγωγής αυτών των μετρήσεων και 
την ευαισθησία που υπάρχει γενικώς μεταξύ των διοικητικών στελεχών για τα θέματα κόστους 
και παραγωγικότητας. 

΄Οπως αναμενόταν, δεν βρέθηκαν επιχειρήσεις που προβαίνουν σε μέτρηση της συμβολής της 
ΔΑΠ στα τελικά αποτελέσματα (impact), εκτός μιας, η οποία εφαρμόζει πλήρως τη μέθοδο των 
εξισορροπημένων επιδόσεων. Οι υπόλοιπες χρησιμοποιούν ορισμένα εμπειρικά και έμμεσα 
κριτήρια που έχουν ήδη αναφερθεί προηγουμένως. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση, ότι μόνον στο ήμισυ των περιπτώσεων γίνεται μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. Βέβαια, θα πρέπει να 
επισημάνουμε ότι η παρακολούθηση δεικτών αποδοτικότητας καλύπτει εν μέρει την εν λόγω 
μέτρηση, όμως, παρά ταύτα φαίνεται ότι στο ήμισυ των περιπτώσεων δεν αντιμετωπίζεται 
ολοκληρωμένα το θέμα της αξιολόγησης του Τμήματος, αλλά χρησιμοποιούνται ορισμένοι 
σποραδικοί και χωρίς συγκεκριμένη συνολική εστίαση δείκτες. Οι επιχειρήσεις που προβαίνουν 
σε μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος εφαρμόζουν ποικιλία τρόπων, όπως 
μέτρηση “προφίλ ωρίμανσης”, μέτρηση επιδόσεων σε βασικές περιοχές αποτελεσμάτων μέσω 
δεικτών, ειδική έρευνα μεταξύ εσωτερικών πελατών του Τμήματος, εφαρμογή ειδικών δεικτών 
και χρήση κάρτας επιδόσεων ανθρωπίνων πόρων (HR Scorecard).  
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Τα στελέχη γραμμής εκφράζονται γενικά με πολύ θετικό τρόπο για την ανταπόκριση του 
Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. Αυτό ενδεχομένως να αποτελεί και αδυναμία της έρευνας, 
δεδομένου ότι, σ’ αυτήν συμμετείχαν στελέχη γραμμής χαμηλοτέρου επιπέδου από το 
διευθυντικό, τα οποία επιλέχθηκαν από τους Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων.  

 

7.3   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠ 

7.3.1  Ικανότητες στελεχών ΔΑΠ  

Τα στελέχη της ΔΑΠ ενεργοποιούν στην πράξη, σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό και τις τέσσερις 
ικανότητες. Επικρατέστερη όλων  είναι η ικανότητα διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς 
και τούτο δείχνει τις προσπάθειες που απαιτούνται για την υποστήριξη των εργαζομένων στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και την τόνωση της δέσμευσής τους απέναντι στην επιχείρηση. 
Λιγότερο αναπτυγμένες βρέθηκαν οι υπόλοιπες ικανότητες, εκ των οποίων η εκτέλεση 
στρατηγικής είναι αρκετά σημαντική και δείχνει ότι είναι ανάλογα αναγνωρισμένος ο  
στρατηγικός ρόλος των στελεχών ΔΑΠ. Η διοικητική κατάρτιση είναι επίσης αρκετά και σχεδόν 
εξίσου σημαντική, λόγω των συνεχών απαιτήσεων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των πολιτικών ΔΑΠ. Τέλος, η διοίκηση αλλαγών, μολονότι πολύ σημαντική σε 
ορισμένες περιπτώσεις, δεν φαίνεται να είναι αρκετά αναπτυγμένη, λόγω του συνήθως 
υποβοηθητικού ρόλου που αναλαμβάνουν τα στελέχη ΔΑΠ για την υλοποίηση των οργανωτικών 
αλλαγών.                                                                                                     

7.3.2  Πολιτικές ΔΑΠ  

Το σύνολο των πολιτικών είναι διατυπωμένες γραπτώς, λόγω μεγέθους, επιπέδου οργάνωσης και 
προέλευσης των επιχειρήσεων.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πολιτική στελέχωσης προβλέπει την εφαρμογή συστήματος 
ικανοτήτων-δεξιοτήτων-συμπεριφορών, τις οποίες θα πρέπει να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Η 
διαδικασία επιλογής θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική και συμβάλλει στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων για μια σειρά από λόγους που έχουν ήδη εκτεθεί. Παρά ταύτα, όμως, δεν 
αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο αλλά εκτιμάται έμμεσα. Μόνον τρεις επιχειρήσεις 
προβαίνουν σε ειδική αξιολόγηση μέσω έρευνας, μετρήσεων ή συνεντεύξεων.  
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Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση των σχετικών 
προγραμμάτων βασίζονται κυρίως στα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσης και τα ατομικά σχέδια ανάπτυξης των αξιολογουμένων. Η πολιτική εκπαίδευσης & 
ανάπτυξης θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική και συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων για ορισμένους λόγους που έχουν ήδη εκτεθεί. Παρά ταύτα, τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα δεν αξιολογούνται με ειδικό αλλά με παραδοσιακό τρόπο και εκτιμώνται έμμεσα. 
Μόνον τρεις επιχειρήσεις προβαίνουν σε ειδική αξιολόγηση μέσω αποτύπωσης ωφελειών, 
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ελέγχου μεταφοράς γνώσεων στην πράξη ή συνολικής ετησίας αξιολόγησης της εκπαίδευσης για 
κάθε εργαζόμενο. 

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, εφαρμόζονται ενιαία συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης 
που είναι κοινά για όλο το προσωπικό. Γενικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 2 κατηγοριών: 
ποσοτικά (επιχειρησιακοί στόχοι – what) και ποιοτικά (εκτίμηση δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
– how). H πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική και 
συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων για ορισμένους λόγους που έχουν ήδη 
εκτεθεί. Παρά ταύτα, δεν αξιολογείται συνήθως με συγκεκριμένο τρόπο αλλά εκτιμάται έμμεσα. 
Σε αρκετές περιπτώσεις διεξάγονται έλεγχοι αντικειμενικότητας της διαδικασίας (calibration). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η πολιτική αμοιβών βασίζεται άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία 
αξιολόγησης έργου. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένο στόχο της καμπύλης αμοιβών 
εντός της αγοράς εργασίας. Η πολιτική αμοιβών θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική και 
συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων για ορισμένους λόγους που έχουν ήδη 
εκτεθεί. Παρά ταύτα, δεν αξιολογείται με στγκεκριμένο τρόπο αλλά εκτιμάται έμμεσα. Σε 
αρκετές περιπτώσεις διεξάγονται έλεγχοι νομικού πλαισίου ή ανταγωνισμού. 

Στην έρευνα συμπεριελήφθηκαν και δύο ακόμη πολιτικές ΔΑΠ. Πρόκειται για τις πολιτικές      
(i) υγιεινής & ασφάλειας και (ii) εργασιακών σχέσεων. Για την μεν πρώτη δεν υπήρξαν επαρκή 
ευρήματα, δεδομένου ότι την ευθύνη σχεδιασμού και εφαρμογής της έχουν συνήθως άλλες 
διοικητικές μονάδες εκτός του Τμήματος ανθρωπίνων πόρων. Όσον αφορά τη δεύτερη, 
διαπιστώθηκαν διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς το περιεχόμενό της, με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η συναγωγή γενικών συμπερασμάτων. 

7.3.3  Συστήματα ΔΑΠ 

Τα συμπεράσματα, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του, είναι τα εξής: 

Σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα ΔΑΠ είναι προσανατολισμένο και εναρμονισμένο με τη 
στρατηγική και την επίτευξη των στόχων. 

Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα ΔΑΠ έχει εσωτερική συνοχή και συνέπεια των 
πολιτικών που το απαρτίζουν, για μια σειρά από λόγους που έχουν ήδη εκτεθεί. 

Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκε ότι το σύστημα ΔΑΠ επιτρέπει τη διαφορετική 
μεταχείριση ορισμένων διακριτών ομάδων εργαζομένων, μολονότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 
αρνούνται ότι εφαρμόζουν διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις αφορούν κυρίως στα στελέχη 
αλλά και στα άτομα που διακρίνονται για τις μεγάλες δυνατότητες εξέλιξής τους και καλύπτουν 
σχεδόν όλο το εύρος των θεμάτων προσωπικού 

7.4   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7.4.1  Ρ1 Ερευνητική πρόταση 
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Τα στελέχη  της  λειτουργίας  ΔΑΠ αναμένεται να  συμβάλλουν, μέσω των ικανοτήτων τους, 
στη διαμόρφωση των απαιτουμένων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΠ. 
 

Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
των ικανοτήτων: (α) εκτέλεσης στρατηγικής, (β) διοικητικής κατάρτισης, (γ) διοίκησης 
υπαλληλικής συνεισφοράς και (δ) διοίκησης αλλαγών; 
 

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι όλες οι ικανότητες των στελεχών ΔΑΠ 
συμβάλλουν με συγκεκριμένους τρόπους στη δημιουργία των πολιτικών ΔΑΠ. Οι τρόποι αυτοί 
έχουν ήδη εκτεθεί αναλυτικά προηγουμένως. Οι επικρατέστεροι τρόποι ανά ικανότητα είναι οι 
εξής: 

Εκτέλεση της στρατηγικής: Συμβάλλει μέσω:  

 προσανατολισμού όλων των πολιτικών ΔΑΠ στην εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου 
και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

 ενδιαφέροντος και φροντίδας των στελεχών ΔΑΠ για την υποστήριξη σχεδίων και 
στόχων των στελεχών γραμμής 

 άσκησης επιρροής των στελεχών ΔΑΠ στη λήψη αποφάσεων για θέματα προσωπικού 

Διοικητική  κατάρτιση: Συμβάλλει μέσω: 

 ανάληψης του ρόλου του επιχειρηματικού εταίρου (business partner) από τα στελέχη 
ΔΑΠ 

 δυνατότητας εξ υπαρχής δημιουργίας πολιτικών προσωπικού, αξιοποιώντας την 
τεχνογνωσία και καλύπτοντας τις ανάγκες στην επιθυμητή έκταση 

 εστίασης του ενδιαφέροντος στην αξιολόγηση της απόδοσης για καθορισμό ατομικών 
στόχων, εκπαιδευτική υποστήριξη και διάκριση των ικανών υπαλλήλων 

Διοίκηση υπαλληλικής συνεισφοράς: Συμβάλλει μέσω: 

 παροχής βοηθείας και υποστήριξης στα στελέχη γραμμής για να βελτιώσουν τον τρόπο 
διοίκησης των ανθρώπων τους και να επιτύχουν τους στόχους 

 αξιοποίησης των ευρημάτων  των ερευνών ικανοποίησης-δέσμευσης των υπαλλήλων 

 διευκόλυνσης της προσιτής επικοινωνίας των εργαζομένων με τα στελέχη ΔΑΠ 

Διοίκηση αλλαγών: Συμβάλλει μέσω: 

 υποστήριξης των οργανωσιακών αλλαγών δια του συνόλου των πολιτικών ΔΑΠ 
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 δυνατότητας επιλογής των καταλλήλων ατόμων που θα στελεχώσουν τις επιχειρούμενες 
αλλαγές ή θα απομακρυνθούν 

 ανάληψης από τα στελέχη ΔΑΠ ρόλου πρωτεργάτη στη δημιουργία ανθρωποκεντρικής 
κουλτούρας 

Γενικές ικανότητες: Πρόκειται για (i)  εμπειρία, προϋπηρεσία, γνώση, (ii) χαρακτήρα – 
προσωπικότητα, (iii) ατομικές δεξιότητες και (iv) επαγγελματικές δεξιότητες που έχουν εκτεθεί 
ήδη προηγουμένως και συμβάλλουν στη δημιουργία των πολιτικών ΔΑΠ. 

Συνεπώς, επιβεβαιώθηκε η 1η ερευνητική πρόταση και προσδιορίσθηκε επαρκώς η απάντηση 
στο ερώτημα που τη συνοδεύει. 

7.4.2  Ρ2 Ερευνητική πρόταση 

Οι πολιτικές και πρακτικές ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των καταλλήλων 
συστημάτων ΔΑΠ  για την υλοποίηση της ακολουθούμενης από την επιχείρηση στρατηγικής.  
 

Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί αυτή η συμβολή εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα των επί μέρους πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ; 
 
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι όλες οι πρακτικές ΔΑΠ συμβάλλουν με 
συγκεκριμένους τρόπους στη δημιουργία των καταλλήλων συστημάτων ΔΑΠ. Οι τρόποι αυτοί 
έχουν εκτεθεί ήδη αναλυτικά προηγουμένως. Οι επικρατέστεροι τρόποι ανά πολιτική είναι οι 
εξής: 

Πολιτική στελέχωσης: Συμβάλλει μέσω:  

 καθορισμού συστήματος ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών του προσωπικού 

 ορισμού διακριτών ομάδων εργαζομένων, οι οποίες τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης για 
συγκεκριμένους λόγους 

 κεντρικού σχεδιασμού και εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής, ως μέρους ενός ενιαίου 
συνόλου  

Πολιτική εκπαίδευσης & ανάπτυξης: Συμβάλλει μέσω: 

 προσανατολισμού της στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

 επικαιροποίησης και ανανέωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης & ανάπτυξης σε 
τακτική βάση, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο 

 εδραίωσης της εν λόγω πολιτικής στην τοπική αλλά κυρίως στη διεθνή εμπειρία 
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 άμεσης σύνδεσής της με τους επιχειρησιακούς στόχους δια των κριτηρίων απόδοσης 

 προσανατολισμού της πολιτικής στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και 
συμπεριφορών 

 κεντρικού σχεδιασμού και εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής, ως μέρους ενός ενιαίου και 
συνεπούς συνόλου 

Πολιτική αμοιβών: Συμβάλλει μέσω: 

 καταβολής μεταβλητών αμοιβών ανάλογα με την επίτευξη των εταιρικών στόχων 

 καθιέρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης έργου 

 χρήσης δικαίων διαφοροποιημένων αμοιβών στα διευθυντικά στελέχη και στα 
ταλαντούχα άτομα 

Συνεπώς, επιβεβαιώθηκε η 2η ερευνητική πρόταση και προσδιορίσθηκε επαρκώς η απάντηση 
στο ερώτημα που τη συνοδεύει. 

7.4.3  Ρ3 Ερευνητική πρόταση 

 Τα συμβατά με τη στρατηγική συστήματα ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
των επιδιωκομένων παραδοτέων αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ από άποψη 
καταλληλότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησης.  

 

Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από: (α) 
την ευθυγράμμισή τους με την ακολουθούμενη στρατηγική, (β) την ολοκλήρωσή τους σε ενιαίο 
σύνολο και (γ) τη διαφοροποίησή τους κατά κατηγορία εργαζομένων; 
 

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι τα συστήματα ΔΑΠ συμβάλλουν με 
συγκεκριμένους τρόπους στη δημιουργία των επιθυμητών παραδοτέων αποτελεσμάτων της 
λειτουργίας ΔΑΠ. Οι τρόποι αυτοί έχουν ήδη εκτεθεί αναλυτικά προηγουμένως. Οι 
επικρατέστεροι τρόποι ανά χαρακτηριστικό των συστημάτων είναι οι εξής: 

Ευθυγράμμιση: Συμβάλλει μέσω: 

 τοποθέτησης των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων σε 
κεντρική θέση  

 μεθοδικής επιδίωξης των συστημάτων ΔΑΠ για εντοπισμό, βελτίωση και ανταμοιβή των 
ικανοτήτων-συμπεριφορών των εργαζομένων 
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 συστηματικής προσπάθειας εντοπισμού-πρόσληψης ικανών ατόμων με τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά 

 

 

Ολοκλήρωση: Συμβάλλει μέσω: 

 εμπέδωσης της αντίληψης ότι κοινός συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτικών ΔΑΠ 
είναι οι απαιτούμενες ικανότητες-δεξιότητες και συμπεριφορές 

 διεξαγωγής περιοδικών ερευνών ικανοποίησης-δέσμευσης των εργαζομένων για 
διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών ΔΑΠ 

Διαφοροποίηση: Συμβάλλει μέσω: 

 στόχευσης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καθορισμού των απαιτουμένων 
ικανοτήτων-δεξιοτήτων-συμπεριφορών ορισμένων διακριτών ομάδων εργαζομένων 

 επηρεασμού της συμπεριφοράς των ως άνω διακριτών ομάδων 

Συνεπώς, επιβεβαιώθηκε η 3η ερευνητική πρόταση και προσδιορίσθηκε επαρκώς η απάντηση 
στο ερώτημα που τη συνοδεύει. 

7.4.4  Ρ4 Ερευνητική πρόταση 

Τα επιδιωκόμενα παραδοτέα αποτελέσματα της λειτουργίας ΔΑΠ αναμένεται να συμβάλλουν 
στον προσδιορισμό των απαιτουμένων ικανοτήτων των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ 
προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
 
Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται η συμβολή τους και γιατί οι ικανότητες των στελεχών της λειτουργίας 
ΔΑΠ εξαρτώνται από τις επιδιώξεις διαμόρφωσης των απαιτουμένων ικανοτήτων – δεξιοτήτων 
και  συμπεριφοράς των εργαζομένων; 
 

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα ΔΑΠ συμβάλλουν με 
συγκεκριμένους τρόπους στον προσδιορισμό-ενίσχυση των απαιτουμένων ικανοτήτων των 
στελεχών ΔΑΠ. Οι τρόποι αυτοί έχουν ήδη εκτεθεί αναλυτικά προηγουμένως. Οι 
επικρατέστεροι τρόποι ανά ικανότητα είναι οι εξής: 

Εκτέλεση στρατηγικής: Ενισχύεται μέσω της ανάγκης για: 
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 ανταπόκριση των στελεχών ΔΑΠ στην ανάληψη στρατηγικού ρόλου 

 έμπνευση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης προς την μητρική εταιρία  

Διοικητική κατάρτιση: Ενισχύεται μέσω της ανάγκης για: 

 εξέλιξη των στελεχών ΔΑΠ πέραν της παραδοσιακής παροχής υπηρεσιών 

 δυνατότητα των στελεχών ΔΑΠ συχνότερης βελτίωσης και αποδοτικότερης διαχείρισης 
των πολιτικών προσωπικού 

 ανάπτυξη του επαγγελματισμού των στελεχών ΔΑΠ 

Διοίκηση υπαλληλικής συνεισφοράς: Ενισχύεται μέσω της ανάγκης για: 

 εξεύρεση νέων τρόπων βελτίωσης του ηθικού των εργαζομένων 

 εξατομικευμένες προσεγγίσεις των εργαζομένων εντός των πολιτικών ΔΑΠ 

 επιδέξιους χειρισμούς αντιμετώπισης των εργαζομένων 

Διοίκηση αλλαγών: Ενισχύεται μέσω της ανάγκης για: 

 αξιοποίηση απο τα στελέχη ΔΑΠ, της υπάρχουσας εμπειρίας και τεχνογνωσίας για 
εισαγωγή αλλαγών 

 αλλαγή νοοτροπίας ως προς το ρόλο του Τμήματος ΔΑΠ 

 εμπέδωση της κουλτούρας προδραστικής ανάπτυξης των ταλαντούχων ατόμων 

Συνεπώς, επιβεβαιώθηκε η 4η ερευνητική πρόταση και προσδιορίσθηκε επαρκώς η απάντηση 
στο ερώτημα που τη συνοδεύει. 

 7.4.5  Ερευνητικό ερώτημα 

Κατόπιν των προαναφερθέντων, δια των οποίων επιβεβαιώθηκαν οι ερευνητικές προτάσεις, 
συμπεραίνεται ότι έχει απαντηθεί και το συνολικό ερευνητικό ερώτημα που έχει ως εξής: 
  
Πώς εκδηλώνεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ΔΑΠ και γιατί εξαρτάται από τις 
συνιστώσες διαστάσεις: (α) των ικανοτήτων των στελεχών της λειτουργίας ΔΑΠ, (β) των 
πολιτικών-πρακτικών ΔΑΠ, (γ) των συστημάτων ΔΑΠ και (δ) των επιδιωκομένων παραδοτέων 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας ΔΑΠ; 
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7.5   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ    
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Η πρωτοτυπία της διατριβής έγκειται: (i) στη μελέτη της επίδρασης της λειτουργίας ΔΑΠ στα 
ενδιάμεσα παραδοτέα που παρεμβάλλονται στη σχέση μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 
τελικών επιδόσεων της επιχείρησης / οργανισμού, σύμφωνα με τη μέθοδο των εξισορροπημένων 
επιδόσεων, (ii) στην τεκμηρίωση του μοντέλου αποτελεσματικότητας με τη βοήθεια σειράς 
θεωρητικών εργασιών αλλά κυρίως εμπειρικών ερευνών (surveys), οι οποίες περιέχουν ως 
μεταβλητές, ανά ζεύγη, τους τέσσερις προαναφερθέντες παράγοντες και επιβεβαιώνουν τις 
διαδοχικές μεταξύ αυτών σχέσεις, (iii) στη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας και στη διατύπωση 
ερευνητικών προτάσεων στοχεύοντας στην κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο η λειτουργία 
ΔΑΠ δημιουργεί αξία και αναζητώντας τις κατάλληλες απαντήσεις στα ερωτήματα «γιατί» και 
«πώς» των μεταξύ των παραγόντων του μοντέλου σχέσεων και (iv) στη χρησιμότητα των 
συμπερασμάτων της έρευνας για τους διευθυντές ανθρωπίνων πόρων και τα διευθυντικά 
στελέχη μιας επιχείρησης / οργανισμού, προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα 
της ΔΑΠ και να υλοποιήσουν με επιτυχία τους στρατηγικούς στόχους. 
 
Ειδικότερα, η πρακτική χρησιμότητα της παρούσας διατριβής έγκειται στο ότι τα ευρήματά και 
συμπεράσματά της μπορούν να αποτελέσουν «ένα χάρτη», ένα οδηγό κατά κάποιο τρόπο,  με 
τον οποίο ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων θα μπορεί να σχεδιάσει αποτελεσματικά τις 
πολιτικές ΔΑΠ ώστε να φέρει αποτελέσματα στην επιχείρηση/ οργανισμό. Επίσης, θα αποτελεί 
και ένα «χάρτη» καθοδήγησης για τη Διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη μιας επιχείρησης /  
οργανισμού,  ωστε να ζητούν «τα σωστά» πράγματα όχι μόνο απο το Τμήμα ανθρωπίνων 
πόρων, αλλά και από τα στελέχη γραμμής, προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τους 
στρατηγικούς στόχους  της επιχείρησης / οργανισμού. 

7.6   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
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Οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η μελέτη, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι, παρά την 
αρχική επιθυμία, δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών (CEO,s) και απλών 
εργαζομένων, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Επίσης, η μη συμμετοχή ισαρίθμων προς 
τους Δ/ντές ανθρωπίνων πόρων διευθυντικών στελεχών γραμμής, στέρησε τη δυνατότητα 
σχηματισμού σφαιρικής αντίληψης σχετικά με τη συνυπευθυνότητά τους και δεν επέτρεψε την 
αμοιβαία εξέταση των ρόλων τους ως ισοτίμων μελών της διοικητικής ομάδας της επιχείρησης. 
Μάλιστα, το γεγονός της συμμετοχής στελεχών γραμμής κατά κύριο λόγο χαμηλού διοικητικού 
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επιπέδου, τα οποία μάλιστα υποδείχθηκαν από τον ίδιο τον Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, 
κατέληξε στην διατύπωση υπερβολικά ευνοϊκών κρίσεων αναφορικά με τις πολιτικές,  το ρόλο 
και την αποτελεσματικότητα του Τμήματος ΔΑΠ, που θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στα 
πραγματικά δεδομένα και συνεπώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη ασφαλή συμπεράσματα. 

 

7.7   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η ήδη επιχειρηθείσα διεξαγωγή της έρευνας σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με τη μορφή της 
μελέτης περίπτωσης, καθιστά εφικτή και σκόπιμη την εκ νέου πραγματοποίησή της, με κλαδική 
μορφή, σε μεγαλύτερο αριθμό εταιριών, προς εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις πιθανές 
ιδιομορφίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε στην 
ενότητα 5.1.5, οι Wright & Gardner (2000) προτείνουν την διεξαγωγή ερευνών εντός των ιδίων 
επιχειρηματικών κλάδων (within-industry studies) και όχι μεταξύ διαφόρων κλάδων (across-
industries studies), επειδή στην πρώτη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στους ερευνητές: (α) να 
εντοπίσουν τις κύριες ανταγωνιστικές μετρήσεις που θεωρούνται σημαντικές εντός του ίδιου 
επιχειρηματικού κλάδου και (β) να εκτιμήσουν τις μοναδικές στρατηγικές (επιχειρηματικές και 
ανθρωπίνων πόρων) που οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν.  
 
Επίσης, η έρευνα θα μπορούσε στο μέλλον να συμπεριλάβει και άλλες ομάδες συμμετεχόντων, 
όπως Γενικοί Δ/ντές (CEOs), διευθυντικά στελέχη γραμμής συγκεκριμένων λειτουργικών 
τομέων και απλοί εργαζόμενοι, προκειμένου να επιχειρηθεί η σφαιρικότερη κάλυψη των 
αναγκών της έρευνας. Όπως προτείνουν οι Wright & Gardner (2000), είναι σκόπιμη η εξέταση 
των πολιτικών – πρακτικών ΔΑΠ με βάση τις απαντήσεις πολλαπλών ερωτωμένων, ώστε να 
βελτιώνεται η αξιοπιστία και εγκυρότητα των ερευνών. 
 
Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 3.3, επόμενο στάδιο έρευνας θα μπορούσε να 
αποτελέσει η ποσοτικοποίηση του επιλεχθέντος υποδείγματος (μοντέλου) με χρήση δεικτών και 
συντελεστών βαρυτήτων. Η παρούσα διατριβή, ως γνωστόν, επιχείρησε μόνο να δώσει 
κατάλληλες απαντήσεις στα ερωτήματα του τύπου «γιατί» και «πώς» των μεταξύ των 
παραγόντων του μοντέλου σχέσεων. 
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