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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Δηζαγωγή : H εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ιπζνχλ
δηάθνξα νξγαλσηηθά ζέκαηα. Βειηηζηνπνηεί ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επίδνζε κε
ζηφρν λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, λα θαιπηεξεχζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ
παξαγφκελνπ έξγνπ, λα κεηψζεη ηα έμνδα, λα βνεζήζεη ζηελ ζσζηή θαη πιήξε
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, λα απμήζεη ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, βνεζά
ηελ νξγάλσζε, λα θαηαπνιεκήζεη ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα γίλνπλ επθνιφηεξα νη κεηαξξπζκίζεηο.
θνπόο : H δηεξεχλεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ νη
εξγαδφκελνη ζην Ννζνθνκείν ηεο Βέξνηαο κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
ιακβάλνπλ ή έρνπλ ιάβεη ή ζα ιάβνπλ ζην κέιινλ. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο
είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Ννζνθνκείν ηεο Βέξνηαο, θαζψο θαη ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.
Μεζνδνινγία : Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη πνηνηηθή. Ζ επηινγή ηεο
πνηνηηθήο έξεπλαο µε ηε ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιείν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ
ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε. Ο πιεζπζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ εξγαδφκελνη
ζην Ννζνθνκείν Βεξνίαο. Σν δείγκα πνπ έιαβε κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα
απνηεινχληαλ απφ 6 άηνκα
Απνηειέζκαηα
ζπκκεηερφλησλ

απφ

:
ηα

ζνλ

αθνξά
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εξγαζηαθή

πξνθχπηεη

φηη

ε

ηθαλνπνίεζε

ησλ

πιεηνςεθία

ησλ

ζπκκεηερφλησλ είλαη αξθεηά έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο
δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε. ινη νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ε
εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Γηα λα ην ζηεξίμνπλ απηφ
ηφληζαλ φηη κε ην λα είλαη θάπνηνο πην θαηαξηηζκέλνο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη κε ηηο
γλψζεηο ηνπ θαη έηζη ληψζεη ηθαλνπνίεζε κε ην απνηέιεζκα. Tα πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο ζηα νπνία έρνπλ ζπκκεηάζρεη ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθά. Σέινο, φινη
νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα εθπαηδεπηνχλ πεξηζζφηεξν ζε πνιινχο
ηνκείο αιιά θπξίσο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο.
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πκπεξάζκαηα : Γεδνκέλνπ φηη ην δείγκα ζε απηήλ ηελ έξεπλα απνηειείην
απφ εξγαδνκέλνπο ζε 1 λνζνθνκεηαθή κνλάδα, κία κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε
λα δηεμαρζεί ζε έλα κεγαιχηεξν δείγκα εξγαδνκέλσλ, ζε πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία,
θάηη πνπ ζα νδεγνχζε ζε πην αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα
γεληθεπζνχλ.

Λέμεηο θιεηδηά : πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
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ABSTRACT

Introduction: The educational process is used to solve various organizational
issues. It optimizes individual and collective performance with the goal of increasing
productivity to improve the quality of the work produced, reduce costs, assist in the
proper and complete operation of the equipment, increase the morale of employees. In
addition, it helps the organization to combat environmental changes, it makes it easier
for reforms to be made.
Purpose: To investigate the connection between the satisfaction received by
employees at the Veria Hospital and the educational programs they receive or have
received or will receive in the future. The individual objectives of the study are to
investigate the determinants of occupational satisfaction at Veria Hospital and the
correlation between professional satisfaction and training programs.
Methodology: This research is qualitative. The choice of qualitative research
using the interview as an information gathering tool was considered the most
appropriate. The population of this research was working in the Veria Hospital. The
sample that participated in this survey consisted of 6 people
Results: As regards the participants' job satisfaction from the results, the
majority of the participants are quite satisfied with the possibilities given to them for
promotion and development. All participants stated that education is linked to job
satisfaction. To support this, he stressed that by being more skilled, he can contribute
with his knowledge and thus feels satisfaction with the outcome. The training
programs they have participated in were quite effective. Finally, all participants stated
that they would like to be trained more in many areas but mainly in their specialty.
Conclusions: As the sample in this survey consisted of workers in 1 hospital
unit, a future survey could be conducted in a larger sample of workers in more
hospitals, which would lead to more credible conclusions, which could be generalized
.
Key words: training programs, educational needs, professional satisfaction
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ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο
2017-2018 ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θ. Βνχδα Φψηηνπ,θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο (ΠΑΜΑΚ), ζηνλ νπνία θαη νθείισ ηδηαίηεξεο
επραξηζηίεο.
Δπηπξφζζεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Αιεηξά Βαζίιεην,
δηεπζπληή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο κε ηελ θαζνδήγεζή ηνπ
θαη ηε ζπλερή ππνζηήξημε βνήζεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.
Σέινο, ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ νηθνγέλεηά κνπ
γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζηήξημή ηνπο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.
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ΔΗΑΓΧΓΖ

Ο ξφινο ησλ λνζειεπηψλ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο θαη εμειίζζεηαη
παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
λνζειεπηψλ ζηα λνζνθνκεία θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο
θαη έρεη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο αιιά θαη ζηελ επίδνζε ηνπο γεληθφηεξα.
Έρεη επίζεο αλαθεξζεί φηη εθηφο ηεο πξνζσπηθήο δσήο, ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε θαζνξίδεηαη θαη απφ ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ νηθνγελεηαθήο θαη
επαγγεικαηηθήο δσήο. Ζ βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ λνζειεπηψλ κπνξεί
λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Παξάιιεια, ε
πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ λνζειεπηψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
παξαγσγηθφηεηα ηνπο. ια ηα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο
ηθαλνπνίεζεο ζηελ εξγαζία θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη έλαο απφ ηνπο
παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ηελ επεξεάζνπλ.
Ζ εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
πξνζδψζνπλ ζηνπο θαηλνχξγηνπο ππαιιήινπο ή ζην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηηο
δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ηηο εξγαζίεο ηνπο.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα νινθιεξψζεη
ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο, βάδνληαο αμία ζηελ εξγαζία ησλ αλζξψπσλ πνπ
απαζρνιεί. Ζ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ επέλδπζε ζηνπο αλζξψπνπο γηα λα
παξέρνπλ πην πνιιά θαη λα εθαξκφδνπλ θαιχηεξα ηηο θπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.
Δπίζεο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ιπζνχλ δηάθνξα
νξγαλσηηθά ζέκαηα. Βειηηζηνπνηεί ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επίδνζε κε ζηφρν λα
απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα λα θαιπηεξεχζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ,
λα κεηψζεη ηα έμνδα, λα βνεζήζεη ζηελ ζσζηή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ,
λα απμήζεη ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, βνεζά ηελ νξγάλσζε λα
θαηαπνιεκήζεη ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα γίλνπλ
επθνιφηεξα νη κεηαξξπζκίζεηο.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο
ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη ζην Ννζνθνκείν ηεο Βέξνηαο κε ηα
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εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ιακβάλνπλ ή έρνπλ ιάβεη ή ζα ιάβνπλ ζην κέιινλ.
Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Ννζνθνκείν ηεο Βέξνηαο,
θαζψο θαη ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.
Σν πξψην θεθάιαην αθνξά ηελ δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα δίλνληαη ν νξηζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ
εληφο ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε
κία λνζνθνκεηαθή κνλάδα, θαζψο θαη ε επηινγή θαη ζηξαηνιφγεζε αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο. Δπίζεο, αλαιχνληαη ε εθπαίδεπζε θαη
αλάπηπμε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, ε ππνθίλεζε
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο θαη ε αμηνιφγεζε αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο.
ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ.
Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη ε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζην ρψξν ηεο
πγείαο.
Σν

ηξίην

πξνζσπηθνχ.

θεθάιαην

Αλαιπηηθφηεξα,

ζρεηίδεηαη

κε

παξνπζηάδεηαη

ηελ
ε

επαγγεικαηηθή
έλλνηα

ηεο

ηθαλνπνίεζε

επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο, νη
παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο.
ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο.
Αλαιπηηθφηεξα δίλνληαη ν ζθνπφο, ην δείγκα ηεο κειέηεο θαη ην εξγαιείν ζπιινγήο.
ην πέκπην θεθάιαην δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ελψ
ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ

1.1

ΟΡΗΜΟ

ΚΑΗ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

ΣΖ

ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ
ΜΟΝΑΓΧΝ

Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ εθείλσλ ησλ
ζπζηεκάησλ ζε έλα λνζνθνκείν, πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αμηνπνηήζεη κε ηνλ πιένλ
απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ (ηαηξηθφ,
λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ), νχησο ψζηε λα νδεγεζεί ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ
έρεη ζέζεη (Mathis & Jackson, 2011). Γηα απηφ ην ιφγν ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ αλαθέξεηαη πξσηίζησο ζηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο ησλ
θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηε λνζνθνκεηαθή κνλάδα, βάζεη ησλ
αλαγθψλ ηνπ (Fallon & McConnell, 2007; Shi, 2007; Mathis&Jackson, 2011).

Δηθφλα 1.1. Σν Harvard model ησλ Beer et al. Πεγή: Tyson, 2006, ζει. 86
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χκθσλα κε ην Harvard model ησλ Beer et al. (1985, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ
Tyson, 2006), ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη εθείλν ην ζχζηεκα πνπ
ζπλδέεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ νξγαληζκνχ κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο
θαη ηηο κεηαηξέπεη πάιη ζε ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν κνληέιν
απηφ πεξηγξάθεη ζηελ νπζία ηελ άξξεθηε θαη άκεζε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ
λνζνθνκείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο.
Χζηφζν, ην κνληέιν απηφ δελ επηηπγράλεη λα θαηαδείμεη πψο νη ζηφρνη ηνπ
λνζνθνκείνπ είλαη πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηεο
δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Άιινη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα απνδείμνπλ φηη ε
δηνίθεζε

αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ

είλαη

κηα

δηαδηθαζία

φπνπ

ππάξρνπλ

αιιεινζπλδεφκελεο απνθάζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή,
φπσο δειαδή επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο.

Δηθφλα 1.2. Μνληέιν ζχλδεζεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη δηνίθεζεο
αλζξσπίλσλ πφξσλ Πεγή: Tyson, 2006, ζει. 87
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χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Tyson, 2006; Fallon & McConnell,
2007; Senyucel, 2009; Hernandez, 2009; Mathis & Jackson, 2011), ε δηνίθεζε
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε έλα πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη ιεηηνπξγίεο-επζχλεο κε ηηο νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλν ην ηκήκα
δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ελφο λνζνθνκείνπ είλαη νη εμήο: ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο, αλαζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηψλ, πξνζαξκνγή ηνπ λνζνθνκείνπ ζηηο
αιιαγέο

ηνπ

επξχηεξνπ

ρξεκαηννηθνλνκηθή

πεξηβάιινληνο

δηαθάλεηα,

ζην

νπνίν

δξαζηεξηνπνηείηαη,

πξνζέιθπζε-επηινγή-δηαθξάηεζε

εξγαδνκέλσλ,

εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ, ακνηβέο πξνζσπηθνχ, δηακφξθσζε ηεο
εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ηέινο ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ κε
ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ λνζνθνκεηαθψλ
κνλάδσλ.
πλνιηθά, ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε έλα λνζνθνκείν
είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ,
θαζψο επίζεο θαη λα βειηηψζεη θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αλάπηπμε θαη
παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ή αιιηψο ηνπ „αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ‟.
ε γεληθέο γξακκέο, ην ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη σο απνζηνιή ηνπ
(Εεπγαξίδεο &ηακαηηάδεο, 1997):
«α) Σελ αλάιπζε, δηακφξθσζε θαη εηζήγεζε πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ
ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο,
β) Σελ ππνζηήξημε θαη ηελ εμππεξέηεζε, φζν είλαη δπλαηφλ, φισλ ησλ
ηκεκάησλ ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο θάζεηο ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ,
γ) Σελ αλάιεςε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ζην θνξέα
(εηαηξεία) επαξθέο θαη ηθαλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ηφζν γηα ην παξφλ φζν θαη γηα ην
κέιινλ,
δ) Σε ζπλερή έξεπλα, αμηνιφγεζε θαη αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζσπηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηε
ζπκβνιή ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ θνξέα (ηεο επηρείξεζεο)
θαη ησλ ζηφρσλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ».
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Ζ δηνίθεζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ επηηειεί ηξεηο ξφινπο ζε έλα λνζνθνκείν
(Mathis &Jackson, 2011): α) δηαρεηξηζηηθφ, β) ιεηηνπξγηθφ, γ) ζηξαηεγηθφ. Ο
δηαρεηξηζηηθφο ξφινο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπιινγή θαη ηε δηαθξάηεζε πιεξνθνξηψλ γηα
ηνπο εξγαδνκέλνπο, κε ηε δηαρείξηζε αηηεκάησλ απνδεκίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην
ρεηξηζκφ ησλ αδεηψλ ηνπο, θαζψο θαη κε ηελ αιιεινγξαθία κε θπβεξλεηηθνχο
νξγαληζκνχο, φπσο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λνκνζεζία γηα ηα εξγαζηαθά. Ο
ιεηηνπξγηθφο ξφινο ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ιεηηνπξγηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σέινο, ν ζηξαηεγηθφο ξφινο
δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη ηδηαίηεξε θαη ζεκαληηθή
αμία γηα ην λνζνθνκείν, ηδίσο σο πάξνρνο ππεξεζηψλ πγείαο, θαη σο εθ ηνχηνπ απηφο
ν ξφινο ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ.
Οη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ
ζηελ νξγαλσζηαθή επηηπρία θαη ν παξάγνληαο-θιεηδί ζε απηφ είλαη ε δηαζθάιηζε φηη
απηέο νη ιεηηνπξγίεο ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ βαζίδνληαη
ζηα εμήο (Mathis &Jackson, 2011):
α) Παξαγσγηθφηεηα: ε ζπλερήο αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, φπσο απηή
κεηξηέηαη βάζεη ηνπ έξγνπ ηνπ θάζε εξγαδφκελνη, είλαη νινέλα θαη πην κείδνλνο
ζεκαζίαο δεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηδίσο ζην πιαίζην ησλ
ηδησηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. Ζ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα
λνζνθνκείν επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ management,
ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ αζθνχληαη εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ,
β) Πνηφηεηα: ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
επεξεάδεη ηελ επηηπρία ηνπ λνζνθνκείνπ ζε καθξνρξφλην νξίδνληα. Γηα παξάδεηγκα,
ε θήκε φηη έλα λνζνθνκείν πξνζθέξεη ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο έρεη σο
απνηέιεζκα κεησκέλε αλάπηπμε θαη ρακειή επίδνζε, ιφγσ ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ
αζζελψλ. Ζ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα απαηηεί ζπλερείο βειηηψζεηο θαη αλαζρεδηαζκφ
ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δθηφο απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο
αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, ε αληηιακβαλφκελε αμία απφ κέξνπο ησλ αζζελψλ, αιιά
ηδίσο ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ηνπο παξέρνληαη
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά,
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γ) Τπεξεζία: πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πςειήο
πνηφηεηαο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ ηελ παξνρή,
ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί ν αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιαγέο ζηελ
νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εγεζίαο, θαζψο θαη αιιαγέο ζηηο
πξαθηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ην ηκήκα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα, ην ηκήκα
δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ζα πξέπεη λα επηηειέζεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο (Mathis &
Jackson, 2011): πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηαζθάιηζε φηη φινη
έρνπλ ίζεο επθαηξίεο εξγαζίαο, επηινγή πξνζσπηθνχ, αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ
πφξσλ, θαζνξηζκφο ζπζηεκάησλ γηα αληακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο, δηαζθάιηζε ηεο
πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη ρεηξηζκφ ησλ ζρέζεσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε δηνίθεζε.

Δηθφλα 1.3. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Πεγή: Mathis θαη
Jackson, 2011, ζει. 11
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Γεληθά, έλα ηκήκα πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο ησλ «πξνζιήςεσλ,
πξνγξακκαηηζκνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ θαη εμέιημεο
ζηειερψλ, νξγάλσζεο θαη θαζνξηζκνχ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, πξνγξακκάησλ
πγείαο θαη αζθάιεηαο, σθειεκάησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ην πξνζσπηθφ, εξγαηηθψλ
ζρέζεσλ θαη έξεπλαο πξνζσπηθνχ […] κπνξνχλ ζε απηέο λα πξνζηεζνχλ θαη νη
ελέξγεηεο:

επνπηεία

εξγαδνκέλσλ,

θίλεηξα,

εγεζία,

νκαδηθή

ζπκπεξηθνξά,

επηθνηλσλία θαη αλζξψπηλεο ζρέζεηο» (Εεπγαξίδεο &ηακαηηάδεο, 1997).

1.2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Δ

ΜΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε έλα λνζνθνκείν είλαη κία
θξίζηκε δηαδηθαζία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997):
«α) ζπκβάιιεη ζηε κεγαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ πνπ
παξαηεξνχληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ησλ πηζαλψλ κειινληηθψλ ζπλεπεηψλ
απηψλ ησλ ηάζεσλ,
β)

βνεζά

ζηε

βειηίσζε

ησλ

ειέγρσλ

έλαληη

πξνγξακκάησλ

θαη

πξνυπνινγηζκψλ θαη
γ) εμαζθαιίδεη ηε βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο».
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε απφ
κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο αιιαγέο πνπ
ζα επέιζνπλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην ηνπ λνζνθνκεηαθνχ νξγαληζκνχ. Οη εθηηκήζεηο
απηέο γίλνληαη κε βάζεη ηνπο εμήο παξάγνληεο (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997): ηηο
αλακελφκελεο απνρσξήζεηο (εθξνέο), ηηο αλακελφκελεο πξνζειεχζεηο (εηζξνέο), ηηο
πθηζηάκελα ζρέδηα δηαδνρήο, ην πθηζηάκελν ζχζηεκα κεηαθηλήζεσλ, ηε δνκή ησλ
πιηθψλ θαη ην δπλακηθφ αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ
πφξσλ είλαη κία θξίζηκε δηαδηθαζία, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο
ππεξεζηψλ φπσο νη νξγαληζκνί πγείαο, θαζψο νη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζε
θάζε ζέζε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, εκπεηξίεο, δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο ζέζεο θαη ελ ηέιεη ζηηο
απαηηήζεηο ησλ αζζελψλ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα είλαη θαη ζηε ζσζηή αλαινγία,
ψζηε ην πξνζσπηθφ λα κελ είλαη νχηε πιενλάδνλ, αιιά νχηε θαη ειιηπέο, πξνθεηκέλνπ
λα παξάγεηαη θαη λα παξάζρεηαη ε ππεξεζία θαηάιιεια ψζηε λα νδεγήζεη ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ελ πξνθεηκέλσ ησλ αζζελψλ (Tyson,
2006; Fallon & McConnell, 2007).

Δηθφλα 1.4. Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν
Πεγή: Εεπγαξίδεο θαη ηακαηηάδεο, 1997, ζει. 112

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, επηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη
ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο λνζνθνκείνπ
είλαη νη εμήο ηξεηο (Mathis & Jackson, 2011):
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α) ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ην λνζνθνκείν
(νηθνλνκηθφ, ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ) θαζψο επεξεάδεη ηε
ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ην επίπεδν ησλ πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ,
β) ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή πνπ έρεη πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη ν νξγαληζκφο,
γ) ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ.
Δπηπξφζζεηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζρεηίδεηαη κε:
α) ηελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί ν
νξγαληζκφο,
β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ πξνζέιθπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ,
γ) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ησλ εξγαδνκέλσλ,
δ) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, ησλ επηδνκάησλ θαη ηνλ
απνδεκηψζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
ε) ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ,
ζη) ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο,
δ) ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ,
ε) ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ νη
εξγαδφκελνη θαη ηέινο
ζ) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Σν πξψην ζηάδην ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο
ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηεινχληαη θαζεκεξηλά ζηνλ νξγαληζκφ πγείαο, ην πξνζσπηθφ
πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο, ν ρξφλνο εθηέιεζήο
ηνπο θαη ηέινο ην πξνζσπηθφ πνπ ήδε απαζρνιείηαη. Απηφ ζα βνεζήζεη ηε κνλάδα
πγείαο λα δηαπηζηψζεη αλ ππάξρεη ειιηπέο, πιενλάδνλ ή ηθαλνπνηεηηθφ πξνζσπηθφ,
ψζηε λα ην πξνζαξκφζεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη λα
δηαζθαιίδεηαη ην ρακειφ θφζηνο (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ πιενλάδνληνο
πξνζσπηθνχ) θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηνπο αζζελείο (π.ρ. ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ειιηπνχο πξνζσπηθνχ) (Tyson, 2006; Fallon & McConnell, 2007;
Hernandez, 2009).

20

Σν δεχηεξν ζηάδην ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε θαηαγξαθή
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ πγείαο λα
πξνζδηνξίζεη αθξηβψο ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη, αιιά θαη λα θαηαγξάςεη ηηο
απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ψζηε λα βξεη ππνςεθίνπο πνπ ζα έρνπλ ηα θαηάιιεια
ραξαθηεξηζηηθά γηα λα ζηειερψζνπλ απηέο ηηο ζέζεηο (Fallon &McConnell, 2007;
Hernandez, 2009). Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε ζηξαηνιφγεζε θαη ε επηινγή ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ζα ζηειερψζεη ηε κνλάδα πγείαο θαη πνπ αλαιχεηαη ζηελ επφκελε
ελφηεηα.
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Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ζηειερψζεη έλαλ
νξγαληζκφ είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ
(Εεπγαξίδεο θαη ηακαηηάδεο, 1997). Ζ επηινγή είλαη εθείλε ε δηαδηθαζία φπνπ ην
ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπιιέγεη θαη εμεηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη
αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο εξγαδνκέλνπο, κε ζηφρν λα δηαπηζηψζεη πνηνο(-νη)
απφ απηνχο ηνπο ππνςεθίνπο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα
ζηειερψζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ζηε βάζε ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζέζεσλ πνπ έγηλε ζην
πξνεγνχκελν ζηάδην, αιιά θαη πνηνο (-νη) θξίλνληαη σο κε θαηάιιεινη γηα ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο (Fallon &McConnell, 2007; Hernandez, 2009).
Οη πεγέο γηα ηελ επηινγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δηαθξίλνληαη ζε
εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Οη εζσηεξηθέο αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία εθείλε θαηά
ηελ νπνία ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηνλ νξγαληζκφ θαιχπηεηαη κέζσ ηεο κεηάζεζεο ή
πξναγσγήο ελφο εξγαδνκέλνπ απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ. Παξάιιεια, νη εζσηεξηθέο
πεγέο αλαθέξνληαη θαη ζηηο ζπζηάζεηο ππνςεθίσλ απφ άιινπο managers. Δπηπιένλ,
φηαλ επηιέγνληαη νη εζσηεξηθέο πεγέο, ε ζηξαηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κέζσ
ηεο αλάξηεζεο αλαθνηλψζεσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ή κέζα απφ ην ζχζηεκα πνπ
έρεη ε εηαηξεία ζηε δηάζεζή ηεο γηα ηε ζπιινγή θαη δηαθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ
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πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε ζέιεη
αξθεηνχο ππνςεθίνπο ή ππνςεθίνπο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ
ππάξρνπλ ζηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπζηεζεί ή πξνζσξηλνχο (επνρηαθνχο) ππαιιήινπο,
ηφηε απεπζχλεηαη ζηηο εμσηεξηθέο πεγέο (Tyson, 2006; Fallon &McConnell, 2007;
Shi, 2007; Hernandez, 2009; Mathis &Jackson, 2011; Niles, 2013).
Οη εμσηεξηθέο πεγέο αλαθέξνληαη ζηελ επηινγή θαη ζηξαηνιφγεζε
πξνζσπηθνχ εθηφο ηεο επηρείξεζεο, κέζα απφ αγγειίεο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο,
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο, κέζσ θνιιεγίσλ, ζρνιείσλ, παλεπηζηεκίσλ,
εξγαηηθψλ ελψζεσλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο βνήζεηαο γξαθείσλ επηινγήο πξνζσπηθνχ
(Hernandez, 2009; Mathis & Jackson, 2011; Niles, 2013). ηελ πεξίπησζε ησλ
δεκφζησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, νη εμσηεξηθέο πεγέο αθνξνχλ ηελ αλαθνίλσζε
ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο, αιιά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Σφζν νη εμσηεξηθέο φζν θαη νη εζσηεξηθέο πεγέο έρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα.
Πην αλαιπηηθά, ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εζσηεξηθψλ πεγψλ είλαη ε ελίζρπζε
ηνπ εζηθνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ κέζσ ηεο πξναγσγήο ηνπ, ε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ
ηθαλνηήησλ, ην ρακειφηεξν θφζηνο γηα θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην θίλεηξν γηα
θαιή απφδνζε. Αληίζηνηρα, ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε κείσζε ηνπ εζηθνχ φζσλ δελ
πξνήρζεζαλ, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πξναγσγή θαη ε
αλαγθαηφηεηα χπαξμεο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο. ζνλ αθνξά ζηηο εμσηεξηθέο
πεγέο, ηα πιενλεθηήκαηα είλαη φηη, ην λέν „αίκα‟ θέξλεη θαη λέεο νπηηθέο/πξννπηηθέο,
είλαη πην θζελφο θαη γξήγνξνο ηξφπνο απφ κία πξναγσγή πνπ απαηηεί εθπαίδεπζε,
ελψ παξάιιεια κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ. Αληίζηνηρα, ζηα
κεηνλεθηήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ην φηη κπνξεί λα κελ επηιεγεί θάπνηνο πνπ λα
ηαηξηάδεη ζηνλ νξγαληζκφ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζηθά πξνβιήκαηα ζηνπο
εξγαδνκέλνπο πνπ δελ επηιέρζεθαλ, ελψ απαηηείηαη κεγάινο ρξφλνο πξνζαξκνγήο
(Mathis &Jackson, 2011).
Οη κέζνδνη πνπ έρεη κία εηαηξεία ζηε δηάζεζή ηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ππνςεθίσλ θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ απφ εμσηεξηθέο πεγέο είλαη νη
εμήο (Mathis & Jackson, 2011).
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Ο πξψηνο είλαη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. Δθηφο απφ ηηο γεληθέο
πιεξνθνξίεο-εηθφλα πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξεία, ηηο δίλνπλ παξάιιεια ηελ
επθαηξία λα δηαπηζηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζην γξαπηφ ιφγν, ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ λα νξγαλψλεη ηε ζθέςε ηνπ θαη λα παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίεο κε ζαθή θαη μεθάζαξν ηξφπν.

Δηθφλα 1. 5. Γηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ. Πεγή: Mathis θαη Jackson, 2011, ζει.
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Ο δεχηεξνο είλαη ε ζπλέληεπμε, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα
έρεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο κέζσ ηεο ακθίδξνκεο
επηθνηλσλίαο κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο απφςεηο ηνπ, θαζψο θαη
ελ γέλεη ην ππφβαζξφ ηνπ.
Ο ηξίηνο είλαη νη δνθηκαζίεο (ηεζη), πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ ηηο
ηθαλφηεηεο εθείλεο ηνπ αηφκνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαλνχλ κέζα απφ ηηο
πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο. Σα ηεζη απηά πεξηιακβάλνπλ: εμέηαζε πεηξακαηηθψλ
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θαηαζηάζεσλ, ηεζη ηθαλφηεηαο ή θιίζεο, ηεζη λνεκνζχλεο ή γεληθήο πλεπκαηηθήο
ηθαλφηεηαο, εηδηθά ηεζη ηθαλφηεηαο, ηεζη απφδνζεο, ηεζη ελδηαθέξνληνο γηα 7
8επαγγέικαηα, ηεζη θαηαζηάζεσλ, ηεζη πξνζσπηθφηεηαο.
Ο ηειεπηαίνο είλαη νη εμεηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη
εμεηάζεηο γηα ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Να ζεκεησζεί πσο, ε ζπλέληεπμε ζεσξείηαη
ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζιάβεη
κία επηρείξεζε.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζεκαληηθφο είλαη ν έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
αλεχξεζεο θαη επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο έιεγρνο απηφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ
εηαηξεία λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν ην πξφγξακκα επηινγήο πξνζσπηθνχ είλαη
αληηθεηκεληθφ θαη απνηειεζκαηηθφ (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997).
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Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο
νξγαληζκνχ είλαη ζρεδφλ επηβεβιεκέλε ζηε βάζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηνπο νξγαληζκνχο πγείαο (Griffin, 2011; Bardauskaite,
2014). πλεπψο, ε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ πγείαο είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ελ ηέιεη ηελ αχμεζε
ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ (Gounaris et al., 2007; Vemiç, 2007; Berger, 2008).
Πέξα απφ απηφ, φκσο, ε εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ απνηειεί, φπσο ζα αλαιπζεί ζε επφκελε ελφηεηα, κία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ
παξακνλή ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ, ζηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο,
ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηάο ηνπο θαη ελ ηέιεη ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ (Mathis &Jackson, 2011).
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Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα αθνξά είηε λενεηζεξρφκελνπο ππαιιήινπο, είηε
ππαιιήινπο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαηεζνχλ ζε άιιν ηκήκα θαη/ή λα πξναρζνχλ, είηε
γεληθά ππαιιήινπο πνπ βξίζθνληαη ελ ππεξεζία. Χζηφζν, ελδέρεηαη ε επηρείξεζε λα
κελ κπνξεί λα επσκηζηεί ην θφζηνο ελφο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε ζα επηιέμεη σο επί ην πιείζηνλ
ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία θαη άξα ην ζχλνιν ησλ
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ
νπνία πξννξίδνληαη (Fallon & McConnell, 2007).
Με βάζε φηη έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο / επηκφξθσζεο / θαηάξηηζεο κπνξεί
λα έρεη πςειφ θφζηνο, ε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ
πξνγξάκκαηνο ή ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα ζα
απνξξέεη απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ αλακελφκελν νθέινπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Βάζεη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Gardner, 2005; Hernandez, 2009;
Mathis & Jackson, 2011; Niles, 2013), αλαθέξεηαη φηη:
α) Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη ην κηζζφ ηνπ εθπαηδεπηή, ην πιηθφ θαη ν
εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ην θφζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ην
θφζηνο απφ ηελ απψιεηα παξαγσγήο (θφζηνο επθαηξίαο) θαη
β) Σν φθεινο πεξηιακβάλεη αχμεζε ηεο παξαγσγήο, κείσζε ησλ ιαζψλ,
κείσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο επνπηείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη
απφθηεζε λέσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, θαιχηεξε ζπλεξγαζία εληφο νκάδσλ
εξγαζίαο, παξνρή θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη αχμεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απμεκέλε απνδνηηθφηεηά ηνπο
πνπ νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ.
Έλα επίζεο ζεκαληηθφ φθεινο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε κία λνζνθνκεηαθή κνλάδα είλαη ε ελδπλάκσζε πνπ
παξέρεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ ελδπλάκσζε αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν θνηλψλ
αμηψλ, πηζηεχσ θαη θαλφλσλ, ην νπνίν αθελφο απνηειεί ην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο
θαη ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ (Παξαζθεπά,
2009).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελδπλάκσζε ζεκαίλεη φηη ν νξγαληζκφο πγείαο έρεη
δηαζθαιίζεη φηη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ηε δηθαηνδνζία λα
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ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ ελαιιαθηηθά ζα ηηο ιάκβαλε ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.
Ζ ελδπλάκσζε έρεη ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ
εξγαζία, ηελ αχμεζε ηεο αθνζίσζήο ηνπο ζηνλ λνζνθνκεηαθφ νξγαληζκφ θαη θαηά
ζπλέπεηα ηε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη
ζηηο κνλάδεο πγείαο λα ιακβάλνπλ γξήγνξα απνθάζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο
αζζελείο ηνπο θαη λα επηιχνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα θαη ηα παξάπνλα ησλ
αζζελψλ (Valadares, 2004; Saif &Saleh, 2013).
πλνιηθά, ε ελδπλάκσζε δηαθξίλεηαη ζηε δνκεκέλε θαη ηελ επέιηθηε
ελδπλάκσζε. Ζ δνκεκέλε επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο
εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ, ελψ αληίζεηα ε επέιηθηε δίλεη κεγαιχηεξν εχξνο
θηλήζεσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο
αζζελείο. Ζ ελδπλάκσζε κπνξεί λα γίλεη κε ηέζζεξηο ηξφπνπο: ηελ ελδπλάκσζε κέζσ
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ ηεο δέζκεπζεο, κέζσ ηεο αλάκημεο θαη κέζσ
ηεο επαλεθπαίδεπζεο (Kaufman et al., 2009).
Οη Εεπγαξίδεο θαη ηακαηηάδεο (1997) δηαθξίλνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο
εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, αλάινγα κε ηελ ηεξαξρηθή βαζκίδα ζηελ νπνία
αλήθνπλ νη εξγαδφκελνη:
α) Μέζνδνη πνπ αθνξνχλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο: πεξηιακβάλεη ηε
ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηε κέζνδν ηεο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο
ζθέςεο, θαζψο θαη ηε κέζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ελεκέξσζεο,
β) Μέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζε απινχο ππαιιήινπο: πεξηιακβάλεη ηελ
εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ
πξνθαηαξθηηθή εθπαίδεπζε,
γ) Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηψηεξα θαη κεζαία εγεηηθά ζηειέρε:
πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο,
ηελ ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ ππφδπζε ξφισλ, ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε, θαζψο
θαη ηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε,
δ) Μέζνδνη πνπ αθνξνχλ ζε αλψηεξα εγεηηθά ζηειέρε: πεξηιακβάλεη ηα
επηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα θαη ηελ εθπαίδεπζε „επαηζζεζίαο‟.
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Σέινο, κία ζπλεζηζκέλε θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο εθπαίδεπζεο
είλαη ε εθπαίδεπζε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ παιαηφηεξν εξγαδφκελν κε
εκπεηξία (on-the-job training) (Mathis & Jackson, 2011). Τπνζηεξίδεηαη φηη απηή ε
κέζνδνο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε άιιεο, θαζψο ν εξγαδφκελνο
εκπιέθεηαη ελεξγά κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ (The Health Foundation, 2012).
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Ο φξνο „ππνθίλεζε‟ είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά θαη πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο βηνινγηθνχο, πλεπκαηηθνχο,
ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη πηζαλφ λα θαζνδεγήζνπλ ηελ
αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (Barkoukis et al., 2008). Χο εθ ηνχηνπ, ε ππνθίλεζε κπνξεί
λα νξηζηεί σο ε ηάζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε θάπνησλ ζηφρσλ. πσο
αλαθέξνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο (Leshabari, 2008; Walker & Miller, 2010; Niles, 2013),
ε ζεκαζία ηεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ έγθεηηαη ζην φηη ζπλδέεηαη κε
απμεκέλα επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη κε απμεκέλα επίπεδα
δέζκεπζεο κε ηνλ νξγαληζκφ.
Δπηπξφζζεηα, ε ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
αζζελψλ, ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, ζηελ άκεζε θαη
απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη είηε εληφο ηνπ
νξγαληζκνχ κε άιια άηνκα είηε ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο, ζε ρακειφηεξα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ελ ηέιεη ζηελ απμεκέλε νξγαλσζηαθή επίδνζε θαη
ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ.
Ζ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο,
ηηο πξνζδνθίεο, ηηο επηζπκίεο πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη, θαζψο θαη ηελ
αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδνληαη, παξάγνληεο νη νπνίνη
πξνζδηνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο παξαθηλνχλ λα απμήζνπλ ηελ
27

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη λα επηδείμνπλ κία ζπγθεθξηκέλε
ζπκπεξηθνξά (Winfield et al., 2004; Walker & Miller, 2010). Καηά ζπλέπεηα, έλαο
νξγαληζκφο πγείαο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη κεζφδνπο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηε βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
θαζψο θάζε άηνκν ππνθηλείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο.
Έηζη, ζχκθσλα κε δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Fallon & McConnell, 2007;
Hernandez, 2009; Niles, 2013) ε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κε
ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: νηθνλνκηθή αληακνηβή, πξναγσγή, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ
επίηεπμε ζηφρσλ, βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εξγάδνληαη ηα άηνκα θαη
ησλ επξχηεξσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, δεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο,
ελδπλάκσζε θαη δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο,
εζηθή αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη
ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (self-determination theory), νη
κέζνδνη παξαθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κίαο επηρείξεζεο δηαθξίλνληαη ζε
δχν θαηεγνξίεο (Barkoukis et al., 2008):
α) Δζσηεξηθέο κέζνδνη παξαθίλεζεο: αλαθέξεηαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ
ζε κία δξαζηεξηφηεηα επεηδή είλαη επράξηζηε θαη γηα ηελ απφιαπζε πνπ απνθνκίδεη
θάπνηνο απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. πλήζσο απηέο νη κέζνδνη ζρεηίδνληαη
πεξηζζφηεξν κε ηελ απφθηεζε θχξνπο θαη θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο, θαζψο θαη ηελ
πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη
β) Δμσηεξηθέο κέζνδνη παξαθίλεζεο: αλαθέξεηαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ
ζε κία δξαζηεξηφηεηα επεηδή αλακέλεη φηη ζα έρεη θάπνην φθεινο-αληακνηβή απφ
απηή ηε ζπκκεηνρή, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα πξναγσγή, νηθνλνκηθέο απνιαβέο,
θνηλσληθνπνίεζε.
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πσο αλαθέξνπλ νη Εεπγαξίδεο θαη ηακαηηάδεο (1997), ε αμηνιφγεζε
«απνηειεί έλα κέηξν ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην ζηέιερνο έρεη ζπκβάιιεη
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ηππηθή νξγάλσζε θαη ηνπο
νπνίνπο νθείιεη λα επηδηψμεη». Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε φρη κφλν γηα ηνλ νξγαληζκφ, αιιά θαη γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ νξγαληζκφ θαζψο
ζπκβάιιεη ζην λα πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ηεο νηθνλνκηθήο απνιαβήο ησλ
εξγαδνκέλσλ κε ηελ απφδνζή ηνπο, βνεζάεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηαζέζεσλ ζε άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη/ή πξναγσγήο, ελψ παξάιιεια είλαη
ρξήζηκε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλήηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απμήζνπλ
ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε
είλαη

ζεκαληηθή

γηα

ηνπο

εξγαδφκελνπο

γηαηί

κέζσ

ηεο

παξερφκελεο

αλαηξνθνδφηεζεο ζπκβάιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιαζψλ ηνπο, ζηα δπλαηά θαη
αδχλαηα ζεκεία ηνπο, ζηελ θαηαγξαθή εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξίδνπλ
βειηίσζεο, αιιά θαη ζην πψο ν νξγαληζκφο νπζηαζηηθά αμηνινγεί ηε ζπκπεξηθνξά
πνπ επηδεηθλχνπλ φπσο απηή αληαλαθιάηαη κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο.
Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη
ηέζζεξα (Kessler, 2008). Σν πξψην είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο. ην ζηάδην
απηφ ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο επζχλεο πνπ έρεη θάζε ζέζε
εξγαζίαο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ φζνπο βξίζθνληαη ζε απηέο ηηο ζέζεηο θαη
λα ζέζεη ζηφρνπο γηα ηελ ππφ αμηνιφγεζε πεξίνδν. Σν δεχηεξν είλαη ην coaching,
θαηά ην νπνίν ν νξγαληζκφο πξνζθέξεη ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδφηεζε, ελψ
παξάιιεια εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζ‟ φιε ηελ ππφ αμηνιφγεζε
πεξίνδν. Σν ηξίην είλαη ε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία γίλεηαη ζην ηέινο ηεο
ππφ αμηνιφγεζεο πεξηφδνπ, φπσο απηή έρεη νξηζηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ. Σν ηειεπηαίν
είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε, φπνπ ν νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνλ εξγαδφκελν ζρεηηθά κε
ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο.
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Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δηέπεηαη απφ ηξεηο θάζεηο : ην ζρεδηαζκφ, ηνλ
έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο θάζεο, νη
managers ζπλαληηνχληαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα ζέζνπλ ζηφρνπο αμηνιφγεζεο
θαη αλάπηπμεο, λα δηεπθξηλίζνπλ ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, λα πξνζδηνξίζνπλ ηα εκπφδηα πνπ ελδερνκέλσο λα
ππάξρνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ, θαζψο θαη λα
αλαζεσξήζνπλ πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα (Kessler, 2008).

Δηθφλα 1.6. Κχθινο δηαρείξηζεο αμηνιφγεζεο Πεγή: Kessler, 2008, ζει. 23

ηε δεχηεξε θάζε, ε ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ managers θαη ησλ εξγαδνκέλσλ
απνζθνπεί ζην λα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη έσο εθείλε ηε
ρξνληθή ζηηγκή, λα ειεγρζνχλ νη ζηφρνη θαη ελδερνκέλσο λα επαλαδηαηππσζνχλ θαη
λα αλαζεσξεζνχλ, αιιά θαη λα εμαιεηθζνχλ ηπρφλ εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Μεηαμχ ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο θάζεο, ηα δχν κέξε, managers
θαη εξγαδφκελνη, εηνηκάδνληαη μερσξηζηά γηα λα ζπδεηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηελ
αμηνιφγεζεο. Σέινο, ζηελ ηξίηε θάζε ε ζπλάληεζε απηψλ ησλ δχν κεξψλ ζηφρν έρεη
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λα ζπδεηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, λα ζέζεη ζηφρνπο γηα ηελ επφκελε
ππφ αμηνιφγεζε πεξίνδν, αιιά θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην δήηεκα ηεο βαζκνινγίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ (Kessler, 2008).
χκθσλα κε ηνλ Kessler (2008), ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ επηιέγεη ηελ
εηήζηα αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ελφο
εξγαδνκέλνπ, ζην ηη έρεη πεηχρεη θαη πψο. Δθηφο απφ απηφ, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο
επηιέγνπλ λα αμηνινγήζνπλ νξηζκέλνπο εξγαδνκέλνπο βάζεη ζχγθξηζεο κεηαμχ ηνπο.
Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Belding (2004), ε κέζνδνο απηή δελ θξίλεηαη θαη ηφζν
απνηειεζκαηηθή, δεδνκέλνπ φηη είλαη δχζθνιν – αιιά θαη επηθίλδπλν – λα
αμηνινγεζεί έλα εξγαδφκελνο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη
ηηο εκπεηξίεο άιισλ εξγαδνκέλσλ.
Γηα απηφ ην ιφγν, ν Kessler (2008) πξνηείλεη κία κέζνδν, ηελ Competencybased performance review, ε νπνία βαζίδεηαη ζην πψο νη νξγαληζκνί αμηνινγνχλ ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηνπο κε βάζε ην ηη έρνπλ θάλεη θαη πψο ην έρνπλ θάλεη, ζπλνιηθά κέρξη
θαη ηελ ηειεπηαία αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη, βνεζά
ηνπο εξγαδνκέλνπο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο κε ηξφπν
ηέηνην ψζηε λα είλαη ζπκβαηφο κε ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο
λα είλαη πεξηζζφηεξν πεηπρεκέλνο. Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη απηή ε κέζνδνο
βνεζά πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο κεζφδνπο λα δηαπηζηψζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
εξγάδνληαη νη ππάιιεινη (Kessler, 2008).
Οξηζκέλεο επηπιένλ ηερληθέο αμηνιφγεζεο είλαη νη αθφινπζεο (Εεπγαξίδεο &
ηακαηηάδεο, 1997):
α) ηερληθή ηεο ελαιιαζζφκελεο αμηνιφγεζεο: ε ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη
ζηελ πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ελφο κφλν πξνζφληνο ηνπ εξγαδνκέλνπο ή ηεο
ζπλνιηθήο επίδνζήο ηνπο. Μέζσ απηήο ηεο ηερληθήο ειαρηζηνπνηείηαη ην πξφβιεκα
ηεο δηαηήξεζεο ελφο standard γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά απαηηεί πνιχ θαιή
πιεξνθφξεζε σο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ,
β) ηερληθή ηεο ζχγθξηζεο δεπγαξηψλ: ζηελ ηερληθή απηή θάζε άηνκν κέζα ζε
κηα νκάδα πνπ εξγάδνληαη ζε παξφκνηεο εξγαζίεο ζπγθξίλεηαη κε φια ηα ππφινηπα
κέξε ηεο νκάδαο. Ζ ηερληθή απηή είλαη πνιχπινθε φηαλ ε νκάδα απνηειείηαη απφ
πνιιά άηνκα,
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γ) ηερληθή ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ: ζηελ ηερληθή απηή ν πξντζηάκελνο
ζεκεηψλεη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο πεξηφδνπ ζπκβάληα θαιήο ή θαθήο
απφδνζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Χζηφζν, ην κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε
πξνθαηάιεςε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ν αμηνινγεηήο.
Μία απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ε
ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέληεπμε απηή κεηαμχ ηνπ manager θαη ηνπ
εξγαδφκελνπ, ν manager ελεκεξψλεη ηνλ εξγαδφκελν ζρεηηθά κε ην πψο ηνλ έρεη
αμηνινγήζεη εμεγψληαο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε
θαη πξνζπαζνχλ απφ θνηλνχ κε ηνλ εξγαδφκελν λα βξνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο
απφδνζήο ηνπ ζην κέιινλ. Άιιεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνπλ
ηηο κεζφδνπο ζχγθξηζεο, ηηο κεζφδνπο ησλ ζηαζεξψλ θξηηεξίσλ, ηελ αμηνιφγεζε κε
βάζε ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο άκεζεο
κέηξεζεο. Πην αλαιπηηθά, νη κέζνδνη απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ (Εεπγαξίδεο &
ηακαηηάδεο, 1997).

Α. Μέζνδνη ζχγθξηζεο
Οη κέζνδνη απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην φηη ε αμηνιφγεζε ελφο εξγαδνκέλνπ
γίλεηαη ζηε βάζε ηεο ζχγθξηζήο ηνπ κε άιινπο εξγαδφκελνπο. Οη βαζηθέο κέζνδνη
ζχγθξηζεο είλαη νη κέζνδνη θαηάηαμεο (θάζεηε θαηάηαμε, ελαιιαθηηθή θαηάηαμε,
ζχγθξηζε αλά δεχγε), θαζψο θαη ε κέζνδνο ηεο νκαδνπνίεζεο θαηά θαηεγνξίεο.

Β. Μέζνδνη ησλ ζηαζεξψλ θξηηεξίσλ
Με ηε ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ ν εξγαδφκελνο βαζκνινγείηαη ζηε βάζε
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ σο πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη φρη ζε
ζχγθξηζε κε άιια άηνκα. Οη κέζνδνη απηέο δηαθξίλνληαη ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο.
Οη πνζνηηθέο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκβαηηθή θαηάηαμε, ελψ νη πνηνηηθέο ηε κέζνδν
ησλ θξίζηκσλ γεγνλφησλ θαη ην ζηαζκηζκέλν θαηάινγν.
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Γ. Αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ επίηεπμε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ
Ζ κέζνδνο απηή απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βήκαηα: Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ
πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ
πνπ έρνπλ ηεζεί, Αμηνιφγεζε ησλ φζσλ έρνπλ επηηεπρζεί θαη Καζνξηζκφο λέσλ
ζηφρσλ.

Γ. Μέζνδνη ηεο άκεζεο κέηξεζεο
Οη κέζνδνη απηέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίδνζε ελφο εξγαδνκέλνπ
ρσξίο λα κεζνιαβεί ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο. Οη κέζνδνη απηέο είλαη ε κέηξεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ε κέηξεζε ησλ απνρσξήζεσλ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε
ζεκαζία

ηεο

ζσζηήο

αληηκεηψπηζεο

ηεο

αμηνιφγεζεο

ησλ

εξγαδνκέλσλ.

Τπνζηεξίδεηαη, φηη κεξηθέο θνξέο νη managers είηε απνηπγράλνπλ λα αληηκεησπίζνπλ
κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ είραλ θαιή απφδνζε, είηε
παξαβιέπνπλ εληειψο ην πξφβιεκα απηφ. Αληίζηνηρα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο
εξγαδφκελνο είρε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο, ελδέρεηαη ν manager λα κελ
έρεη θάπνηα αληηκεηψπηζε (Belding, 2004).
Χζηφζν, ε αληηκεηψπηζε, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε
απφ κέξνπο ηνπ manager. Ζ αληηκεηψπηζε απηή εκπίπηεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο
(Belding, 2004):
α) ζεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά,
β) επνηθνδνκεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο έρεη πξνζπαζήζεη
αιιά παξφια απηά ρξεηάδεηαη ηελ θαζνδήγεζε, ελζάξξπλζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ
manager γηα λα επηηεπρζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ν ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί θαη ηέινο
γ) δηνξζσηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο δελ έρεη επηδείμεη θάπνηα
πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ

2:

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ

ΚΑΣΑΡΣΗΖ

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

2.1

Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

Οη εξγαδφκελνη, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνλ λέν ππάιιειν, φζν θαη ην
πθηζηάκελν πξνζσπηθφ, απνηεινχλ βαζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νπνηνπδήπνηε
θνξέα ή νξγαληζκνχ. Ο ελεξγφο ξφινο, πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ επηηπρία κηαο
επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ δελ κπνξεί λα ππνηηκεζεί. Χο εθ ηνχηνπ, ν
εμνπιηζκφο απηψλ ησλ κνλαδηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ απνηειεζκαηηθήο
θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί
ε απφδνζε ηεο εξγαζίαο (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002)
Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα απνθηήζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο
γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ζε φηη ζρεηίδεηαη
κε ηελ εξγαζία. Απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δπλακηθά θίλεηξα, πνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηδηψηεο θαη
νξγαληζκνχο. Τπάξρνπλ πνιιά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, φπσο
(Μπνπξαληάο, 2003):


Τςειφ εζηθφ: νη εξγαδφκελνη πνπ ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θέξνπλ
απμεκέλε εκπηζηνζχλε θαη θίλεηξα.



Σν ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο: ε θαηάξηηζε εμαιείθεη ηνπο
θηλδχλνπο επεηδή ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ είλαη ζε ζέζε λα θάλεη
θαιχηεξε θαη νηθνλνκηθή ρξήζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ κεηψλνληαο
έηζη θαη απνθεχγνληαο ηηο δαπάλεο. Μεηψλεη ηα ιάζε - ειαρηζηνπνηεί
ην θφζηνο.



Υακειφηεξνο θχθινο εξγαζηψλ: ε θαηάξηηζε θέξλεη έλα αίζζεκα
αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κεηψλεη ηνλ
θχθιν εξγαζηψλ.
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Γηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ: ε θαηάξηηζε ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ησλ
αιιαγψλ,

απμάλνληαο

ηελ

θαηαλφεζε

θαη

ζπκκεηνρή

ησλ

εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο παξέρνληαο ηηο δεμηφηεηεο θαη
ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε λέεο
θαηαζηάζεηο.


Δπηηπγράλεη πςειά πξφηππα ππεξεζηψλ.



Ζ θαηάξηηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ κέζσ ηεο απνζαθήληζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ
ζηάζεσλ πνπ αλακέλνληαη απφ ηνλ ππάιιειν.



Παξνρή ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο επζχλεο ζπκβάιινληαο ζηε
δπλαηφηεηα απμεκέλεο ακνηβήο θαη πξνψζεζεο.



Βνεζά γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ.

ε γεληθέο γξακκέο, ε «Δθπαίδεπζε» ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηξεηο έλλνηεο: γλψζε,
αληηθείκελν θαη δηαδηθαζία, απνηειψληαο κηα θπξίσο ζπλεηδεηή, ςπρνινγηθή,
θνηλσληνινγηθή, επηζηεκνληθή θαη θηινζνθηθή δηαδηθαζία, ε νπνία επηθέξεη ηελ
αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ζην κέγηζην βαζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε κέγηζηε αλάπηπμε ηεο
θνηλσλίαο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνιακβάλνπλ θαη ηα δχν, επηπρία θαη επεκεξία.
Δλ ζπληνκία, ε εθπαίδεπζε είλαη ε αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ζπκθσλίαο ζηηο αλάγθεο
θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, ησλ νπνίσλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο.
Ζ εθπαίδεπζε είλαη κηα ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη
θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Ζ εθπαίδεπζε ρσξίο ζηφρν είλαη ζαλ κηα βάξθα
ρσξίο ην πεδάιην ηεο. Οη ζηφρνη δίλνπλ θαηεχζπλζε ζηε δξαζηεξηφηεηα. Ζ απνπζία
ελφο ζηφρνπ ζηελ εθπαίδεπζε ην θαζηζηά ηπθιφ δξνκνιφγην. Κάζε ζηάδην ηεο
αλζξψπηλεο αλάπηπμεο είρε θάπνην ζθνπφ ζηε δσή. Οη ζηφρνη ηεο δσήο θαζνξίδνπλ
ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο (Μπνπξαληάο, 2003; Jackson & Schuler, 2006).
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2.2

Καζψο ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο αιιάδεη δηαξθψο, νη νξγαλψζεηο ζα πξέπεη
λα παξέρνπλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαηάξηηζε θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Αλ επηιέμνπλ λα κελ παξέρνπλ ζπλερή εθπαίδεπζε, ηφηε ζα
είλαη δχζθνιν λα κείλνπλ κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζκφ.
Σα ζηάδηα πνπ απαξηίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη ηα εμήο
(Υπηήξεο, 2001):


Πξνζδηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ σο δηαγλσζηηθφ

εξγαιείν θαζνξίδεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ πξέπεη λα ιάβεη ρψξα.
Οπζηαζηηθά, ε έξεπλα απηή ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα γηα λα θαζνξίζεη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί γηα λα βνεζήζεη ην πξνζσπηθφ
θαη σο εθ ηνχηνπ, ηνλ εθάζηνηε θνξέα ή νξγάλσζε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
Πξφθεηηαη γηα κηα αμηνιφγεζε πνπ θπξίσο εμεηάδεη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα λα εληνπίζεη ηπρφλ θελά ή ηνκείο αλάγθεο.


ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Μφιηο

πξνζδηνξηζηνχλ

νη

αλάγθεο

θαηάξηηζεο,

ηφηε

πξέπεη

λα

πξνζδηνξηζηνχλ, λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ νη ζηφρνη, πνπ ζα επηηεπρζνχλ
κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Απηνί νη ζηφρνη ζα απνηειέζνπλ ην νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα
κέηξα επηηπρίαο θαη ρξεζηκφηεηαο.


Μέζνδνη εθπαίδεπζεο
χκθσλα κε ην Wognum (2001), νη αλάγθεο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο

κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε ηξία νξγαλσηηθά επίπεδα,
(1) ζηξαηεγηθφ επίπεδν, φπνπ νη αλάγθεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλψηαηε
δηνίθεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο, ηελ απνζηνιή, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηα
πξνβιήκαηα, πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ ή λα θαζνξηζηνχλ
(2) επίπεδν ηαθηηθήο, φπνπ νη αλάγθεο θαζνξίδνληαη απφ ηε κεζαία δηνίθεζε,
(3) επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, φπνπ νη αλάγθεο θαζνξίδνληαη απφ ηα ρακειφηεξα
ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο, εμεηάδνληαο παξάιιεια
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πξάμεηο, φπσο ηα πξνβιήκαηα επηδφζεσλ ησλ
κεκνλσκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθάζηνηε ηκεκάησλ .
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Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Ζ θαηάξηηζε απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα επηιχζεη πξνβιήκαηα

δηαξζξσηηθψλ, νξγαλσηηθψλ ή πνιηηηθψλ αλαγθψλ εληφο ελφο νξγαληζκνχ, αληηζέησο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηεξηθηηθή επνπηεία θαη ηελ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ θηλήηξσλ
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ θαηάξηηζε. Σν πξψην βήκα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ζπλεπάγεηαη
αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο.
Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη:
1. Παξαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ εθηεινχλ θαλνληθά θαζήθνληα
2. πλέληεπμε ησλ εξγαδνκέλσλ
3. Αλαζθνπήζεηο απφδνζεο
4. Πξνζδηνξηζκφο πξνβιεκάησλ απφδνζεο

2.2.1 Γηεξεύλεζε εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ

Σν πξψην δήηεκα είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνπο ζηφρνπο ησλ νξγαληζκψλ. χκθσλα κε ηνπο Wognum (2001) θαη Torrington et
al. (2005), ππάξρνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο θαη
αλάπηπμεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε εζηίαζε ζηηο
επηδφζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε βειηίσζε νξηζκέλσλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ, ε
εζηίαζε ζηε βειηίσζε αλεμάξηεηα απφ ηα πξνβιήκαηα απφδνζεο, θαζψο θαη ε
αιιαγή ή αλαλέσζε ηεο νξγάλσζεο, ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη εμαηηίαο
θαηλνηνκηψλ ή αιιαγψλ ζηε ζηξαηεγηθή.
Σα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
θαηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ππάξρεη αλάγθε δεκηνπξγίαο,
αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηπρφλ ζπζηεκάησλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
δηαζεζηκφηεηα αηφκσλ κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο.

Δπηπιένλ,

ην

εθπαηδεπηηθφ

πξφγξακκα,
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ην

πεξηερφκελν

θαη

νη

εθπαηδεπφκελνη, πνπ επηιέγνληαη, εμαξηψληαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο (Jackson & Schuler, 2006).

Δηθφλα 2.1. Λεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Αληίζηνηρεο
Γξαζηεξηφηεηεο Πεγή Weil & Woodall (2005)

2.2.2 ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ

Με ην πέξαο ηεο εχξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, απαηηείηαη εθηίκεζε
απηψλ θαη ε εθπφλεζε πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα λα
ζπκβάιεη ζηελ εχξεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Ζ
αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δνκήο, επνπηείαο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ
θηλήηξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Sherman et al. 1998).
Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο επνπηηθνχο θνξείο, ηνπο δηαρεηξηζηέο, ηνπο ρξήζηεο
ππεξεζηψλ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηφζν ζην λα
πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζεκεία φπνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα απφδνζεο, φζν θαη
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ζην λα αλαδείμνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ ή λα
βειηησζνχλ. Δάλ νη εξγαδφκελνη θνβνχληαη ηα αληίπνηλα απφ ηε δηνίθεζε, ζα
ρξεηαζηνχλ δηαβεβαηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
ηελ απφθηεζε θαιψλ δεδνκέλσλ.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο κπνξεί λα
γίλεη κε ηε δηεμαγσγή νκαδηθήο ζπλέληεπμεο, ζηελ νπνία ην πξνζσπηθφ θαιείηαη λα
πξνζδηνξίζεη ηθαλφηεηεο απφ πιεπξάο γλψζεο, ζπκπεξηθνξάο θαη δεμηνηήησλ. Σα
κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ βαζκνινγνχληαη ζε έλα γξάθεκα ζε ζρέζε κε ην θαζέλα απφ
έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ. Οη ζπλεληεχμεηο κε εξγαδφκελνπο, πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο, κπνξεί επίζεο λα είλαη ρξήζηκε. Σέινο, νη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο
ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ
ηθαλνπνίεζεο (Jackson & Schuler, 2006).
Σέινο, ε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνθαιχςεη
εηδηθέο αλάγθεο θαηάξηηζεο, ελψ εξσηεκαηνιφγηα ηφζν γηα ηνπο δηεπζπληέο φζν θαη
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη πνιχηηκα (Μπνπξαληάο 2003;
Υπηήξεο, 2001).

2.2.3 Μέζνδνη εθπαίδεπζεο

ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρνπλ σο ζηφρν λα
βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ζηελ παξνχζα θάζε εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ, λα εθπαηδεχζνπλ
λέεο δεμηφηεηεο γηα κηα λέα ζέζε εξγαζίαο ή κηα λέα ζέζε κειινληηθά, αιιά θαη λα
πξνζθέξνπλ γεληθή αλάπηπμε ηφζν κεκνλσκέλα, φζν θαη ζην ζχλνιν ησλ ζηειερψλ
κηαο επηρείξεζεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε ηξέρνληεο ή
κειινληηθνχο ζηφρνπο.
Τπάξρνπλ γεληθά δχν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη, πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη
νξγαληζκνί γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο.
Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηάξηηζε ζηελ εξγαζία, πνπ παξέρεηαη ζε ππαιιήινπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο εξγαζίαο ηνπο, δειαδή εληφο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε
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εθπαίδεπζε εθηφο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ην ζπλεζηζκέλν εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
Παξαδείγκαηα ηεο θαηάξηηζεο ζηελ εξγαζία πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ,
ηηο ελαιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ.


Αιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κεηαθνξέο
Ζ ελαιιαγή θαη κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο σο ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ

δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο, πεξηιακβάλεη ηηο θηλήζεηο
ησλ ππαιιήισλ απφ κία ζέζε ζε κηα άιιε, γηα παξάδεηγκα, αλάιεςε πςειφηεξεο
ζέζεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ελφο θιάδνπ ηνπ νξγαληζκνχ ζε άιιν, είηε
κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ κία ρψξα ζηελ άιιε. Απηέο νη κεηαθηλήζεηο
δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα απνθηήζνπλ γλψζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ
εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο,
φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν νξγαληζκφο. Οη γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη επηιεγκέλνη
ππάιιεινη γηα ηε κέζνδν απηή είλαη επσθειείο γηα ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο κπνξεί λα
απμήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ νξγαληζκνχ (Υπηήξεο. 2001;
Μπνπξαληάο, 2003, McCourt & Eldridge 2003).


Δθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε
Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη πην έκπεηξνη ππάιιεινη θαζνδεγνχλ ηνπο ιηγφηεξν

έκπεηξνπο εξγαδφκελνπο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε θαζνδήγεζε πξνζθέξεη έλα επξχ
θάζκα πιενλεθηεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επζχλεο θαη ηεο νηθνδφκεζεο
ζρέζεσλ. Ζ πξαθηηθή απηή εθαξκφδεηαη ζπρλά ζηνπο λενπξνζιεθζέληεο ηεο
νξγάλσζεο, κε ηελ πξνζθφιιεζή ηνπο κε πςειφβαζκα άηνκα. Απηφ φκσο δελ
ζεκαίλεη φηη νη ειηθησκέλνη εξγαδφκελνη απνθιείνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
αλάπηπμε θαη θαζνδήγεζε απφ πεξηζζφηεξν έκπεηξν πξνζσπηθφ (McCourt &
Eldridge 2003, Torrington et al., 2005).


Πξνζαλαηνιηζκφο
Απηή είλαη κηα άιιε κέζνδνο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο. Δπηθεληξψλεηαη

ζηελ εμνηθείσζε θαη ηελ θαηάξηηζε λέσλ ππαιιήισλ ζηε λέα ζέζε εξγαζίαο ηνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, εθηίζεληαη ζηα γεληθφηεξα πιαίζηα ηεο
επηρείξεζεο, γηα παξάδεηγκα ηε θχζε ηνπ λένπ έξγνπ ηνπο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο θαη ηη αλακέλεηαη
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γεληθφηεξα απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Δπίζεο, δίλεηαη κηα γεληθή
εηθφλα ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα,
ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο,
ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ ππάξρνπζα νξγαλσηηθή
λννηξνπία, ηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (McCourt &
Eldridge 2003, Torrington et al., 2005)
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παξαδείγκαηα εθπαίδεπζεο εθηφο έδξαο
πεξηιακβάλνπλ ζπλέδξηα, ξφινπο θαη πνιιά άιια, ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ :


πλέδξηα
Μηα κέζνδνο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη επίζεο παξνπζηάζεηο

απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα ζε έλα επξχ θνηλφ. Δίλαη πην απνδνηηθφ απφ πιεπξάο
θφζηνπο, θαζψο κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ εθπαηδεχεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα
ηαπηφρξνλα ζε κεγάιν θνηλφ. Απηή ε κέζνδνο σζηφζν κεηνλεθηεί επεηδή δελ είλαη
εχθνιν λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη αηνκηθνί εθπαηδεπφκελνη θαηαλννχλ ην ζέκα ζην
ζχλνιφ ηνπ.


Ρφινη
Πεξηιακβάλεη ηερληθέο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο, πνπ πξνζπαζνχλ λα

θαηαγξάςνπλ θαη λα θέξνπλ ζε εμέιημε κηα ππνηηζέκελε θαηάζηαζε, κε ζηφρν ηελ
θαηάιιειε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν εξγαδφκελν. Με άιια ιφγηα, ε
κέζνδνο επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα εθηεινχλ ζελάξηα εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη
ηελ παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ θαη ιχζεσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ξφισλ, ησλ αλεζπρηψλ,
ησλ ζηφρσλ, ησλ επζπλψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη πνιιψλ άιισλ. Αθνινπζεί κηα
γεληθή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Απηή ε
κέζνδνο είλαη πην απνηειεζκαηηθή, φηαλ εθηειείηαη ζε πεξηβάιινληα ρσξίο άγρνο ή
ελαιιαθηηθά ζε ζπλζήθεο ειάρηζηεο πίεζεο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε
επθνιφηεξε εθκάζεζε. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή κέζνδν θαηάξηηζεο
ζε έλα επξχ θάζκα εξγαδνκέλσλ, ζε ηνκείο πσιήζεσλ ή εμππεξέηεζεο πειαηψλ ή ζε
ζηειέρε δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο.


Σππνπνηεκέλα καζήκαηα θαηάξηηζεο θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα
Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ

αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Απηά ηα καζήκαηα θαη
41

πξνγξάκκαηα είλαη ζπλήζσο έλα ζχλνιν θαζνξηζκέλσλ θαη γλσζηψλ πξνγξακκάησλ,
φπνπ ην πεξηερφκελν, ε δηάξθεηα θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ
εθπαίδεπζε, είλαη ζαθείο ηφζν γηα ηελ νξγάλσζε φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
εθπαηδεπηεί. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ απηά ηα καζήκαηα θαη πξνγξάκκαηα
εθηφο εξγαζίαο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ελαιιαθηηθά λα είλαη παξφληεο
ζηελ εξγαζία ηνπο κε κεξηθή απαζρφιεζε. Απηά ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηεο επηρείξεζεο (εζσηεξηθά) ή εθηφο ηεο εξγαζίαο (Jackson
& Schuler, 2006; Σεξδίδεο & Σμσξηδάθεο, 2004)
Οη δηάθνξνη νξγαληζκνί έρνπλ θίλεηξν ζην λα πηνζεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο
κεζφδνπο θαηάξηηζεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα:


αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
νξγαληζκνχ,



αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν



αλάινγα ηελ νκάδα-ζηφρν πνπ πξέπεη λα εθπαηδεπηεί θαη ε νπνία κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ κεκνλσκέλνπο εξγαδνκέλνπο, νκάδεο, νιφθιεξε
ηελ επηρείξεζε (Σεξδίδεο & Σμσξηδάθεο, 2004).

2.3

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ

Ζ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ δηαδξακαηίδεη δσηηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ησλ
επηδφζεσλ, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη,
ζπλεπψο, ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ πνπ εθπαηδεχνπλ
ηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ δελ ην θάλνπλ. Ζ ππάξρνπζα
βηβιηνγξαθία εκθαλίδεη ηελ χπαξμε πξνθαλψλ επηπηψζεσλ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο
αλάπηπμεο ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Μεξηθέο κειέηεο έρνπλ πξνρσξήζεη
εμεηάδνληαο ηηο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Purcell, et al.
2003), ελψ άιιεο έρνπλ επεθηαζεί ζε κηα γεληθή εηθφλα ησλ νξγαλσηηθψλ επηδφζεσλ
(Swart et al., 2005).
Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν θαη ηα δχν ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα φηη ε
απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο, αθνχ ε
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απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεη ηε γεληθή νξγαλσηηθή απφδνζε. ε ζρέζε κε ηα
παξαπάλσ, ν Wright & Geroy (2001) ζεκεηψλεη φηη νη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ
αιιάδνπλ κέζσ απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. πλεπψο, φρη κφλν
βειηηψλεη

ηε

ζπλνιηθή

απφδνζε

ησλ

εξγαδνκέλσλ,

ψζηε

λα

εθηεινχλ

απνηειεζκαηηθά ηηο ηξέρνπζεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, αιιά θαη εληζρχεη ηηο γλψζεηο,
ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
κειινληηθή εξγαζία, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλψηεξε νξγαλσηηθή απφδνζε.
Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απηφ δελ αξθεί θαη νη εξγαδφκελνη
πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο.
Με άιια ιφγηα, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζπλερείο πνιηηηθέο θαηάξηηζεο θαη
εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
χκθσλα κε ηνπο Wright & Geroy (2001), νη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ
αιιάδνπλ κέζσ απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Γελ βειηηψλνπλ κφλν
ηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο
ηξέρνπζαο εξγαζίαο, αιιά θαη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ ζηάζε ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κειινληηθή δνπιεηά, ζπκβάιινληαο έηζη
ζηελ αλψηεξε νξγαλσηηθή απφδνζε. Μέζσ ηεο θαηάξηηζεο, νη ηθαλφηεηεο ησλ
εξγαδνκέλσλ αλαπηχζζνληαη θαη ηνπο επηηξέπνπλ λα πινπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ην
έξγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία, επηηπγράλνληαο ζηαζεξνχο ζηφρνπο κε
αληαγσληζηηθφ ηξφπν.
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα νθέιε, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάξηηζε,
επηηπγράλνληαη εχθνια, φηαλ πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηάξηηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
νξγάλσζε, νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ
θαηάξηηζε πνιχ λσξίηεξα. Σέινο, ε ζρεδηαδφκελε εθπαίδεπζε είλαη ε ζθφπηκε
παξέκβαζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο αλαγθαίαο κάζεζεο, γηα ηε βειηίσζε ηεο
απφδνζεο ηεο εξγαζίαο (Σεξδίδεο & Σμσξηδάθεο, 2004).
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2.4

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

Οη ζπλερηδφκελεο εμειίμεηο ζηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζέηνπλ
κεγάιεο απαηηήζεηο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο. Γηα λα δηαηεξεζεί ε πνηνηηθή
θξνληίδα, ηφηε απαηηείηαη εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη παξνρή αλαγθαίσλ γλψζεσλ
θαη δεμηνηήησλ, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηνπο
κεηαβαιιφκελνπο ξφινπο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη
παγθνζκίσο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο, ζε κεγάιν βαζκφ
εμαηηίαο κηαο ηεξάζηηαο έιιεηςεο, ελφο αληζφξξνπνπ ζπλδπαζκνχ δεμηνηήησλ θαη
άληζεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ο ΠΟΤ
ππνινγίδεη φηη ρξεηάδνληαη επηπιένλ 4,3 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο παγθνζκίσο.
Ζ θξίζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο έρεη θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, σζηφζν δελ
ππεηζέξρνληαη αξθεηνί εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο γηα λα θαιχςνπλ απηφ ην
έιιεηκκα (Knowles , 1998).
Ζ θιηκάθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ παξαγσγή
πνιπεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ - νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ έλα
πξνζεθηηθά ηζνξξνπεκέλν κείγκα θιηληθψλ, εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη
δηαρεηξηζηψλ πγείαο - είλαη ζαθψο επείγνπζα θαη απαξαίηεηε. Χζηφζν, ε αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ δελ αξθεί. Ζ έιιεηςε εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο
εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ηθαλφηεηέο ηνπο, ε θιηληθή ηνπο εκπεηξία θαη νη
πξνζδνθίεο ζπρλά δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηηο αλάγθεο πγείαο ησλ πιεζπζκψλ
πνπ εμππεξεηνχλ.
πκπεξαίλεηαη ινηπφλ, φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο θαηάξηηζεο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη απηά ηα εκπφδηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη
ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, βειηηψλνληαο έηζη
ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ (Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο, 2002) .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

3.1

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ

ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Ζ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία έρεη αλαπηπρζεί κε πνιινχο
ηξφπνπο απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο θαη επαγγεικαηίεο. Έλαο απφ ηνπο πην
επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο νξηζκνχο είλαη απηφο ηνπ Locke (1976), ν νπνίνο νξίδεη
ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία σο «κηα επράξηζηε ή ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο δνπιεηάο ή ηεο εκπεηξίαο κέζσ ηεο
εξγαζίαο» (Locke, 1976).
Έλαο πην πξφζθαηνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία
είλαη απφ ηνλ Hulin θαη ηνλ Judge (2003), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε
απφ ηελ εξγαζία πεξηιακβάλεη πνιπδηάζηαηεο ςπρνινγηθέο, πξνζσπηθέο, γλσζηηθέο,
ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Hulin, & Judge, 2003).
Οη θιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ
εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ή ηε γλσζηηθή ηθαλνπνίεζε
ηεο εξγαζίαο.
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη ππνθεηκεληθή θαη
αληηπξνζσπεχεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή επαηζζεζία πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ηε δνπιεηά
ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία γηα ηα άηνκα
αληαλαθιά ην βαζκφ επραξίζηεζεο ή επηπρίαο πνπ γελλά ε δνπιεηά ηνπο (Swart et al.,
2005).
Ζ γλσζηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη κηα πην αληηθεηκεληθή θαη
ινγηθή αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ κηαο εξγαζίαο. Ζ γλσζηηθή ηθαλνπνίεζε
απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα είλαη κνλνδηάζηαηε, εάλ πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε κφλν
κηαο πηπρήο, φπσο άδεηα κεηξφηεηαο, ή πνιπδηάζηαηε αλ αμηνινγνχληαη ηαπηφρξνλα
δχν ή πεξηζζφηεξεο πηπρέο κηαο εξγαζίαο. Ζ γλσζηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία
δελ αμηνινγεί ηνλ βαζκφ επραξίζηεζεο ή επηπρίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλεο
45

πηπρέο εξγαζίαο, αιιά κεηξάεη ζε πνην βαζκφ νη ζέζεηο εξγαζίαο θξίλνληαη απφ ηνλ
θάηνρν ηεο εξγαζίαο σο ηθαλνπνηεηηθέο, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη νη
ίδηνη ή κε άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη δχν απηέο θαηαζηάζεηο δελ είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλεο θαη κάιηζηα εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο (Swart et al., 2005).
Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κπνξεί επίζεο λα αληηκεησπηζηεί κέζα απφ
έλα επξχηεξν θάζκα ζεκάησλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ ή ηελ
πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα
γίλεη θαηαλνεηή σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηεο κε άιινπο βαζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε
γεληθή επεκεξία, ην άγρνο ζηελ εξγαζία, ν έιεγρνο ζηελ εξγαζία θαη νη ζπλζήθεο
εξγαζίαο (Tomaževič, et al. 2014).
Τπάξρνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν εξεπλεηήο πξέπεη λα
αζρνιείηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Σν πξψην είλαη φηη νη άλζξσπνη
αμίδνπλ λα αληηκεησπίδνληαη δίθαηα θαη κε ζεβαζκφ. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία
εμαξηάηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηελ θαιή κεηαρείξηζε. Μπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί
σο δείθηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεκεξίαο ή θπζηνινγηθήο πγείαο. Ο δεχηεξνο ιφγνο
είλαη φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξηθνξά ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδεη ηελ νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ, ε ηθαλνπνίεζε
απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία. Σέινο, νη
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία
κπνξνχλ λα δηαγλψζνπλ πηζαλά ζεκεία πξνβιεκάησλ (Buchbinder et al. 2001)

3.2

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ αθνξά ηελ
δηαρείξηζε ησλ επηθνηλσληαθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζπλαληά έλα άηνκν ζηε δνπιεηά. Οη
απαηηήζεηο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θνξηίν επηθνηλσλίαο, ην νπνίν
αλαθέξεηαη ζην "ξπζκφ θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εηζξνψλ επηθνηλσλίαο πνπ έλα
άηνκν πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πιαίζην" (Mount, et al.
2006).
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Σα άηνκα ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξνχλ λα βηψζνπλ επηθνηλσληαθή
ππεξθφξησζε θάηη πνπ θάιιηζηα κπνξεί λα επεξεάζεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ
ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ επηθνηλσληαθή ππεξθφξησζε κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ "έλα άηνκν
ιακβάλεη ππεξβνιηθά πνιιά κελχκαηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε αλεπεμέξγαζηεο πιεξνθνξίεο ή φηαλ έλα άηνκν αληηκεησπίδεη πην
πεξίπινθα κελχκαηα, ηα νπνία είλαη πην δχζθνιν λα επεμεξγαζηνχλ" (Mount, et al.
2006).
Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νη ηεξαξρηθά θαηψηεξνη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη
ηε ζπκπεξηθνξά ελφο επηβιέπνληνο, κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Ζ επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά, φπσο ε έθθξαζε ηνπ
πξνζψπνπ, ε επαθή κε ηα κάηηα, ν ηφλνο ηεο θσλήο θαη ε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο, είλαη
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζρέζε αλψηεξνπ θαη δεπηεξεχνληνο (Staw, et al.
2005).
Σα άηνκα πνπ αληηπαζνχλ θαη ζθέθηνληαη αξλεηηθά γηα ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο
είλαη ιηγφηεξν πξφζπκα λα επηθνηλσλνχλ ή λα έρνπλ θίλεηξα γηα εξγαζία, ελψ άηνκα
πνπ ηνπο αξέζεη θαη ζθέθηνληαη ζεηηθά είλαη πην πηζαλφ λα επηθνηλσλνχλ θαη είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δνπιεηά ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο. Έλαο
πξντζηάκελνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ θηιηθφηεηα θαη αλνηθηέο γξακκέο επηθνηλσλίαο
είλαη πην πηζαλφ λα ιάβεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη πςειή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ
εξγαζία απφ έλαλ πθηζηάκελν ηνπ.
Οη νηθνλνκηθέο πηπρέο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ν εξγαδφκελνο γηα ηελ
εξγαζία ηνπ, φπσο θαη νη ηπρφλ θπξψζεηο, ή ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη εμέιημεο,
ζπκβάινπλ ζηνπο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο. Δπηπιένλ, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ ππαιιήισλ
κε ηνπο επηβιέπνληεο θαη ηνπο άιινπο ππαιιήινπο, ηε γεληθή αηκφζθαηξα ηνπ
εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ηα κέζα επηθνηλσλίαο ηνπο, ην αλ κπνξνχλ λα δψζνπλ θαη λα
ιάβνπλ γλψζε θαη ηηο απφςεηο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζε θιίκαθα
πνπ

θπκαίλεηαη απφ

κνλφηνλε θαη επαλαιακβαλφκελε,

έσο

πνηθίιε θαη

ελδηαθέξνπζα. Χζηφζν, ε αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ
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είλαη κηα ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία, πνπ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο,
θαζψο ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα εθηηκήζεη


ηελ ππεξβνιή ζε ζέκαηα θαζεθφλησλ ή ηελ κεξηθή ή νιηθή έιιεηςε
θαζεθφλησλ



ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ



ην βαζκφ ππεπζπλφηεηαο



ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο



ηελ επζχλε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ



ηελ ειεπζεξία επηινγψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζην
πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ ηνπ.

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο αθνξνχλ πηπρέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ
πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επειημία θαη ηελ αζθάιεηα πνπ αηζζάλνληαη νη
εξγαδφκελνη ζην ρψξν εξγαζίαο. Πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, ηνλ εμνπιηζκφ ζην
ρψξν εξγαζίαο, ηα εξγαιεία, ηνπο ππνινγηζηέο, ηα απηνθίλεηα, ηα ηειέθσλα θαη ηηο
πηπρέο πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα
(Armstrong, 2005).
ινη απηνί νη παξάγνληεο αμηνινγνχληαη απφ έλαλ ππάιιειν σο πξνο ηελ
ηθαλνπνίεζε ή ηε δπζαξέζθεηά ηνπ. Απνηεινχλ κεξηθνχο παξάγνληεο ησλ
ζπζηεκάησλ παξνρήο θηλήηξσλ. Έηζη, ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε
ηθαλνπνίεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ελφο εξγαδνκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιφγεζε
φισλ ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ απηψλ.
Μηα απφ ηηο θπξίαξρεο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, είλαη ε
ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ απφ ηνλ Frederick Herzberg(2003). Υάξε ζηελ
ζπλερηδφκελε έξεπλα, απέδεημε ηελ χπαξμε δχν νκάδσλ- παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ή ηε δπζαξέζθεηα γηα ηελ εξγαζία. Ζ πξψηε νκάδα
νλνκάζηεθε εμσηεξηθνί παξάγνληεο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο πξντζηακέλνπο, ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπο κηζζνχο θαη ηελ αζθάιεηα. Δλψ, ε άιιε νκάδα παξαγφλησλ
νλνκάζηεθε εζσηεξηθνί παξάγνληεο (θίλεηξα). Δίλαη νη απνθαινχκελεο πςειφηεξεο
αλάγθεο φπσο ε αλαγλψξηζε απφ άιινπο, ε απφδνζε εξγαζίαο, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε
αλάπηπμε (Ogińska-Bulik, 2006).
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χκθσλα κε ηνλ Herzberg(2003), ελψ ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξψηεο
νκάδαο παξαγφλησλ δελ απμάλεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε έιιεηςε απηψλ
ζεσξείηαη απνζαξξπληηθή, ε άιιε νκάδα παξαγφλησλ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (Stride, et al. 2007).
Ο Herzberg (2003) εμέηαζε ηα ζηνηρεία ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ εκπινπηίδεη ην
πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, θαζηζηψληαο έηζη ηελ εξγαζία πην ειθπζηηθή θαη
απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο κεζφδνπ
ηζρπξίδνληαη φηη κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ ηελ πιήμε θαη ηε κνλνηνλία ηεο εξγαζίαο,
αιιά δελ ππάξρεη θακία βεβαηφηεηα φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε
ηεο εξγαζίαο.
Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο επαιήζεπζαλ ηε ζεσξία πνπ πηνζέηεζε ν Herzberg
(2003). Απνδεηθλχεηαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν φηη ε ζηάζκηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ εξγαζία ή ηε ζέζε πνπ
θαηέρεη ν εξγαδφκελνο (Harris & Locke, 1974).
Ο Pocztowski (2003) πηζηεχεη φηη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο εξγαζίαο πνπ
βηψλεη έλαο ππάιιεινο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ κηζζψλ, ηηο επθαηξίεο πξναγσγήο,
ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο, ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εηαηξηθή θήκε
(Pocztowski, 2003).
Γεληθά, νη ηθαλνπνηεκέλνη άλζξσπνη νηθνδνκνχλ ζεηηθέο ζρέζεηο κε βάζε ηε
ζπλεξγαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή νκαδηθή εξγαζία κε άιινπο, απμάλνληαο έηζη
ηελ επηθνηλσλία θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ ζσζηή επηθνηλσλία θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ
κεηξηαζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ηθαλνπνηεκέλνη ππάιιεινη ζεκαίλεη κεησκέλε
απνπζία, αιιά θαη πςειφ επίπεδν αθνζίσζεο ζηελ εξγαζία. Σν πςειφ επίπεδν
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία απμάλεη ηε δέζκεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα εξγαζηεί
θαη ηνλ απειεπζεξψλεη απφ ην άγρνο θαη ηελ εμάληιεζε (Ogińska-Bulik, 2006,
Sarmiento et al. 2004). Αληηζέησο, ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία νδεγεί
ζε απμεκέλε απνπζία επηθνηλσλίαο (Jachnis, 2008).
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3.3

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

Ζ παξνρή ηεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε
έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ θνηλσληθψλ, πιηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ
είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θάζε
νξγαληζκνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαηηεί έλα αθνζησκέλν θαη πςειήο πνηφηεηαο
εξγαηηθφ δπλακηθφ. Λφγσ ησλ αλακελφκελσλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, είλαη
ζεκαληηθφ ην ίδξπκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα δίλεη πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. Ζ
παξαθνινχζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη έλα
ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. πγθεθξηκέλα, πνιινί
εξεπλεηέο έρνπλ δείμεη ηζρπξνχο ζεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο
απφ ηελ εξγαζία ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ
ηηο ππεξεζίεο ζε απηά ηα λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα (Haas et al. 2000).
Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εζηθφ
ηνπ εξγαδνκέλνπ. Οη έξεπλεο ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσληθήο επηζηήκεο ππνδειψλνπλ
φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ε απφδνζε ηεο εξγαζίαο ζπζρεηίδνληαη. Ζ
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ην εζηθφ κεηαμχ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ
είλαη κηα ζεκεξηλή αλεζπρία παγθνζκίσο. Ζ θαθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία
νδεγεί ζε απμεκέλν θχθιν εξγαζηψλ, επεξεάδνληαο δπζκελψο ηελ ηθαλνπνίεζε απφ
ηελ εξγαζία. πλεπψο, δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνάγεη ηελ ηθαλνπνίεζε
απφ ηελ εξγαζία, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ηεο
θξνληίδαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ (Pathman et al. 2002).
Σν πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ηνπ, φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη δηθέο ηνπ αλάγθεο. Χο εθ
ηνχηνπ, νη δηεπζπληέο λνζνθνκείσλ έρνπλ επζχλεο ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ, φζν θαη
γηα ηνπο αζζελείο (Kaarna, 2007)
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χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζε ρψξνπο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζπλδέεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο:


βέιηηζηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο,



δπλαηφηεηα ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ



απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
επνπηηθψλ αξρψλ ·



ειεχζεξε έθθξαζε ηεο γλψκεο



ε ζπιινγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο είλαη
επίζεο

ζεκαληηθέο

γηα

ηελ

ηθαλνπνίεζε

ησλ

εξγαδνκέλσλ

(Schermerhorn, 2000).
Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ παξαθίλεζε, κε ηελ
βνήζεηα παξαγφλησλ, φπσο πην ελδηαθέξνπζαο εξγαζίαο, ηελ αλάγθε πεξηζζφηεξεο
πξσηνβνπιίαο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο πεξηνξίδεη ηηο απμήζεηο ζηηο ακνηβέο θαη ηα νθέιε
(Kaarna, 2007).
Οη δηεπζπληέο πνπ θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ
ηελ επεκεξία ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη πην πηζαλφ λα επηηχρνπλ βειηησκέλεο επηδφζεηο
απφ ηηο δηάθνξεο νκάδεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξνζσπηθνχ. Δίλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθφ λα αλαδεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ
ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Απηφ ζα βειηηψζεη ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη φηη είλαη κέξνο ηνπ
νξγαληζκνχ (Kaarna, 2007).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ

4.1

ΚΟΠΟ

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο
ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη ζην Ννζνθνκείν ηεο Βέξνηαο κε ηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ιακβάλνπλ ή έρνπλ ιάβεη ή ζα ιάβνπλ ζην κέιινλ.
Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε:


Σσλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζην Ννζνθνκείν ηεο Βέξνηαο



Σεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.

4.2

ΔΠΗΛΟΓΖ

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ

ΜΔΘΟΓΟΤ

ΚΑΗ

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΔΡΔΤΝΑ

Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο είλαη ε πιένλ
δηαδεδνκέλε κέζνδνο γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο θαηλνκέλνπ κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ
ηδίσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ελ πξνθεηκέλσ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λνζνθνκεηαθέο
κνλάδεο. Ζ πνηνηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηαη ε
δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ
έξεπλα. πλεπψο, ε κέζνδνο απηή επηιέρζεθε θαζψο ζηφρνο καο είλαη λα
δηεξεπλήζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηηο
απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ (Creswell, 2011).
Έλαο επηπιένλ ιφγνο γηα ηελ νπνίνλ επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη φηη
απηφ ην είδνο έξεπλαο ιηγφηεξν ρξνλνβφξν απφ ηε δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο,
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ελψ παξάιιεια παξέρεη πςειφ επίπεδν ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ
εξεπλεηή (Johnson &Christensen, 2008).
Ζ παξνχζα εξγαζία θαηλνηνκεί, θαζψο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
αληίζηνηρεο έξεπλεο ζε λνζνθνκεία κέζσ πνηνηηθήο έξεπλαο. Ζ παξνχζα έξεπλα
πξφθεηηαη λα θαιχςεη ην ζπγθεθξηκέλν βηβιηνγξαθηθφ θελφ θαη λα παξνπζηάζεη
πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο , αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ.

ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ

4.3

Ο πιεζπζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ εξγαδφκελνη ζην Ννζνθνκείν
Βεξνίαο. Σν δείγκα πνπ έιαβε κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα απνηεινχληαλ απφ 6
άηνκα εθ ησλ νπνίσλ:


2 άηνκα αλήθαλ ζηε λνζειεπηηθή ππεξεζία θαη ήηαλ ε πξντζηακέλε
εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ε πξντζηακέλε ρεηξνπξγείνπ-αλαηζζεζηνινγηθνχ



2 άηνκα αλήθαλ ζηελ ηαηξηθή ππεξεζία θαη ήηαλ ε δηεπζχληξηα ΧΡΛ θαη ε
δηεπζχληξηα αλαηζζεζηνινγηθνχ



2 άηνκα αλήθαλ ζηελ δηνηθεηηθή ππεξεζία θαη ήηαλ ν ππνδηεπζπληήο
δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο θαη ν πξντζηάκελνο γξαθείνπ θίλεζεο.

4.4

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΤΛΛΟΓΖ

Ζ ζπγθεθξηµέλε έξεπλα είλαη πνηνηηθή. Ζ επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο µε
ηε ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιείν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζεσξήζεθε ε
θαηαιιειφηεξε, απφ ηε ζηηγµή πνπ ε πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή,
αλάιπζε, εξµελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνµέλσλ (Ησζεθίδεο, 2003).
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Μηα πνηνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηεί κηα θπζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε πνπ
επηδηψθεη λα θαηαλνήζεη ηα θαηλφκελα ζε έλα πεξηβάιινλ κε ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο, φπσο ην "πεξηβάιινλ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ φπνπ ν εξεπλεηήο δελ επηρεηξεί
λα ρεηξηζηεί ην θαηλφκελν ελδηαθέξνληνο αιιά λα ην παξαηεξήζεη" (Patton, 2001). Ζ
πνηνηηθή έξεπλα, ζεκαίλεη "θάζε είδνπο έξεπλα πνπ παξάγεη επξήκαηα πνπ δελ
πξνθχπηνπλ

κέζσ

ζηαηηζηηθψλ

δηαδηθαζηψλ

ή

άιισλ

κέζσλ

πνζνηηθνχ

πξνζδηνξηζκνχ" (Strauss&Corbin, 1990) θαη αλη'απηνχ, ην είδνο απηήο ηεο έξεπλαο
παξάγεη επξήκαηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο φπνπ ην "θαηλφκελν ελδηαθέξνληνο
μεδηπιψλεηαη θπζηθά" (Patton, 2001). ε αληίζεζε κε ηηο πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ
αλαδεηνχλ αηηηψδε πξνζδηνξηζκφ, πξφβιεςε θαη γελίθεπζε ησλ πνξηζκάησλ, νη
πνηνηηθέο έξεπλεο αλαδεηνχλ αληί απηνχ θαηαλφεζε θαη παξεκβνιή ζε παξφκνηεο
θαηαζηάζεηο (Hoepfl, 1997).
Ζ πνηνηηθή αλάιπζε θαηαιήγεη ζε δηαθνξεηηθφ είδνο γλψζεο απ' φηη ε
πνζνηηθή έξεπλα, δηφηη έλα κέξνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ππνθείκελε θηινζνθηθή
θχζε θάζε ππνδείγκαηνο, κε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ ελψ ε πνζνηηθή έξεπλα
επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνθαλή ζπκβαηφηεηα ησλ κεζφδσλ έξεπλαο "απνιακβάλνληαο
ηα νθέιε ηφζν ησλ αξηζκψλ φζν ησλ ιέμεσλ"(Glesne&Peshkin, 1992). Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη κέζνδνη φπσο νη ζπλεληεχμεηο θαη νη παξαηεξήζεηο θπξηαξρνχλ ζην
θπζηνινγηθφ (εξκελεπηηθφ) παξάδεηγκα θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ζην ζεηηθφ παξάδεηγκα,
φπνπ ε ρξήζε ηεο έξεπλαο εμππεξεηεί ηελ αληίζεηε ζεηξά.
Παξφιν πνπ έρεη δηεθδηθεζεί φηη νη πνζνηηθέο έξεπλεο πξνζπαζνχλ λα
δηαρσξηζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, νη
πνηνηηθέο έξεπλεο έξρνληαη λα αγθαιηάζνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ
έξεπλα (Winter, 2000). Ο Patton (2001) ππνζηεξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη
ηεο εκβάζπλζεο ηνπ εξεπλεηή ζηελ έξεπλα, ζπδεηψληαο φηη ν πξαγκαηηθφο θφζκνο
ππφθεηηαη ζε αιιαγέο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ππάξρεη έλαο πνηνηηθφο εξεπλεηήο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιαγψλ γηα λα θαηαγξάςεη έλα γεγνλφο κεηά θαη πξηλ απφ ηελ
αιιαγή.
Χζηφζν, ηφζν νη πνηνηηθνί φζν θαη νη πνζνηηθνί εξεπλεηέο πξέπεη λα
δνθηκάζνπλ θαη λα απνδείμνπλ φηη νη κειέηεο ηνπο είλαη αμηφπηζηεο. Δλψ ε αμηνπηζηία
ζηελ πνζνηηθή έξεπλα εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαζθεπή νξγάλσλ, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα,
«ν εξεπλεηήο είλαη ην φξγαλν» (Patton, 2001). Έηζη, φηαλ νη πνζνηηθνί εξεπλεηέο
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κηινχλ γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία κηαο έξεπλαο, αλαθέξνληαη ζε
ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ
(factoranalysis), ελψ ε αμηνπηζηία κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο εμαξηάηαη απφ ηελ
ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εξεπλεηή. Αλ θαη ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα
αληηκεησπίδνληαη ρσξηζηά ζε πνζνηηθέο κειέηεο, νη φξνη απηνί δελ εμεηάδνληαη
μερσξηζηά ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. Αλη'απηνχ, ρξεζηκνπνηείηαη νξνινγία πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ηα δχν, φπσο ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη ε αμηνπηζηία.
ηελ παξνχζα έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα εκηδνκηκέλε ζπλέληεπμε γηαηί
είλαη ε πην επέιηθηε κνξθή ζπλέληεπμεο. Δπηηξέπεη λα εκβαζχλεη θαλείο πεξηζζφηεξν
θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ εξσηήζεσλ ή θαη ηεο ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ
αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο.
Ζ ζπλέληεπμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα πεξηιάκβαλε ηξία
κέξε:
1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
2. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
3. ρέζε εθπαίδεπζεο κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
πγθεθξηκέλα ε ζπλέληεπμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία
πεξηιάκβαλε ηηο εμήο εξσηήζεηο:

Α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
1. Φχιν;
2. Ζιηθία;
3. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε;
4. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν;
5. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν;
6. Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε;
7. Πφζεο θνξέο;
8. Πνηεο αλάγθεο πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ;
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9. Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;
10. Τπάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο;

Β. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ζαο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε;
2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο έθηαθηεο
αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία;
3. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνλ άκεζα
πξντζηάκελφ ζαο;
4. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ην κηζζφ θαη ηηο
πξφζζεηεο παξνρέο;
5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο
δνπιεηάο ζαο;
6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο;
7. Θα αιιάδαηε θάηη ζηελ εξγαζίαο ζαο;

Γ. ρέζε εθπαίδεπζεο κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
1. Πηζηεχεηε πσο ε εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ;
2. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
3. Καηά ηε γλψκε ζαο ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε;
4. Με πνηνλ ηξφπν;
5. Γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ;
6. Με πνηνλ ηξφπν;
7. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχεζηε;
8. Πφζν απνηειεζκαηηθά ήηαλ θαηά ηελ άπνςε ζαο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ζηα νπνία έρεηε ζπκκεηάζρεη;
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9. Θα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε πεξηζζφηεξν;
10. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;

4.5 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ

ηελ παξνχζα έξεπλα ηεξήζεθαλ φιεο νη αξρέο δενληνινγίαο κηαο έξεπλαο.
Αλαιπηηθφηεξα, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απαξαίηεηα ε ζπγθαηάζεζε ηνπο
βάζε ηεο νπνίαο ζπκθψλεζαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. Μηα ηέηνηα
ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε ζχκθσλα κε ηνλ Creswell (2011). Δπίζεο, νη
ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ ελεκέξσζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο θαη ηεο
ζπλέληεπμεο θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
(Creswell, 2011).
Σέινο, ε ζπκκεηνρή ήηαλ εζεινληηθή θαη αλψλπκε κε ηε δηαζθάιηζε απφ ηελ
πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο φηη δελ ζα δηαξξεχζνπλ νη απαληήζεηο ηνπ θάζε
ζπκκεηέρνληα εμαζθαιίδνληαο έηζη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.

4.6 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ

Ζ εγθπξφηεηα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ζεκαίλεη "θαηαιιειφηεηα" ησλ
εξγαιείσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηιέγνληαη. ε κηα πνηνηηθή
έξεπλα πξέπεη
1. ε εξεπλεηηθή εξψηεζε λα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο,
2. ε κεζνδνινγία λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ
εξσηήκαηνο,
3. ν ζρεδηαζκφο λα είλαη έγθπξνο γηα ηελ επηιεγκέλε κεζνδνινγία,
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4. ε δεηγκαηνιεςία θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ λα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ
επηιεγκέλν ζρεδηαζκφ θαη ηέινο
5. ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη έγθπξα γηα ην δείγκα θαη
ην πιαίζην πνπ έρεη επηιερζεί λα γίλεη ε έξεπλα.
Ζ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ησλ
επξεκάησλ / θαηλνκέλσλ ζην θαηάιιειν πιαίζην γηα λα είλαη έγθπξε, ιακβαλνκέλεο
δεφλησο ππφςε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ζπγθιίλνπζαο θαηάζηαζεο.
Γηα ηε δεηγκαηνιεςία, νη δηαδηθαζίεο θαη νη κέζνδνη πξέπεη λα είλαη
θαηάιιειεο γηα ην εξεπλεηηθφ πξφηππν θαη λα δηαθξίλνληαη κεηαμχ ζπζηεκαηηθήο
(Palinkasetal, 2013), ζθφπηκεο (Palinkasetal, 2013), ή ζεσξεηηθήο (πξνζαξκνζηηθήο)
δεηγκαηνιεςίαο, φπνπ ε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία δελ έρεη a priori ζεσξία, έρεη
έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ή πιαίζην θαη ε ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία δηακνξθψλεηαη
απφ ηε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ζεσξίαο ζηελ εμέιημε. Γηα
ηελ εμαγσγή θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, πηνζεηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξηγσληθήο βαζκίδαο (ησλ
εξεπλεηψλ) 1εο βαζκίδαο θαη ηεο ηξηγσληθήο βαζκίδαο 2εο βαζκίδαο (πφξσλ θαη
ζεσξηψλ), θαιά ηεθκεξησκέλε δηαδξνκή ειέγρνπ πιηθψλ θαη δηεξγαζηψλ θαη
πνιπδηάζηαηε αλάιπζε σο έλλνηα ή θαηά πεξίπησζε (Palinkasetal, 2013).
Αλ θαη ν φξνο «Αμηνπηζηία» είλαη κηα έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, ε ηδέα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ζε θάζε είδνπο
έξεπλα. Δάλ βιέπνπκε ηελ ηδέα ηεο αμηνιφγεζεο σο ηξφπν απφδνζεο πιεξνθνξηψλ,
ηφηε ε πην ζεκαληηθή δνθηκαζία νπνηαζδήπνηε πνηνηηθήο κειέηεο είλαη ε πνηφηεηά
ηεο. Μηα θαιή πνηνηηθή κειέηε κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα «θαηαλνήζνπκε κηα
θαηάζηαζε πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αηληγκαηηθή ή ζπγθερπκέλε» (Eisner, 1991).
Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο θαιήο πνηφηεηαο έξεπλαο φηαλ ε αμηνπηζηία είλαη
κηα έλλνηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πνζνηηθή κειέηε κε έλαλ «ζθνπφ
εμήγεζεο», ελψ ζε κηα πνηνηηθή κειέηε έρεη ζθνπφ «λα δεκηνπξγήζεη θαηαλφεζε»
(Stenbacka, 2001).
Ζ δηαθνξά ζηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ κειεηψλ ζηελ
πνζνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε έλλνηα ηεο
αμηνπηζηίαο είλαη κε δφθηκε ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. χκθσλα κε ηε Stenbacka, (2001)
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«ε έλλνηα ηεο αμηνπηζηίαο είλαη αθφκε παξαπιαλεηηθή ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. Δάλ κηα
πνηνηηθή κειέηε αμηνινγεζεί κε θξηηήξην ηελ αμηνπηζηία, ε ζπλέπεηα ζα είλαη κάιινλ
φηη ε κειέηε δελ είλαη θαιή ".
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Patton (2001) δειψλεη φηη ε εγθπξφηεηα θαη ε
αμηνπηζηία είλαη δχν παξάγνληεο πνπ θάζε πνηνηηθφο εξεπλεηήο πξέπεη λα ιακβάλεη
ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο κειέηεο, ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο
αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κειέηεο. Ζ πνηφηεηα κηαο κειέηεο ζε θάζε κνληέιν ζα
πξέπεη λα θξίλεηαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηθνχ ηεο παξαδείγκαηνο, γηα παξάδεηγκα, ελψ
νη φξνη Αμηνπηζηία θαη Δγθπξφηεηα απνηεινχλ βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
πνζνηηθψλ εξεπλψλ, ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο νη φξνη "αμηνπηζηία", "νπδεηεξφηεηα" ή
"επηβεβαησζηκφηεηα",

"ζπλέπεηα"

ή

θαη

"δπλαηφηεηα

εθαξκνγήο"

ή

"κεηαβηβαζηκφηεηα" είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα πνηφηεηαο (Κεδξάθα, 2008).
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε εμέηαζε
ηεο αμηνπηζηίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ο Mishler (1996), ελψ εγθαζηδξχεη ηηο
κειέηεο θαιήο πνηφηεηαο κέζσ ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ζηελ πνηνηηθή
έξεπλα, δειψλεη φηη ε «αμηνπηζηία κηαο εξεπλεηηθήο έθζεζεο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά
ησλ ζεκάησλ πνπ ζπκβαηηθά ζπδεηνχληαη σο αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα».
ηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ επίηεπμε εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο
(1) ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηέζεθαλ κε βάζε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα
πνπ ζέιακε λα εμαρζεί θαη βάζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο,
(2) επηιέρζεθε ε κεζνδνινγία, πνηνηηθή έξεπλα κε ρξήζε δνκεκέλεο
ζπλέληεπμεο, βάζε ηεο νπνίαο ζεσξήζεθε φηη είλαη επθνιφηεξε ε
απάληεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο,
(3) ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπλέληεπμεο έγηλε κε βάζε ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα θαη νη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απαληνχζαλ ζε
θάζε έλα απφ απηά,
(4) ε δεηγκαηνιεςία πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ζθφπηκε (βνιηθή) θαη
(5) ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ζεκαηηθήο αλάιπζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

5.1 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ηελ παξνχζα έξεπλα έιαβαλ κέξνο 6 άηνκα εξγαδφκελνη λνζνθνκείνπ εθ
ησλ νπνίσλ δχν άηνκα αλήθαλ ζηε λνζειεπηηθή ππεξεζία, δχν αλήθαλ ζηελ ηαηξηθή
ππεξεζία θαη δχν ζηελ δηνηθεηηθή ππεξεζία. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξάζεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο αλά εξσηψκελν θαη αλά εξψηεκα.

Πίλαθαο 5.1. Γεκνγξαθηθφ πξνθίι εξσηεζέλησλ
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

Φχιν
-

Άληξαο

2

33,33%

-

Γπλαίθα

4

66,66%

-

Έσο 30

0

0%

-

31-35

0

0%

-

36-40

0

0%

-

41-45

3

50%

-

46-50

0

0%

-

Άλσ ησλ 50

3

50%

Ζιηθία

Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε
-

0-5

5

83,33%

-

6-10

1

16,67%

-

11-15

0

0%
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-

16-20

0

0%

-

Άλσ ησλ 20

0

0%

Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν
-

0-5

0

0%

-

6-10

1

16,67%

-

11-15

3

50%

-

16-20

1

16,67%

-

Άλσ ησλ 20

1

16,67%

Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν
-

ΑΔΗ

3

50%

-

ΣΔΗ

1

16,67%

-

Μεηαπηπρηαθφ

1

16,67%

-

Γηδαθηνξηθφ

1

16,67%

Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα
πνπ εξγάδεζηε;
-

Δηδηθφηεηα

3

50%

-

Σξίκελν πξφγξακκα θαηάξηηζεο

2

33,33%

-

Γελ έρσ ιάβεη

1

16,67%

Πφζεο θνξέο θαη ζε ηη ζεκαηηθέο ελφηεηεο;
-

5 έηε εηδηθφηεηα

3

50%

-

3κελεο ζηε ΜΔΘ

1

16,67%

-

3κελεο ζηε ινγηζηηθή

1

16,67%

-

Γελ έρσ ιάβεη

1

16,67%

Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεηε φηη πξνθχπηνπλ ζην
κέιινλ γηα εζάο θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο;
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-

Δμεηδίθεπζε θαη ρξφλνο

1

16,67%

-

Δλεκέξσζε ζε ηξέρνληα ζέκαηα

1

16,67%

-

Δθπαηδεπηηθέο

4

66,66%

Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;
-

Τςειέο απαηηήζεηο

2

50%

-

Σερλνινγηθή εμέιημε

2

33,33%

-

Γεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ

2

33,33%

Τπάξρεη γηα ηελ

εθπαίδεπζή ζαο

θάπνηνο

ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αλ λαη γλσξίδεηε πνηεο
είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ;
-

Ναη

1

16,67%

-

ρη

3

50%

-

Γελ γλσξίδσ

2

33,33%

Πίλαθαο 5.2. Δηδηθφηεηα εξσηεζέλησλ
Δηδηθφηεηα

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

-

Γηεπζχληξηα αλαηζζεζηνινγηθνχ

1

16,67%

-

Γηεπζχληξηα ΧΡΛ

1

16,67%

-

Πξντζηάκελνο γξαθείνπ θίλεζεο

1

16,67%

-

Πξντζηακέλε εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ

1

16,67%

-

Πξντζηακέλε

1

16,67%

1

16,67%

ρεηξνπξγείνπ-

αλαηζζεζηνινγηθνχ
-

Τπνδηεπζπληήο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο
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Γηάγξακκα 5.1. Φύιν εξωηώκελωλ

Σν 33,33% ησλ εξσηψκελσλ είλαη άλδξεο, ελψ ην 66,66 είλαη γπλαίθεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηνπο, ην 50% αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 41-45 εηψλ θαη ην
ππφινηπν 50% είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ.

Γηάγξακκα 5.2. Ζιηθία εξωηώκελωλ
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Γηάγξακκα 5.3. Υξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηε ζέζε

Σν 83,33% ησλ εξσηψκελσλ έρνπλ 0-5 έηε πξνππεξεζίαο ζηε ζέζε,ελψ ην
16,67% απφ 6-10 έηε.Αλαθνξηθά κε ηα ρξφληα πξνππεξεζίαο ζην λνζνθνκείν ην
16,67% έρεη 6-10 έηε,ην 50% έρεη 11-15 έηε,ην 16,67% έρεη 16-20 έηε θαη ην 16,67%
έρεη άλσ ησλ 20 εηψλ.

Γηάγξακκα 5.4. Υξόληα πξνϋπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν
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Γηάγξακκα 5.5. Δθπαηδεπηηθό ππόβαζξν

ε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ην 50% ησλ εξσηψκελσλ έρεη
ηειεηψζεη ΑΔΗ, ην16,67% έρεη ηειεηψζεη ΣΔΗ, ην16,67% έρεη κεηαπηπρηαθφ, ελψ ην
16,67% έρεη δηδαθηνξηθφ. Αλαθνξηθά κε ην αλ έρνπλ ιάβεη θάπνηα εθπαηδεπηηθή
θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα φπνπ εξγάδνληαη, ην 50% απάληεζε φηη έρεη ιάβεη εηδηθφηεηα,
ην 33,33% φηη έρεη θάλεη 3κελν πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ελψ ην 16,67% δελ έρεη
ιάβεη θακία επηκφξθσζε.

Γηάγξακκα 5.6. Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζηε;
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Γηάγξακκα 5.7. Πόζεο θνξέο θαη ζε ηη ζεκαηηθέο ελόηεηεο;

Δπίζεο, ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη θάλεη 5 έηε εηδηθφηεηα,
ην 16,67% έρεη ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε 3 κήλεο ζηε ΜΔΘ,ην 16,67% έρεη
ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε 3 κήλεο ζηε ινγηζηηθή,ελψ ην 16,67% δήισζε φηη δελ
έρεη ιάβεη θακία θαηάξηηζε. ηελ εξψηεζε <<Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεηε φηη
πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εζάο θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο>>, ην 16,67%
απάληεζε εμεηδίθεπζε θαη ρξφλνο, ην 16,67% απάληεζε ελεκέξσζε ζε ηξέρνληα
ζέκαηα θαη ην 66,66% απάληεζε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
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Γηάγξακκα 5.8. Πνηεο αλάγθεο πηζηεύεηε όηη πξνθύπηνπλ ζην κέιινλ γηα εζάο θαη
γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο;

Γηάγξακκα 5.9. Γηαηί πξνθύπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;

ηελ εξψηεζε <<Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;>>, ην 50% ησλ αηφκσλ
απάληεζε πςειέο απαηηήζεηο, ην 33,33% απάληεζε ηερλνινγηθή εμέιημε, θαη ην
33,33% απάληεζε δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ. ηελ εξψηεζε << Τπάξρεη γηα ηελ
εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αλ λαη γλσξίδεηε πνηεο είλαη νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ>>, ην 16,67% απάληεζε λαη, ην 50% απάληεζε φρη, ελψ ην 33,33%
είπε φηη δελ γλσξίδεη.
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Γηάγξακκα 5.10. Τπάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεύζπλνο
εθπαίδεπζεο αλ λαη γλωξίδεηε πνηεο είλαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ;

Γηάγξακκα 5.11. Δηδηθόηεηα εξωηώκελωλ

Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηα, ην16,67% είλαη Γηεπζχληξηα
αλαηζζεζηνινγηθνχ, ην16,67% Γηεπζχληξηα ΧΡΛ, ην16,67% Πξντζηάκελνο γξαθείνπ
θίλεζεο, ην16,67% Πξντζηακέλε εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ην16,67% Πξντζηακέλε
ρεηξνπξγείνπ-αλαηζζεζηνινγηθνχ, ην16,67% Τπνδηεπζπληήο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο

5.2 ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Πξνϊζηακέλε εμωηεξηθώλ ηαηξείωλ

Ζ πξψηε ζπκκεηέρνπζα ζηελ έξεπλα ήηαλ ε πξντζηακέλε ησλ εμσηεξηθψλ
ηαηξείσλ ε νπνία ήηαλ 51 εηψλ, κε 2 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε
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θαη 25 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν. ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ηεο
ππφβαζξν είλαη απφθνηηε ΣΔΗ λνζειεπηηθήο θαη έρεη ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε
ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεηαη θαη απηή ε εηδηθφηεηα είλαη ε ρεηξνπξγηθή. πγθεθξηκέλα,
έρεη ιάβεη κέξνο ζε 62 ζεκηλάξηα θαη έρεη θάλεη 8 εηζεγήζεηο. ρεηηθά κε ηηο αλάγθεο
πνπ πηζηεχεη ε ίδηα φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εθείλε θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο
ηεο, δήισζε φηη είλαη πάξα πνιιέο νη αλάγθεο, αιιά ηψξα θπξίσο ιφγσ ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ην πξψην είλαη ε αλαθνχθηζε.
Δπίζεο, ρξεηάδνληαη θαιχηεξν εμνπιηζκφ απφ απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη
θπζηθά πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε. Ο ιφγνο πνπ πηζηεχεη φηη πξνθχπηνπλ απηέο νη
αλάγθεο είλαη θπξίσο ιφγσ ηνπ σξαξίνπ, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξν θαη εμνπζελσηηθφ.
Δπίζεο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, εμαηηίαο ηεο έληνλεο ρξήζεο θζείξεηαη
νπφηε ππάξρεη αλάγθε. ρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θάπνηνο
ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο θαη αλ γλσξίδεη ε ίδηα πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ, ε
ζπκκεηέρνπζα

ηφληζε

φηη

πξφζθαηα

ελεξγνπνηήζεθε

θάπνηνο

ππεχζπλνο

εθπαίδεπζεο, ελψ φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ δελ ηηο γλσξίδεη, αιιά κπνξεί λα
ηηο θαληαζηεί.
ζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ζρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλε
είλαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηεο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε, ε ίδηα
δήισζε φηη είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλε. ρεηηθά κε ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο δήισζε
φηη δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλε θαη κε ηελ επηθνηλσλία κέηξηα, ελψ πνιχ ιίγν
είλαη κε ην κηζζφ θαη ηηο πξφζζεηεο παξνρέο. Αληηζέησο, δήισζε αξθεηά
ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ηεο, κε ηε θχζε ηεο δνπιεηάο ηεο θαη κε ηε
ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Χζηφζν, φπσο ηφληζε ζα άιιαδε πνιιά αλ κπνξνχζε
ζηελ εξγαζία ηεο.
ηε ζπλέρεηα ε ζπκκεηέρνπζα ξσηήζεθε ζρεηηθά κε ην αλ πηζηεχεη πσο ε
εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ φπνπ θαη απάληεζε ζεηηθά, επηζεκαίλνληαο πσο ην
σθειεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπίζεο, δήισζε φηη ε
εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κέηξηα κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, θαη ην αηηηνιφγεζε
ιέγνληαο πσο

επεηδή είζαη πην θαηαξηηζκέλνο, κπνξείο λα ζπλεηζθέξεηο κε ηηο

γλψζεηο ζνπ θαη έηζη ληψζεηο ηθαλνπνίεζε κε ην απνηέιεζκα.
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Χζηφζν, δήισζε φηη δελ γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη πσο
ζπάληα εθπαηδεχνληαη ζε κφλν γεληθά πιαίζηα θαη κφλν ζεσξεηηθά. Παξφια απηά ηα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθά.
Μάιηζηα ε ίδηα δήισζε φηη ζα ήζειε λα εθπαηδεπηεί πεξηζζφηεξν ζε πνιινχο, φπσο
ζηε δηαρείξηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζε άιινπο ηνκείο, φκσο γηα λα
επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδεηαη ρξεκαηνδφηεζε θαη γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, φρη
κφλν ην ηαηξηθφ.

Πξνϊζηακέλε ρεηξνπξγείνπ-αλαηζζεζηνινγηθνύ

Ζ δεχηεξε ζπκκεηέρνπζα ζηελ έξεπλα ήηαλ ε πξντζηακέλε ρεηξνπξγείνπαλαηζζεζηνινγηθνχ ε νπνία ήηαλ 43 εηψλ, κε 7 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε, 6 ρξφληα ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη 1 ρξφλν ζε
πξνεγνχκελν λνζνθνκείν θαη 9 ρξφληα ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν.
ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ππφβαζξν είλαη απφθνηηε ΑΔΗ κε κεηαπηπρηαθφ θαη
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηνλ ηνκέα ηεο θαη έρεη ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε πξηλ
δηνξηζηεί. πγθεθξηκέλα ηξίκελν πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα λνζειεπηέο ζηε ΜΔΘ
ζηνλ Δπαγγειηζκφ ζηελ Αζήλα, γηα γεληθή κνλάδα, εληαηηθή κνλάδα, αηκνθάζαξζε,
ζηεθαληαία

κνλάδα,

κνλάδα

παξαθνινχζεζεο

κεηεγρεηξεηηθή

ησλ

θαξδηνρεηξνπξγηθψλ πεξηζηαηηθψλ.
Δπίζεο, έιαβε δχν θνξέο εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ φηαλ δηνξίδνληαη. Καη επίζεο ππάξρνπλ ζεκηλάξηα
ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, ηα νπνία παξαθνινπζεί φπνηε ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη
απφ ην λνζνθνκείν. Δπίζεο έρεη ιάβεη κέξνο ζε ζπλέδξηα θαη έρεη θάλεη
δεκνζηεχζεηο.
ρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ πηζηεχεη ε ίδηα φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα
εθείλε θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο, δήισζε φηη είλαη πάξα πνιιέο νη αλάγθεο, είλαη
ν ρψξνο ηέηνηνο πνπ ππάξρνπλ πάληα εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γελ είλαη ζηάζηκν ζαλ
επηζηήκε, νπφηε ρξεηάδεηαη ζπλέρεηα λα εμεηδηθεχεηαη θάπνηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
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δνπιεχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε έλα ρψξν πνπ ζπλερψο αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα. Σν
ρεηξνπξγείν, θαηλνχξηεο εηδηθφηεηεο, θαηλνχξηνη ηχπνη επεκβάζεσλ ή ίδηεο επεκβάζεηο
κε δηαθνξεηηθά πιηθά πιένλ. ια απηά ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Ο
ιφγνο πνπ πηζηεχεη φηη πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο είλαη εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο
θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο θαζψο θαη φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη ζηαζηκφηεηα θαη
ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά.
ρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θάπνηνο ππεχζπλνο
εθπαίδεπζεο θαη αλ γλσξίδεη ε ίδηα πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ, ε ζπκκεηέρνπζα
ηφληζε φηη ηψξα ην λνζνθνκείν φξηζε ππεχζπλν εθπαίδεπζεο λνζειεπηηθήο
ππεξεζίαο, φπνπ ηπραίλεη λα είλαη ζπληνλίζηξηα. ε απηφ βνεζάεη θαη ε δηεπζχλνπζα,
ε νπνία είλαη επηθεθαιήο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, δειαδή δίλεη θαηεπζχλζεηο ζε
απηφ ην πξάγκα.
ζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ζρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλε
είλαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηεο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε, ε ίδηα
δήισζε φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλε. ρεηηθά κε ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο θαη ηελ
επηθνηλσλία δήισζε φηη ν κηζζφο είλαη ζηαζεξφο. Σψξα νη έθηαθηεο αληακνηβέο είλαη
κφλν γηα ηηο εθεκεξίεο πνπ θάλεη γηαηί ην σξάξηφ ηεο είλαη πξσηλφ θαη θαζεκεξηλέο
θαη ηηο εθεκεξίεο ηηο πιεξψλεηαη. Δπίζεο, δήισζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ άκεζα
πξντζηάκελφ ηεο, θαζψο έρνπλ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία. Με ην κηζζφ ηεο είλαη
ηθαλνπνηεκέλε θαη ζίγνπξα, φπσο είπε, ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ
επνρή πνπ δνχκε θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο πνπ είλαη ζε ζπλζήθεο θξίζεο.
ηηο πξφζζεηεο παξνρέο, φζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, είλαη
δχζθνια ηα πξάγκαηα. Θα έπξεπε λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο παξνρέο γηα λα κπνξνχλ λα
δνπιεχνπλ θαιχηεξα, θαζψο δνπιεχνπλ ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο. Σέινο, ηφζν κε ηε
θχζε ηεο δνπιεηάο ηεο, φζν θαη κε ηε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο είλαη
ηθαλνπνηεκέλε. πσο επεζήκαλε δνπιεχνπλ πνιχ θαιά ζην ρεηξνπξγείν. Έρνπλ θαιή
ζπλεξγαζία. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη πξνζηξηβέο αιιά απηφ είλαη ζηα πιαίζηα ηεο
αλζξψπηλεο επαθήο. Έρνπλ θαιή ζπλεξγαζία θαη επεηδή ν ρψξνο ηνπ ρεηξνπξγείνπ
είλαη πην πνιχπινθνο ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν λνζνθνκείν, ρσξίο ζπλεξγαζία δελ
κπνξεί λα βγεη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Καη απηφ γηαηί εκπιέθνληαη πνιιέο
εηδηθφηεηεο νπφηε πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ απφ ηελ θαζαξίζηξηα κέρξη ηνλ δηεπζπληή
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ηεο ρεηξνπξγηθήο γηα λα κπνξεί λα βγεη ην απνηέιεζκα. Οπφηε αλαγθαζηηθά ππάξρεη
ζπλεξγαζία.
ηε ζπλέρεηα ε ζπκκεηέρνπζα ξσηήζεθε ζρεηηθά κε ην αλ πηζηεχεη πσο ε
εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ φπνπ θαη απάληεζε ζεηηθά, επηζεκαίλνληαο πσο ην
σθειεί ζηελ απφδνζή ηνπ, ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηελ γλψζε ηνπ, λα είλαη πην ζίγνπξνη
γη απηφ πνπ θάλνπλ. Καη ρξεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε λα είλαη πνιχπιεπξε. Γηαηί ν
θαζέλαο εμεηδηθεχεηαη ζην ηκήκα πνπ είλαη θαη μέξεη απηφ ην αληηθείκελν. Θα ήηαλ
θαιφ λα είλαη πνιχπιεπξε γηα λα κπνξεί λα έρεη άπνςε γηα φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξα αληηθείκελα.
Δπίζεο, δήισζε φηη ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε,
θαη ην αηηηνιφγεζε ιέγνληαο πσο ε πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο είλαη πνπ ηνπο δίλεη ηελ
ηθαλνπνίεζε. Καη φηαλ θάπνηνο εθπαηδεχεηαη έρεη πνιχ θαιή πνηφηεηα ζηελ δνπιεηά
ηνπ θαη είλαη δεθηηθφο ζηηο αιιαγέο θαη ζηα λέα δεδνκέλα. Δπίζεο, δήισζε φηη γίλεηαη
αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ επηζεκαίλνληαο πσο φζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ έρνπλ εηνηκάζεη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δελ ην έρνπλ
θπθινθνξήζεη αθφκε θαη αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γειαδή ηη ζα ήζειε λα
παξαθνινπζήζεη ν θαζέλαο θαη ζα θάλνπλ

κηα αλάιπζε κεηά θαη ζα δνχλε ηη

ρξεηάδεηαη ην πξνζσπηθφ θαη πάλσ ζ απηφ ζα θηλεζνχλ κεηά γηα λα βξνχλε ηνπο
θαηάιιεινπο νκηιεηέο.
ρεηηθά κε ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχνληαη είπε
φηη ππάξρεη κηα ζεκαηνινγία ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο θαη
ζε ηαηξηθά ζέκαηα ζηα ζπλέδξηα πνπ γίλνληαη πνιχ ζπρλά. Σν ζέκα είλαη λα κπνξεί
θάπνηνο λα παξαθνινπζεί φια απηά γηαηί δελ γίλνληαη φια πνιχ θνληά εδψ θαη πξέπεη
λα έρεη θάπνηνο άδεηα γηα λα πάεη λα παξαθνινπζήζεη. Καη ην ζέκα ηεο άδεηαο είλαη
έλα δήηεκα. Γελ κπνξεί πάληα λα ιείπεη. Βέβαηα πάληα ζηελ λνζειεπηηθή ππεξεζία
θνηηάλε λα δίλνληαη επθαηξίεο γηα ην πξνζσπηθφ. Ζ απφζηαζε είλαη έλα ζέκα βέβαηα.
Πάλησο ππάξρεη απηή ε πξνζθνξά ηεο γλψζεο θαη φζν κπνξνχλε είλαη παξφληεο.
Παξφια απηά ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη ήηαλ
αξθεηά απνηειεζκαηηθά. Μάιηζηα ε ίδηα δήισζε φηη ζα ήζειε λα εθπαηδεπηεί
πεξηζζφηεξν ζηνπο ηνκείο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, δειαδή ζε λνζειεπηηθά ζέκαηα θαη
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ζε ηνκείο δηνίθεζεο. Πέξα απφ απηφ ππάξρνπλ θαη ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο πνπ
αθνξνχλ ηνλ θαζέλα, φπσο ηφληζε.

Γηεπζύληξηα ΧΡΛ

Ζ ηξίηε ζπκκεηέρνπζα ζηελ έξεπλα ήηαλ ε δηεπζχληξηα ΧΡΛ ε νπνία ήηαλ 52
εηψλ, κε 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη 19 ρξφληα ζπλνιηθήο
πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν. ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ππφβαζξν είλαη
απφθνηηε ΑΔΗ θαη έρεη ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε. πγθεθξηκέλα έρεη ιάβεη
εηδηθφηεηα κηα θνξά γηα 5 έηε. ρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ πηζηεχεη ε ίδηα φηη
πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εθείλε θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο, δήισζε φηη
ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε ζε ηξέρνληα θάξκαθα, ζέκαηα, παζήζεηο.

Ο ιφγνο πνπ

πηζηεχεη φηη πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο είλαη εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο θαη
επηζηεκνληθήο εμέιημεο.
ρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θάπνηνο ππεχζπλνο
εθπαίδεπζεο θαη αλ γλσξίδεη ε ίδηα πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ, ε ζπκκεηέρνπζα
ηφληζε φηη δελ ππάξρεη. Ζ ελεκέξσζε απηή γίλεηαη απφ ην δηαδίθηπν θαη ηα ζπλέδξηα,
ζεκηλάξηα, courses πνπ θάλνπλε αλά θαηξνχο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ θαζέλα πφζν
ζα ην θπλεγήζεη θαη ην ρξφλν πνπ ζα έρεη, ηε δηάζεζε θαη ηα ρξήκαηα, γηαηί φια απηά
θνζηίδνπλ, δελ είλαη δσξεάλ.
ζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ζρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλε
είλαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηεο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε, ε ίδηα
δήισζε φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλε. ρεηηθά κε ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο θαη ηελ
επηθνηλσλία δήισζε φηη θαλέλαο δελ είλαη επραξηζηεκέλνο. Με ην κηζζφ ηεο δελ είλαη
ηθαλνπνηεκέλε, ελψ αληίζεηα είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελφ
ηεο, ηε θχζε ηεο δνπιεηά ηεο θαη ηνπο ζπλαδέξθνπο ηεο. ρεηηθά κε ην αλ ζα άιιαδε
θάηη ζηελ εξγαζίαο ηεο, είπε πσο ζα ήζειε θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη πεξηζζφηεξν
πξνζσπηθφ, θαζψο είλαη πνιχ ιίγα ηα άηνκα. Απηή ε θιηληθή δνχιεπε θάπνηε κε 8
άηνκα θαη ηψξα δνπιεχεη κε 3. Καη πξέπεη λα βγάδεηο ηελ ίδηα δνπιεηά, ηα ίδηα
ρεηξνπξγεία, κε ιηγφηεξα άηνκα θαη πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή δνπιεηά. Πεξηζζφηεξεο
ψξεο, έμηξα απφ ην σξάξην αιιηψο δελ βγαίλεη. Υσξίο ξεπφ, ρσξίο άδεηεο.
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ηε ζπλέρεηα ε ζπκκεηέρνπζα ξσηήζεθε ζρεηηθά κε ην αλ πηζηεχεη πσο ε
εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ φπνπ θαη απάληεζε ζεηηθά, επηζεκαίλνληαο πσο ην
σθειεί θαη θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά θαη ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνλ
θφζκν. Αιιηψο είλαη φηαλ θάπνηνο αηζζάλεηαη αζθαιήο θαη εθπαηδεχεηαη ζπλερψο θαη
αιιηψο φηαλ κέλεη κε 5 πξάγκαηα πνπ έκαζε θάπνηε. Δπίζεο, δήισζε φηη ε
εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. ηε ζπλέρεηα, δήισζε φηη δελ
γίλεηαη νπζηαζηηθά αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.
ρεηηθά κε ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχνληαη είπε
φηη είλαη ην αληηθείκελν εηδηθφηεηαο θαη πνιχ ιίγα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε άιιεο
εηδηθφηεηεο. Παξφια απηά ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη
ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθά φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαλ. Μάιηζηα ε ίδηα δήισζε φηη
ζα ήζειε λα εθπαηδεπηεί πεξηζζφηεξν επηζεκαίλνληαο φηη πάληα ππάξρνπλ πξάγκαηα
πνπ κπνξείο λα θάλεηο θαη φζνλ αθνξά ηηο ζεξαπείεο θαη φζνλ αθνξά ην ρεηξνπξγεία.
Πάληα ππάξρνπλ θνκκάηηα πνπ δελ ηα θαηέρεηο ή δελ ηα έρεηο δνπιέςεη. Με ην λα
δεηο θάηη κηα θνξά δελ ζεκαίλεη φηη ην έρεηο κάζεη. Πάληα ρξεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε.

Γηεπζύληξηα αλαηζζεζηνινγηθνύ

Ζ ηέηαξηε ζπκκεηέρνπζα ζηελ έξεπλα ήηαλ ε δηεπζχληξηα αλαηζζεζηνινγηθνχ
ε νπνία ήηαλ 43 εηψλ, κε 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη 12
ρξφληα ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν. ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ηεο
ππφβαζξν είλαη απφθνηηε ΑΔΗ θαη έρεη ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε. πγθεθξηκέλα
έρεη ιάβεη 5 ρξφληα εηδηθφηεηα.
ρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ πηζηεχεη ε ίδηα φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα
εθείλε θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο, δήισζε φηη ππάξρνπλ αλάγθεο φζνλ αθνξά ηελ
εθπαίδεπζε. Πξέπεη λα ππάξρεη εμεηδίθεπζε θαη ρξφλνο γηα λα γίλεη απηφ. Ο ιφγνο
πνπ πηζηεχεη φηη πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο είλαη γηαηί νη απαηηήζεηο πιένλ ζηελ
πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη φιν θαη κεγαιχηεξεο, νπφηε πξέπεη θαη νη ίδηνη λα
ελεκεξψλνληαη θαη λα εμεηδηθεχνληαη. Ζ εμεηδίθεπζε πάληα δίλεη θαιχηεξα
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απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα. ρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο
θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο θαη αλ γλσξίδεη ε ίδηα πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο
ηνπ, ε ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη δελ γλσξίδεη.
ζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ζρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλε
είλαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηεο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε, ε ίδηα
δήισζε φηη είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλε. ρεηηθά κε ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο θαη ηελ
επηθνηλσλία δήισζε δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλε, φπσο θαη κε ην κηζζφ ηεο.
Αληίζεηα είλαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ηεο, ηε θχζε ηεο δνπιεηά
ηεο θαη ηνπο ζπλαδέξθνπο ηεο.
ρεηηθά κε ην αλ ζα άιιαδε θάηη ζηελ εξγαζίαο ηεο, είπε πσο ζα άιιαδε ηα
νηθνλνκηθά θαη ηηο ζπλζήθεο, δειαδή ζα ήζειε λα είλαη ιίγν πην νξγαλσκέλα ηα
πξάγκαηα. Τπάξρνπλ ηφζεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ηνπο ρσξίο ιφγν. Θα ήζειε,
επνκέλσο θαη θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία.
ηε ζπλέρεηα ε ζπκκεηέρνπζα ξσηήζεθε ζρεηηθά κε ην αλ πηζηεχεη πσο ε
εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ φπνπ θαη απάληεζε ζεηηθά, επηζεκαίλνληαο πσο κε
ηελ δηθή ηνπο εθπαίδεπζε εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα θαη ην λνζνθνκείν. Αλ ε ίδηα
εθπαηδεπηεί ή θάπνηνο απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηεο, ζηελ παηδηναλαηζζεζία, ηφηε ζα
κπνξνχζαλε λα θαιχπηνπλε ηα παηδνρεηξνπξγηθά. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη
παηδνρεηξνπξγφο ζην λνζνθνκείν, πνπ πιεξψλεηαη απφ ην λνζνθνκείν, αιιά είλαη
ζην λνζνθνκείν Γελλεκαηάο Θεζ/λίθεο, γηαηί εθείλνη δελ έρνπλε ηελ εμεηδίθεπζε.
Γειαδή, θαηεπζείαλ ζα αλεβάδαλε ηελ πνηφηεηα ζην λνζνθνκείν. Άξα ζα ήζειε
πεξηζζφηεξε

εμεηδίθεπζε.

Θα

ήζειε

λα

κπνξνχζαλε λα

θαιχςνπλε

ηνλ

ζσξαθνθαξδηνρεηξνπξγφ πνπ έρνπλε ζην λνζνθνκείν απηήλ ηελ ζηηγκή, αλ είραλε κηα
επηπιένλ εμεηδίθεπζε ζηα θαξδηνρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά. Θα θαιχπηαλε θαη ηελ
ζηεθαληαία κνλάδα έηζη. Γελ θηάλεη κφλν απηφ βέβαηα. Θέιεη θαη πιηθά θιπ. Δπίζεο,
δήισζε φηη ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.
ηε ζπλέρεηα, δήισζε φηη γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αιιά απφ
ηελ ζηηγκή πνπ είλαη φκσο ιίγν ην πξνζσπηθφ, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα θχγεη
θάπνηνο θαη λα πάεη λα εθπαηδεπηεί. Οπφηε είλαη εκπφδην απηφ γηα ηνπο
πξντζηάκελνπο. ρεηηθά κε ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο
εθπαηδεχνληαη είπε φηη ε ίδηα ηπραίλεη λα αξρίδεη κεηεθπαίδεπζε ζην ηαηξείν πφλνπ,
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θάηη πνπ είλαη ζπρλφ ζηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο. Παξφια απηά ηα πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο ζηα νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθά. Μάιηζηα ε
ίδηα δήισζε φηη ζα ήζειε λα εθπαηδεπηεί πεξηζζφηεξν επηζεκαίλνληαο φηη ζέιεη πνιχ
λα θάλεη απηφ ην ηαηξείν πφλνπ, πνπ κε πφλν θαηάθεξε λα ηνπο πείζεη λα ην θάλεη.
Καη ζα ήζειε θαη θάπνηνο απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηεο λα εθπαηδεπηεί ζηα παηδηά.

Τπνδηεπζπληήο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο

Ο πέκπηνο ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ν ππνδηεπζπληήο δηνηθεηηθήο
ππεξεζίαο ν νπνίνο ήηαλ 44 εηψλ, κε 4 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε
θαη 14 ρξφληα ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν. ζνλ αθνξά ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπ ππφβαζξν είλαη πηπρηνχρνο ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζην
ΠΑΜΑΚ κε κεηαπηπρηαθφ ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά, ελψ έρεη ιάβεη εθπαηδεπηηθή
θαηάξηηζε. πγθεθξηκέλα, έρεη ιάβεη 3 θνξέο πάλσ ζηε ινγηζηηθή. Ήηαλ βέβαηα
πεξηηηφ γηα εθείλνλ γηαηί ζαλ πηπρηνχρνο ηα ήμεξε. Καη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηα βιέπεη ηα πξνβιήκαηα θαη είλαη γεληθέο αξρέο ινγηζηηθήο, έλα πξφβιεκα πνπ
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζην λνζνθνκείν κέζα απφ κηα εγθχθιην δελ ην έρνπλ
πξνβιέςεη ζηα ζεκηλάξηα. Αιιά ζε βνεζάλε παξφια απηά λα εγθιηκαηηζηείο.
ρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ πηζηεχεη ν ίδηνο φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα
εθείλνλ θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, δήισζε φηη ζην δεκφζην λνζνθνκείν έρνπλε
θάπνηα πξσηνγελή ζηνηρεία, ηα νπνία ζέινπλ κε καγηθφ ηξφπν λα απνηππσζνχλ ζηηο
θφξκεο ηηο δηθέο ηνπο. Απηφ δελ γίλεηαη. Κάλνπλε ζπλέρεηα αιρεκείεο γηα λα
αληαπνθξηζνχλε ζε απηφ πνπ δεηάλε. Ο ιφγνο πνπ πηζηεχεη φηη πξνθχπηνπλ απηέο νη
αλάγθεο είλαη γηαηί πνιιέο θνξέο, νη νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνπλ έρνπλ κηα ινγηθή, ζηελ
πξάμε φκσο δελ γίλνληαη θαη αλαγθάδνληαη νη ζπλάδειθνη λα θάλνπλ επξεζηηερλίεο
γηα λα αληαπνθξηζνχλ. Καιχηεξα ζα ήηαλ ηα ζεκηλάξηα θαη φιεο απηέο νη
θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ δίλνπλ λα έρνπλ δνθηκαζηεί απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
δνπιέςεη ζην ρψξν. Ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πνπ γίλεηαη θαιχηεξνο έιεγρνο,
δεηάλε πξάγκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο. Ίζσο ζε απηφ
ζα έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ.
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ρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θάπνηνο ππεχζπλνο
εθπαίδεπζεο θαη αλ γλσξίδεη ν ίδηνο πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ
δήισζε φηη δελ ππάξρεη. Απιά θάζε θνξά πνπ έξρνληαη ζεκηλάξηα είηε απφ ην
δεκφζην είηε απφ ηδησηηθνχο θνξείο, ηα βιέπεη ν ίδηνο, ν δηνηθεηήο θαη ν δηεπζπληήο
θαη ηα θνηλνπνηνχλε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ θξίλνπλε. Βέβαηα, αλαξηψληαη ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, αιιά δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ ζα ην εγθξίλεη.
ζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ζρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνο
είλαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε, ν ίδηνο
δήισζε φηη δπζηπρψο ε ιέμε πξναγσγή θαη εμέιημε ζην δεκφζην δελ πθίζηαληαη. Γηα
απηφλ θαιχηεξα ζα ήηαλ λα ππήξρε κηα ζηνρνζεζία κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε.
ρεηηθά κε ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία δήισζε φηη δελ
ππάξρνπλ. ην δεκφζην είλαη κφλν νη ππεξσξίεο, γηα ηνλ ίδην δελ έρεη λφεκα λα
θάλεηο ππεξσξία γηαηί είλαη 1ε/σξα. Παιηφηεξα, δελ ππήξρε πιαθφλ θαη ν θφζκνο
έθαλε ππεξσξίεο θαη ππήξρε θαη αληακνηβή. Πην πνιχ είλαη ε εζηθή ηθαλνπνίεζε απφ
ηνπο πνιίηεο θαη φρη ηφζν ζην δηθφ ηνπο πφζην, αιιά ζην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ.
ρεηηθά κε ην κηζζφ ηνπ δήισζε ηθαλνπνηεκέλνο. Δπίζεο, είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε
ηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ηνπ θαη ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ, αιιά φρη κε ηε θχζε ηεο
δνπιεηά ηνπ ιέγνληαο φηη δελ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θαηλνηνκία,
πξσηνβνπιία, γηα έμηξα απαζρφιεζε, λα θάλεηο θάηη δεκηνπξγηθφ. ια είλαη
ηππνπνηεκέλα. ρεηηθά κε ην αλ ζα άιιαδε θάηη ζηελ εξγαζίαο ηνπ, είπε πσο ζα ήζειε
ζηε δεκφζηα ππεξεζία λα ππάξρεη έλαο αληηθεηκεληθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
ηε ζπλέρεηα ν ζπκκεηέρσλ ξσηήζεθε ζρεηηθά κε ην αλ πηζηεχεη πσο ε
εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ φπνπ θαη απάληεζε ζεηηθά, επηζεκαίλνληαο πσο
ηνπο βνεζάεη ζην λα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο. Πάξα πνιιά άηνκα
είλαη ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ θαη ΣΔ ηεο παιηάο ζρνιήο. Νένη δηνξηζκνί είλαη πάξα πνιχ
ιίγνη, δειαδή ν λεφηεξνο είλαη ν ίδηνο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο βνεζάεη λα έρνπλ
απηνπεπνίζεζε ζηελ εξγαζία ηνπο αιιά θαη λα κελ ληψζνπλ ππνδεέζηεξνη. Δπίζεο,
δήισζε φηη ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πξνζζέηνληαο φηη
πξνζθέξεη απηνπεπνίζεζε θαη δηεπθνιχλεη πάξα πνιχ ζην λα ιχλεηο θαη θάπνηα
πξνβιήκαηα.
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ηε ζπλέρεηα, δήισζε φηη δελ γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.
ρεηηθά κε ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχνληαη είπε φηη
αθνξνχλ ηελ λνκνζεζία θαη ηηο πξνκήζεηεο. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ζεκηλάξηα
management θαη δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πνπ φκσο δελ βνεζάλε. πλήζσο είλαη
λφκνη, δηαηάμεηο, εγθχθιηνη, πνπ γίλνληαη εξκελεπηηθά ζεκηλάξηα, ρξήζε Ζ/Τ θαη
θάπνηεο εκεξίδεο πνπ γίλνληαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα.
Παξφια απηά ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη ήηαλ
αξθεηά απνηειεζκαηηθά. Μάιηζηα ν ίδηνο δήισζε φηη ζα ήζειε λα εθπαηδεπηεί
πεξηζζφηεξν ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο ζέζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζηε δηνίθεζε
κνλάδσλ πγείαο, ζην management θαη ζηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο.

Πξνϊζηάκελνο γξαθείνπ θίλεζεο

Ο έθηνο θαη ηειεπηαίνο ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ
γξαθείνπ θίλεζεο ν νπνίνο ήηαλ 52 εηψλ, κε 3 κήλεο πξνυπεξεζίαο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη 15 ρξφληα ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν. ζνλ
αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ππφβαζξν είλαη απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
ελψ δελ έρεη ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε.
ρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ πηζηεχεη ν ίδηνο φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα
εθείλνλ θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, δήισζε φηη νη αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Έρνπλ λα θάλνπλ κε επηκφξθσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο
είπε, απηήλ ηελ ζηηγκή παξαθνινπζεί θαη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ ΔΑΠ γη
απηφλ ηνλ ιφγν. Ο ιφγνο πνπ πηζηεχεη φηη πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο είλαη γηαηί νη
αλάγθεο αιιάδνπλ. Δίηε είλαη δηνηθεηηθέο είηε λνζειεπηηθέο, νη αλάγθεο ζπλερψο
αιιάδνπλ θαη δηεπξχλνληαη. Οπφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα επηκφξθσζε.
ρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θάπνηνο ππεχζπλνο
εθπαίδεπζεο θαη αλ γλσξίδεη ν ίδηνο πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ
δήισζε φηη δελ ππάξρεη.
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ζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ζρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνο
είλαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε, ν ίδηνο
δήισζε φηη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο, παξφιν πνπ είλαη δχζθνινη νη θαηξνί, θαη
πξναγσγή κπνξείο λα έρεηο θαη εμέιημε. ρεηηθά κε ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο θαη ηελ
επηθνηλσλία δήισζε φηη είλαη πνιχ ιίγν ηθαλνπνηεκέλνο.
ρεηηθά κε ην κηζζφ ηνπ δήισζε φηη γηα ηηο κέξεο καο είλαη αξθεηά
ηθαλνπνηεκέλνο γηαηί αλ ζθεθηνχκε θαη ηελ θξίζε θαη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ δελ
κπνξεί

λα

έρεη

παξάπνλν.

Δίλαη

αξθεηά

ηθαλνπνηεκέλνο.

Δπίζεο,

είλαη

ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ηνπ, ηε θχζε ηεο δνπιεηά ηνπ θαη ηνπο
ζπλαδέξθνπο ηνπ, θαζψο ππάξρεη ζπιινγηθφηεηα, επηθνηλσλία, έρνπλ επαθή,
ζπδεηάλε θαη δελ έρνπλε θαλέλα πξφβιεκα. ρεηηθά κε ην αλ ζα άιιαδε θάηη ζηελ
εξγαζίαο ηνπ απάληεζε αξλεηηθά.
ηε ζπλέρεηα ν ζπκκεηέρσλ ξσηήζεθε ζρεηηθά κε ην αλ πηζηεχεη πσο ε
εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ φπνπ θαη απάληεζε ζεηηθά, επηζεκαίλνληαο πσο
φζν νη αλάγθεο κεγαιψλνπλ, ζίγνπξα ε εθπαίδεπζε βνεζάεη θαη πσο πέξαλ ηεο
πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ε παξαγσγηθφηεηα, ε ηαρχηεηα, ε ζπλαδειθηθφηεηα,
ε ζπιινγηθφηεηα, ηα νπνία φια έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. Δπίζεο, δήισζε φηη ε
εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, κε πξνηάζεηο πνπ κπνξείο λα
θάλεηο, κε πινπνίεζε θάπνησλ αλαγθψλ θαη αιιαγέο ζε πνιιά πξάγκαηα. φζνλ
αθνξά ην αλ γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ απάληεζε αξλεηηθά, παξφια
απηά, φπσο δήισζε, έρεη αθνχζεη γηα θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα, πνπ κπνξεί λα δνζνχλ
θαη λα απαληεζνχλ. Να γίλεη δειαδή θάπνηα έξεπλα. Αιιά δελ έρεη γίλεη, απιά ην έρεη
αθνχζεη.
ρεηηθά κε ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχνληαη είπε
φηη αθνξνχλ θπξίσο ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη ζηελ επηθνηλσλία. Παξφια απηά
ηα

πξνγξάκκαηα

θαηάξηηζεο

ζηα

νπνία

έρεη

ζπκκεηάζρεη

ήηαλ

αξθεηά

απνηειεζκαηηθά. Μάιηζηα ν ίδηνο δήισζε φηη ζα ήζειε λα εθπαηδεπηεί πεξηζζφηεξν
ζε ηνκείο, φπσο ζηε ζέζε πνπ είλαη ηψξα θαη αθνξνχλ δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ,
απνθάζεηο ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, επηθνηλσλία, ζπιινγηθφηεηα.

79

5.3 ΤΝΟΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ηνλ πίλαθα 5.3 παξαηίζεληαη νη εξσηεζέληεο θαη νη κεηαβιεηέο πνπ
εμεηάζακε, φπνπ δηαθαίλνληαη νη ζπγθιίζεηο θαη νη απνθιίζεηο ησλ εξσηεζέλησλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 66,66% είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε, ην 83,33% είλαη ηθαλνπνηεκέλνη
ζε ζρέζε κε ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία, ην 50% είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο δνπιεηάο, ην 66% είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ζε
ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο, ην 100% ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε σθειεί ην
πξνζσπηθφ, ην 83,33% ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε, ην 66,66% ζεσξεί φηη γίλεηαη αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ην
66,66% πηζηεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ελψ ην
100% ζεσξεί ζεκαληηθή ηε ιήςε πεξηζζφηεξεο εθπαίδεπζεο.
Σέινο, δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε
κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν, φπνπ ην 50% απάληεζε αξθεηά, ελψ ην ππφινηπν 50%
απάληεζε πνιχ. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη επίζεο ζε ζρέζε κε ηελ
ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην κηζζφ θαη ηηο πξφζζεηεο παξνρέο, φπνπ ην 50%
απάληεζε θαζφινπ, ελψ ην ππφινηπν 50% απάληεζε αξθεηά

Πίλαθαο 5.3 πγθξηηηθφο πίλαθαο ζεκαληηθφηεξσλ κεηαβιεηψλ
Καζφινπ

-

Ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο

ιίγν

αξθεηά

2

4

33,33%

66,66%

δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη γηα
πξναγσγή θαη εμέιημε

-

Ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο

5

1

83,33%

16,67%

έθηαθηεο αληακνηβέο θαη ηελ
επηθνηλσλία
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πνιχ

-

Ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνλ

3

3

50%

50%

άκεζα πξντζηάκελν

-

Ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην
κηζζφ

θαη

ηηο

3

3

50%

50%

1

2

3

16,67%

33,33%

50%

4

2

66,66%

33,33%

πξφζζεηεο

παξνρέο

-

Ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε
θχζε ηεο δνπιεηάο

-

Ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνπο
ζπλεξγάηεο

-

Ζ

εθπαίδεπζε

σθειεί

ην

6

πξνζσπηθφ
100%
-

Ζ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ

1

5

16,67%

83,33%

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

-

Αλάιπζε

εθπαηδεπηηθψλ

4

2

66,66%

33,33%

αλαγθψλ

-

Απνηειεζκαηηθφηεηα

2

4

33,33%

66,66%

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο

-

Λήςε

πεξηζζφηεξεο

6

εθπαίδεπζεο
100%
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θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζχλδεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη
αλάπηπμεο κε ηθαλνπνίεζε ζηελ εξγαζία. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 6 άηνκα
εξγαδφκελνη λνζνθνκείνπ εθ ησλ νπνίσλ δχν άηνκα αλήθαλ ζηε λνζειεπηηθή
ππεξεζία, δχν αλήθαλ ζηελ ηαηξηθή ππεξεζία θαη δχν ζηελ δηνηθεηηθή ππεξεζία. Ζ
έξεπλα ρσξίζηεθε ζε ηξία κέξε.
Σν πξψην κέξνο αθνξνχζε θπξίσο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ειηθίεο
κεηαμχ 43-52 εηψλ, κε πξνυπεξεζία ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη ηψξα κεηαμχ 3 κελψλ
θαη 7 εηψλ θαη πξνυπεξεζία ζην λνζνθνκείν κεηαμχ 9-25 ρξφληα. Οη πέληε απφ ηνπο
έμη ζπκκεηέρνληεο είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ θαη έλαο είλαη απφθνηηνο ΣΔΗ. Δπίζεο νη πέληε
απφ ηνπο έμη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε. ρεηηθά κε ηηο
αλάγθεο πνπ πηζηεχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εθείλνπο
θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, εηπψζεθε φηη νη αλάγθεο είλαη πάξα πνιιέο θαη
θπξίσο αθνξνχλ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο δνπιεηάο ε νπνία απαηηεί ζπλερφκελε
εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε. Ο ιφγνο πνπ πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο είλαη εμαηηίαο
θπξίσο ηεο ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο πνπ ζεκεηψλεηαη.
Σν δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία.
ζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηα απνηειέζκαηα
πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη αξθεηά έσο πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε.
ρεηηθά κε ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία κφιηο έλαο ζηνπο έμη δήισζε
πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο, ελψ φινη νη ππφινηπνη δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο
δπλαηφηεηεο απηέο. ρεηηθά κε ην κηζζφ πνπ ιακβάλνπλ νη απφςεηο κνηξάζηεθαλ, κε
ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ην κηζζφ ηνπο θαη κε
ηνπο άιινπο κηζνχο λα είλαη ζρεδφλ θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη. Δπίζεο, φινη νη
ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο άκεζα πξντζηάκελνχο ηνπο θαη ηνπο
ζπλαδέξθνπο ηνπο. Σέινο, νη πέληε ζηνπο έμη ζπκκεηέρνληεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε
ηε θχζε ηεο δνπιεηά ηνπο ελψ κφιηο έλα ήηαλ αληίζεηνο.
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Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. ρεηηθά κε ην αλ ε εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ φινη νη
ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζεηηθά. Μάιηζηα εηπψζεθε φηη ε εθπαίδεπζε σθειεί ζηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ απφδνζή ηνπ,
ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηελ γλψζε ηνπ, ζε ζέκαηα θνηλσληθά, επηζηεκνληθά θαη ζε
ζέκαηα

ζπκπεξηθνξάο

απέλαληη

ζηνλ

θφζκν,

απμάλεη

ηελ

ηαρχηεηα,

ηε

ζπλαδειθηθφηεηα θαη ηε ζπιινγηθφηεηα, βνεζά ην πξνζσπηθφ λα αλνίμεη ηνπο
νξίδνληεο ηνπ θαη εμειίζζεη ηαπηφρξνλα θαη ην ίδην ην λνζνθνκείν. Δπίζεο, φινη νη
ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.
Γηα λα ην ζηεξίμνπλ απηφ ηφληζαλ φηη κε ην λα είλαη θάπνηνο πην θαηαξηηζκέλνο,
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη κε ηηο γλψζεηο ηνπ θαη έηζη ληψζεη ηθαλνπνίεζε κε ην
απνηέιεζκα.
Δπίζεο, ε πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο είλαη πνπ ηνπο δίλεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη
πξνζθέξεη απηνπεπνίζεζε δηεπθνιχλνληαο πάξα πνιχ ζην λα επηιχνληαη θαη θάπνηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη. ζνλ αθνξά ην αλ γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ, ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ αξλεηηθά. ζνη
απάληεζαλ φηη πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ απηφ ζπλήζσο
γίλεηαη κέζσ θάπνησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θάηη ην νπνίν φκσο δελ δνπιεχεη πξνο ην
παξφλ. ρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία έρνπλ ζπκκεηάζρεη νη
πεξηζζφηεξνη αλέθεξαλ φηη αθνξνχζαλ ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θπξίσο αιιά θαη πην
ζεσξεηηθά ζέκαηα κε ζεκαηνινγία ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο λνζειεπηηθήο
επηζηήκεο θαη ζε ηαηξηθά ζέκαηα. Παξφια απηά ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα
νπνία

έρνπλ

ζπκκεηάζρεη

ήηαλ

αξθεηά

απνηειεζκαηηθά.

Σέινο, φινη νη

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα εθπαηδεπηνχλ πεξηζζφηεξν ζε πνιινχο
ηνκείο αιιά θπξίσο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο.
Γεδνκέλνπ φηη ην δείγκα ζε απηήλ ηελ έξεπλα απνηειείην απφ εξγαδνκέλνπο
ζε 1 λνζνθνκεηαθή κνλάδα, κία κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί ζε έλα
κεγαιχηεξν δείγκα εξγαδνκέλσλ, ζε πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία, θάηη πνπ ζα νδεγνχζε
ζε πην αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπζνχλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

Α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά

1. Φχιν;
2. Ζιηθία;
3. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε;
4. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν;
5. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν;
6. Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζηε;
7. Πφζεο θνξέο θαη ζε ηη ζεκαηηθέο ελφηεηεο;
8. Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεηε φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εζάο θαη γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζαο;
9. Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;
10. Τπάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αλ λαη
γλσξίδεηε πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ;

Β. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ζαο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε;
2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο έθηαθηεο
αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία;
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3. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνλ άκεζα
πξντζηάκελφ ζαο;
4. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ην κηζζφ θαη ηηο
πξφζζεηεο παξνρέο;
5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο
δνπιεηάο ζαο;
6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο;
7. Θα αιιάδαηε θάηη ζηελ εξγαζίαο ζαο;

Γ. ρέζε εθπαίδεπζεο κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πηζηεχεηε πσο ε εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ;
2.

Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;

3. Καηά ηε γλψκε ζαο ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε;
4. Με πνηνλ ηξφπν;
5. Γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ;
6. Με πνηνλ ηξφπν;
7. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχεζηε;
8. Πφζν απνηειεζκαηηθά ήηαλ θαηά ηελ άπνςε ζαο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ζηα νπνία έρεηε ζπκκεηάζρεη;
9. Θα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε πεξηζζφηεξν;
10. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ (ΑΝΖΚΔΗ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ)

Α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά

1. Φχιν;
Γπλαίθα
2. Ζιηθία;
51
3. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε;
2
4. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν;
25
5. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν;
Σεη λνζειεπηηθήο
6. Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζηε;
Ναη έρσ ιάβεη θαη απηή ε εηδηθφηεηα είλαη ε ρεηξνπξγηθή
7. Πφζεο θνξέο θαη ζε ηη ζεκαηηθέο ελφηεηεο;
Δρσ ιάβεη κέξνο ζε 62 ζεκηλάξηα θαη έρσ θάλεη 8 εηζεγήζεηο.
8. Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεε φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εζάο θαη γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζαο;
Πάξα πνιιέο αλάγθεο. Αιιά ηψξα θπξίσο ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο είλαη ε αλαθνχθηζε ην πξψην. Καη ζα ρξεηαδφκαζηαλ θαιχηεξν
εμνπιηζκφ απφ απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη εθπαίδεπζε θπζηθά.
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9. Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;
Κπξίσο ιφγσ ηνπ σξαξίνπ πνπ έρνπκε, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξν θαη
εμνπζελσηηθφ. Δπίζεο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, εμαηηίαο ηεο
έληνλεο ρξήζεο θζείξεηαη νπφηε ππάξρεη αλάγθε.
10. Τπάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αλ λαη
γλσξίδεηε πνηνεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ;
Πξφζθαηα ελεξγνπνηήζεθε θάπνηνο ππεπζπλνο εθπαίδεπζεο. ζνλ αθνξά ηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπ δελ ηηο γλσξίδσ, αιιά ηηο θαληάδνκαη.

Β. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ζαο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε;
Μέηξηα
2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο έθηαθηεο
αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία;
Γηα ηελ επηθνηλσλία κέηξηα, γηα ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο θαζφινπ
3. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνλ άκεζα
πξντζηάκελφ ζαο;
Αξθεηά
4. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ην κηζζφ θαη ηηο
πξφζζεηεο παξνρέο;
Πνιχ ιίγν
5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο
δνπιεηάο ζαο;
Αξθεηά
6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο;
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Αξθεηά
7. Θα αιιάδαηε θάηη ζηελ εξγαζίαο ζαο;
Θα άιιαδα πνιιά

Γ. ρέζε εθπαίδεπζεο κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πηζηεχεηε πσο ε εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ;
ίγνπξα θαη σθειεί.
2. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
3. Καηά ηε γλψκε ζαο ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε;
Μέηξηα
4. Με πνηνλ ηξφπν;
Πηζηεχσ φηη επεηδή είζαη πην θαηαξηηζκέλνο, κπνξείο λα ζπλεηζθέξεηο κε ηηο
γλψζεηο ζνπ θαη έηζη ληψζεηο ηθαλνπνίεζε κε ην απνηέιεζκα
5. Γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ;
Ορη
6. Με πνηνλ ηξφπν;
Ορη
7. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχεζηε;
πάληα εθπαηδεπφκαζηε. Θα έιεγα κφλν ζε γεληθά πιαίζηα θαη κφλν
Θεσξεηηθά
8. Πφζν απνηειεζκαηηθά ήηαλ θαηά ηελ άπνςε ζαο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ζηα νπνία έρεηε ζπκκεηάζρεη;
Αξθεηά
9. Θα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε πεξηζζφηεξν;
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ίγνπξα λαη. κσο γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδεηαη ρξεκαηνδφηεζε θαη γηα
ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, φρη κφλν ην ηαηξηθφ
10. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
ε πνιινχο, φπσο πρ ζηε δηαρείξηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζε άιινπο
ηνκείο.

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ-ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ

(ΑΝΖΚΔΗ

ΣΖ

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ)

Α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά

1. Φχιν;
Γπλαίθα
2. Ζιηθία;
43
3. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε;
6 ρξφληα ζε απηφ ην λνζνθνκείν αιιά είρα θαη 1, ρξφλν πξνυπεξεζία σο
πξντζηακέλε θαη ζε πξνεγνχκελν λνζνθνκείν
4. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν;
5. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν;
ΑΔΗ, κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ
6. Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζηε;
Δρσ ιάβεη πξηλ δηνξηζηψ. Σξίκελν πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα λνζειεπηέο
ζηε ΜΔΘ ζηνλ Δπαγγειηζκφ ζηελ Αζήλα.
7. Πφζεο θνξέο θαη ζε ηη ζεκαηηθέο ελφηεηεο;
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3 κήλεο ζπλερφκελν πξφγξακκα ζηε ΜΔΘ. Γηα γεληθή κνλάδα, εληαηηθή
κνλάδα, αηκνθάζαξζε, ζηεθαληαία κνλάδα, κνλάδα παξαθνινχζεζεο
κεηεγρεηξεηηθή ησλ θαξδηνρεηξνπξγηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Δπίζεο, έιαβα
εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ φηαλ δηνξίδνληαη. Σν έρσ θάλεη 2 θνξέο απηφ ην ζεκηλάξην. Μηα
θνξά φηαλ δηνξίζηεθα ζηελ Αζήλα θαη κηα θνξά φηαλ δηνξίζηεθα εδψ. Καη
επίζεο

ππάξρνπλ

ζεκηλάξηα

ζπλερηδφκελεο

θαηάξηηζεο,

ηα

νπνία

παξαθνινπζνχκε φπνηε ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη απφ ην λνζνθνκείν. Δπίζεο
έρσ ιάβεη κέξνο ζε ζπλέδξηα θαη έρσ θάλεη δεκνζηεχζεηο
8. Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεηε φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εζάο θαη γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζαο;
Οη αλάγθεο είλαη πάξα πνιιέο. Δίλαη ν ρψξνο ηέηνηνο πνπ ππάξρνπλ πάληα
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γελ είλαη ζηάζηκν ζαλ επηζηήκε, νπφηε ρξεηάδεηαη
ζπλέρεηα λα εμεηδηθεχεηαη θάπνηνο. Δγψ δνπιεχσ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε έλα
ρψξν πνπ ζπλερψο αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα. Σν ρεηξνπξγείν, θαηλνχξηεο
εηδηθφηεηεο, θαηλνχξηνη ηχπνη επεκβάζεσλ ή ίδηεο επεκβάζεηο κε δηαθνξεηηθά
πιηθά πιένλ. ια απηά ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε. Καη θαηάξηηζε ρξεηαδφκαζηε
βέβαηα γηα ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο πνπ έρνπκε.
9. Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;
Λφγσ ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο θαζψο θαη φηη δελ πξέπεη λα
ππάξρεη ζηαζηκφηεηα θαη ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Δγψ δνπιεχσ 17 ρξφληα,
απηά πνπ έκαζα φηαλ ηειείσζα ηελ ζρνιή κνπ ίζρπαλ ηφηε, νπφηε πξέπεη λα
εθπαηδεπφκαζηε.
10. Τπάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αλ λαη
γλσξίδεηε πνηνεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ;
Σψξα ην λνζνθνκείν φξηζε ππεχζπλν εθπαίδεπζεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο,
φπνπ ηπραίλεη λα είκαη ζπληνλίζηξηα. ε απηφ βνεζάεη θαη ε δηεπζχλνπζα, ε
νπνία είλαη επηθεθαιήο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, δειαδή δίλεη
θαηεπζχλζεηο ζε απηφ ην πξάγκα. Δίκαζηε ζηελ αξρή βέβαηα, αιιά έρνπκε λα
θάλνπκε αθφκε πνιιά πξάγκαηα
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Β. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ζαο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε;
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε
2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο έθηαθηεο
αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία;
Ο κηζζφο είλαη ζηαζεξφο. Σψξα νη έθηαθηεο αληακνηβέο είλαη κφλν γηα ηηο
εθεκεξίεο πνπ θάλνπκε γηαηί εκέλα ην σξάξηφ κνπ είλαη πξσηλφ θαη
θαζεκεξηλέο. Καη ηηο εθεκεξίεο ηηο πιεξσλφκαζηε.
3. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνλ άκεζα
πξντζηάκελφ ζαο;
Δίκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλε. Έρσ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία.
4. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ην κηζζφ θαη ηηο
πξφζζεηεο παξνρέο;
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε. Καη ζίγνπξα ζα πξέπεη λα είκαζηε πξνζαλαηνιηζκέλνη
ζηελ επνρή πνπ δνχκε θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο πνπ είλαη ζε
ζπλζήθεο θξίζεο. ηηο πξφζζεηεο παξνρέο, φζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή
ππνδνκή, είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα. Θα έπξεπε λα έρνπκε πεξηζζφηεξεο
παξνρέο γηα λα κπνξνχκε λα δνπιεχνπκε θαιχηεξα. Γνπιεχνπκε ζε δχζθνιεο
ζπλζήθεο.
5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο
δνπιεηάο ζαο;
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε
6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο;
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε. Γνπιεχνπκε πνιχ θαιά ζην ρεηξνπξγείν. Έρνπκε θαιή
ζπλεξγαζία. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη πξνζηξηβέο αιιά απηφ είλαη ζηα πιαίζηα
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ηεο αλζξψπηλεο επαθήο. Έρνπκε θαιή ζπλεξγαζία θαη επεηδή ν ρψξνο ηνπ
ρεηξνπξγείνπ είλαη πην πνιχπινθνο ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν λνζνθνκείν,
ρσξίο ζπλεξγαζία δελ κπνξεί λα βγεί ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Καη απηφ γηαηί
εκπιέθνληαη πνιιέο εηδηθφηεηεο νπφηε πξέπεη λα ζπληνληζηνχκε απφ ηελ
θαζαξίζηξηα κέρξη ηνλ δηεπζπληή ηεο ρεηξνπξγηθήο γηα λα κπνξεί λα βγεη ην
απνηέιεζκα. Οπφηε αλαγθαζηηθά ππάξρεη ζπλεξγαζία.
7. Θα αιιάδαηε θάηη ζηελ εξγαζίαο ζαο;
Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζα λα αιιάμσ θαη ζα ήζεια λα
αιιάμνπλ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη θπξίσο φζνλ
αθνξά ηηο παξνρέο θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. Σα πιηθά ηνπ ρεηξνπξγείνπ
είλαη ηα πην αθξηβά πιηθά ηνπ λνζνθνκείνπ θαη έξρνληαη πνιχ δχζθνια. κσο
παξφια απηά, ζα πξέπεη λα είκαζηε πάληα έηνηκε γηαηί ην λνζνθνκείν
εθεκεξεχεη θάζε κέξα θαη δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε ηη πεξηζηαηηθφ ζα
αληηκεησπίζνπκε ηελ επφκελε κηζή ψξα, νπφηε πξέπεη λα έρνπκε απ‟φια. Καη
απηφ δεκηνπξγεί έλα κεγάιν άγρνο ζε εκέλα εηδηθά πνπ είκαη θαη ππεχζπλε
απηήο ηεο ζέζεο.

Γ. ρέζε εθπαίδεπζεο κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πηζηεχεηε πσο ε εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ;
Πάξα πνιχ
2. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
ηελ απφδνζή ηνπο, ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηελ γλψζε ηνπο, λα είλαη πην
ζίγνπξνη γη απηφ πνπ θάλνπλ. Καη ρξεηάδεηαη πηζηεχσ ε εθπαίδεπζε λα είλαη
πνιχπιεπξε. Γηαηί μέξεηε ν θαζέλαο εμεηδηθεχεηαη ζην ηκήκα πνπ είλαη θαη
μέξεη απηφ ην αληηθείκελν. Θα ήηαλ θαιφ λα είλαη πνιχπιεπξε γηα λα κπνξεί
λα έρεη άπνςε γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα αληηθείκελα.
3. Καηά ηε γλψκε ζαο ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε;
ίγνπξα ζπλδένληαη. Απηφ είλαη απηνλφεην.
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4. Με πνηνλ ηξφπν;
Ζ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο είλαη πνπ καο δίλεη ηελ ηθαλνπνίεζε. Καη φηαλ
θάπνηνο εθπαηδεχεηαη έρεη πνιχ θαιή πνηφηεηα ζηελ δνπιεηά ηνπ θαη είλαη
δεθηηθφο ζηηο αιιαγέο θαη ζηα λέα δεδνκέλα.
5. Γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ;
Ναη
6. Με πνηνλ ηξφπν;
ζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ έρνπκε εηνηκάζεη 1
εξσηεκαηνιφγην πνπ δελ ην έρνπκε θπθινθνξήζεη αθφκε θαη αθνξά ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γειαδή ηη ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη ν θαζέλαο
θαη ζα θάλνπκε 1 αλάιπζε κεηά θαη ζα δνχκε ηη ρξεηάδεηαη ην πξνζσπηθφ θαη
πάλσ ζ απηφ ζα θηλεζνχκε κεηά γηα λα βξνχκε ηνπο θαηάιιεινπο νκηιεηέο.
7. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχεζηε;
Τπάξρεη κηα ζεκαηνινγία ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο
θαη ζε ηαηξηθά ζέκαηα ζηα ζπλέδξηα πνπ γίλνληαη πνιχ ζπρλά. Σν ζέκα είλαη
λα κπνξεί θάπνηνο λα παξαθνινπζεί φια απηά γηαηί δελ γίλνληαη φια πνιχ
θνληά εδψ θαη πξέπεη λα έρεη θάπνηνο άδεηα γηα λα πάεη λα παξαθνινπζήζεη.
Καη ην ζέκα ηεο άδεηαο είλαη έλα δήηεκα. Γελ κπνξεί πάληα λα ιείπεη. Βέβαηα
πάληα ζηελ λνζειεπηηθή ππεξεζία θνηηάκε λα δίλνληαη επθαηξίεο γηα ην
πξνζσπηθφ. Ζ απφζηαζε είλαη έλα ζέκα βέβαηα. Πάλησο ππάξρεη απηή ε
πξνζθνξά ηεο γλψζεο θαη φζν κπνξνχκε είκαζηε παξφληεο.
8. Πφζν απνηειεζκαηηθά ήηαλ θαηά ηελ άπνςε ζαο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ζηα νπνία έρεηε ζπκκεηάζρεη;
Ήηαλ πνιχ
9. Θα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε πεξηζζφηεξν;
Βέβαηα. Ζ εθπαίδεπζε είλαη κηα ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία.
10. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
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ηνπο ηνκείο ηνπ αληηθεηκέλνπ κνπ, δειαδή ζε λνζειεπηηθά ζέκαηα θαη ζε
ηνκείο δηνίθεζεο. Πέξα απφ απηφ ππάξρνπλ θαη ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηοπνπ
αθνξνχλ ηνλ θαζέλα.

ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΧΡΛ (ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ)

Α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά

1. Φχιν;
Γπλαίθα
2. Ζιηθία;
52
3. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε;
5
4. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν;
19
5. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν;
Παλεπηζηήκην
6. Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζηε;
Δηδηθφηεηα
7. Πφζεο θνξέο θαη ζε ηη ζεκαηηθέο ελφηεηεο;
1 θνξά γηα 5 έηε
8. Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεε φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εζάο θαη γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζαο;
Δλεκέξσζε ζε ηξέρνληα θάξκαθα, ζέκαηα, παζήζεηο.
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9. Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;
Γηαηί εμειίζζεηαη ε επηζηήκε
10. Τπάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αλ λαη
γλσξίδεηε πνηνεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ;
Γελ ππάξρεη. Ζ ελεκέξσζε απηή γίλεηαη απφ ην δηαδίθηπν θαη ηα ζπλέδξηα,
ζεκηλάξηα, courses πνπ θάλνπκε αλά θαηξνχο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ θαζέλα
πφζν ζα ην θπλεγήζεη θαη ην ρξφλν πνπ ζα έρεη. Υξφλν, δηάζεζε θαη ρξήκαηα,
γηαηί φια απηά θνζηίδνπλ, δελ είλαη δσξεάλ.

Β. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ζαο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε;
Αξθεηά
2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο έθηαθηεο
αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία;
Καλέλαο δελ είλαη επραξηζηεκέλνο
3. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνλ άκεζα
πξντζηάκελφ ζαο;
Πνιχ
4. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ην κηζζφ θαη ηηο
πξφζζεηεο παξνρέο;
Λίγν
5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο
δνπιεηάο ζαο;
Πνιχ
6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο;
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Πνιχ
7. Θα αιιάδαηε θάηη ζηελ εξγαζίαο ζαο;
Καιχηεξεο ζπλζήθεο θαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ, θαζψο είλαη πνιχ ιίγα ηα
άηνκα. Απηή ε θιηληθή δνχιεπε θάπνηε κε 8 άηνκα θαη ηψξα δνπιεχεη κε 3.
Καη πξέπεη λα βγάδεηο ηελ ίδηα δνπιεηά, ηα ίδηα ρεηξνπξγεία, κε ιηγφηεξα
άηνκα θαη πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή δνπιεηά. Πεξηζζφηεξεο ψξεο, έμηξα απφ
ην σξάξην αιιηψο δελ βγαίλεη. Υσξίο ξεπφ, ρσξίο άδεηεο.

Γ. ρέζε εθπαίδεπζεο κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πηζηεχεηε πσο ε εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ;
Ναη, ζε φινπο ηνπο ηνκείο.
2. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
Καη θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά θαη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνλ θφζκν.
Αιιηψο είλαη φηαλ θάπνηνο αηζζάλεηαη αζθαιήο θαη εθπαηδεχεηαη ζπλερψο θαη
αιιηψο φηαλ κέλεη κε 5 πξάγκαηα πνπ έκαζε θάπνηε.
3. Καηά ηε γλψκε ζαο ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε;
Ναη ην αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο
4. Με πνηνλ ηξφπν;
Σν αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο
5. Γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ;
Γελ γίλεηαη νπζηαζηηθά.
6. Με πνηνλ ηξφπν;
Δθεί πνπ βνεζάο ιίγν είλαη ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δθεί πέξα θαη
πάιη έγθεηηαη ζηνλ θαζέλα πσο ζα ην αληηκεησπίζεη. Πξνζπαζείο λα θάλεηο
θάπνηα καζήκαηα αιιά δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πνπ λα έρεη
ζπλέρεηα. Δίλαη ζην κεηαμχ καο, απνθαζίδνπκε θαη θάλνπκε. Βέβαηα ηα πην
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πνιιά λνζνθνκεία έρνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηνπο κηθξφηεξνπο
πνπ κπνξεί λα ην παξαθνινπζεί θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ
7. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχεζηε;
Σν αληηθείκελν εηδηθφηεηαο θαη πνιχ ιίγα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε άιιεο
εηδηθφηεηεο.
8. Πφζν απνηειεζκαηηθά ήηαλ θαηά ηελ άπνςε ζαο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ζηα νπνία έρεηε ζπκκεηάζρεη;
ηαλ ππήξραλ θαη φηαλ γίλνληαλ ήηαλ θαιά. Γελ ήηαλ ζηάληαξ. Γελ ππήξρε
θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο.
9. Θα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε πεξηζζφηεξν;
Ναη! Απηφ δελ ην ζπδεηάκε!
10. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
Πάληα ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ κπνξείο λα θάλεηο θαη φζνλ αθνξά ηηο
ζεξαπείεο θαη φζνλ αθνξά ην ρεηξνπξγεία. Πάληα ππάξρνπλ θνκκάηηα πνπ δελ
ηα θαηέρεηο ή δελ ηα έρεηο δνπιέςεη. Με ην λα δείο θάηη κηα θνξά δελ ζεκαίλεη
φηη ην έρεηο κάζεη. Πάληα ρξεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε.

ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ)

Α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
1. Φχιν;
Γπλαίθα
2. Ζιηθία;
106

(ΑΝΖΚΔΗ

ΣΖΝ

ΗΑΣΡΗΚΖ

43
3. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε;
5
4. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν;
12
5. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν;
Παλεπηζηήκην ηαηξηθήο
6. Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζηε;
5 ρξφληα εηδηθφηεηα σο γηαηξνο
7. Πφζεο θνξέο θαη ζε ηη ζεκαηηθέο ελφηεηεο;
5 ρξφληα εηδηθφηεηα
8. Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεηε φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εζάο θαη γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζαο;
αθψο θαη ππάξρνπλ αλάγθεο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε. Πξέπεη λα ππάξρεη
εμεηδίθεπζε θαη ρξφλνο γηα λα γίλεη απηφ
9. Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;
Γηαηί νη απαηηήζεηο πιένλ ζηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη φιν θαη
κεγαιχηεξεο, νπφηε πξέπεη θαη εκείο λα ελεκεξσλφκαζηε θαη λα
εμεηδηθεπφκαζηε. Ζ εμεηδίθεπζε πάληα δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ
πνηφηεηα,
10. Τπάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αλ λαη
γλσξίδεηε πνηνεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ;
Γελ γλσξίδσ

Β. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
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1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ζαο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε;
Μέηξηα
2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο έθηαθηεο
αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία;
Καζφινπ
3. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνλ άκεζα
πξντζηάκελφ ζαο;
ε

εκάο

ππάξρεη ν

ηθαλνπνηεκέλε.

Ο

δηεπζπληήο

δηεπζπληήο

ρεηξνπξγηθνχ

ηαηξηθήο

ηκήκαηνο

ππεξεζίαο

πνπ

πνπ

είλαη

δελ

είκαη

ηθαλνπνηεκέλε θαη ν δηνηθεηήο ν νπνίνο είλαη πην πάλσ θαη πξνζπαζεί.
4. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ην κηζζφ θαη ηηο
πξφζζεηεο παξνρέο;
Καζφινπ
5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο
δνπιεηάο ζαο;
Μνπ αξέζεη πνιχ ε δνπιεηά κνπ, ηελ αγαπψ, είκαη ηθαλνπνηεκέλε
6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο;
Αξθεηά πνιχ
7. Θα αιιάδαηε θάηη ζηελ εξγαζίαο ζαο;
Θα άιιαδα ηα νηθνλνκηθά θαη ηηο ζπλζήθεο δειαδή ζα ήζεια λα είλαη ιίγν πην
νξγαλσκέλα ηα πξάγκαηα. Τπάξρνπλ ηφζεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ καο ρσξίο
ιφγν. Θα ήζεια θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία.

Γ. ρέζε εθπαίδεπζεο κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πηζηεχεηε πσο ε εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ;
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ζαθέζηαηα
2. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
Με ηελ δηθή καο εθπαίδεπζε εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα θαη ην λνζνθνκείν. Αλ
εγψ

εθπαηδεπηψ

ή

θάπνηνο

απφ

ηνπο

πθηζηακέλνπο

κνπ,

ζηελ

παηδηναλαηζζεζία, ηφηε ζα κπνξνχζακε λα θαιχπηνπκε ηα παηδνρεηξνπξγηθά.
Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη παηδνρεηξνπξγφο ζην λνζνθνκείν, πνπ πιεξψλεηαη
απφ ην λνζνθνκείν, αιιά είλαη ζην λνζνθνκείν Γελλεκαηάο ζεζ/λίθεο, γηαηί
εκείο δελ έρνπκε ηελ εμεηδίθεπζε. Γειαδή, θαηεπζείαλ ζα αλεβάδακε ηελ
πνηφηεηα ζην λνζνθνκείν. Άξα ζα ήζεια πεξηζζφηεξε εμεηδίθεπζε. Θα ήζεια
λα κπνξνχζακε λα θαιχςνπκε ηνλ ζσξαθνθαξδηνρεηξνπξγφ πνπ έρνπκε ζην
λνζνθνκείν απηήλ ηελ ζηηγκή, αλ είρακε κηα επηπιένλ εμεηδίθεπζε ζηα
θαξδηνρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά. Θα θαιχπηακε θαη ηελ ζηεθαληαία κνλάδα
έηζη. Γελ θηάλεη κφλν απηφ βέβαηα. Θέιεη θαη πιηθά θιπ.
3. Καηά ηε γλψκε ζαο ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε;
Ναη ζπλδέεηαη
4. Με πνηνλ ηξφπν;
γηαηί φηαλ έρεηο ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε, ε επηηπρία είλαη πνιχ
κεγαιχηεξε θαη ην απνηέιεζκα είλαη πνιχ θαιχηεξν θαη ππάξρεη θαη πνηφηεηα
ππεξεζηψλ. Απηφ ζνπ δίλεη ηελ ηθαλνπνίεζε, δειαδή ηελ πνηφηεηα πνπ δίλεηο
ζηνλ άξξσζην, φηαλ φια πάλε θαιά θαη ην βιέπεηο απηφ, ακέζσο απηφ ην
παίξλεηο πίζσ.
5. Γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ;
ηη δεηάκε λαη.
6. Με πνηνλ ηξφπν;
Απφ ηελ ζηηγκή πνπ είλαη φκσο ιίγν ην πξνζσπηθφ, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν
λα θχγεη θάπνηνο απφ εκάο θαη λα πάεη λα εθπαηδεπηεί. Οπφηε είλαη εκπφδην
απηφ γηα ηνπο πξντζηάκελνπο καο.
7. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχεζηε;
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Δγψ ηπραίλεη λα αξρίζσ κεηεθπαίδεπζε ζην ηαηξείν πφλνπ, θάηη πνπ είλαη
ζπρλφ ζηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο.
8. Πφζν απνηειεζκαηηθά ήηαλ θαηά ηελ άπνςε ζαο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ζηα νπνία έρεηε ζπκκεηάζρεη;
Πνιχ, φζν κπφξεζα
9. Θα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε πεξηζζφηεξν;
Ναη ζα ήζεια
10. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
Θέισ πνιχ λα θάλσ απηφ ην ηαηξείν πφλνπ, πνπ κε πφλν θαηάθεξα λα ηνπο
πείζσ λα πάσ λα ην θάλσ. Καη ζα ήζεια θαη θάπνηνο απφ ηνπο πθηζηακέλνπο
κνπ λα εθπαηδεπηεί ζηα παηδηά.

ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ (ΑΝΖΚΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ)

Α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά

1. Φχιν;
Άλδξαο
2. Ζιηθία;
44
3. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε;
4
4. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν;
14
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5. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν;
Πηπρηνχρνο

ινγηζηηθήο

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

ζην

ΠΑΜΑΚ

θαη

κεηαπηπρηαθφ ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά
6. Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζηε;
ην δεκφζην, φηαλ δηνξίδεζαη θάλεηο έλα ζεκηλάξην. Απηφ ην ζεσξνχλ
θαηάξηηζε. Σα πεξηζζφηεξα είλαη εκπεηξηθά αιιά παξφια απηά γίλνληαη αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζεκηλάξηα, πνπ κπνξνχλ φινη νη ππάιιεινη λα ηα
παξαθνινπζνχλ. Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θαζελφο θαη ζηελ
ππεξεζία αλ ηνλ απνδεζκεχεη. Αιιά κε ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζπλέρεηα ζηε
λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζηηο πξνκήζεηεο θαη ζην ηκήκα πξνζσπηθνχ θαη ζηελ
κηζζνδνζία, αλαγθαζηηθά νη ίδηνη νη ππάιιεινη ζέινπλ λα πεγαίλνπλ θαη ε
ππεξεζία ηνπο πξνηξέπεη.
7. Πφζεο θνξέο θαη ζε ηη ζεκαηηθέο ελφηεηεο;
Δγψ έρσ πάεη 3 θνξέο πάλσ ζηε ινγηζηηθή. Ήηαλ βέβαηα πεξηηηφ γηα κέλα
γηαηί ζαλ πηπρηνχρνο ηα ήμεξα. Καη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηα βιέπσ
ηα πξνβιήκαηα θαη είλαη γεληθέο αξρέο ινγηζηηθήο, έλα πξφβιεκα πνπ κπνξεί
λα δεκηνπξγεζεί ζην λνζνθνκείν κέζα απφ κηα εγθχθιην δελ ην έρνπλ
πξνβιέςεη ζηα ζεκηλάξηα. Αιιά ζε βνεζάλε παξφια απηά λα εγθιηκαηηζηείο.
8. Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεε φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εζάο θαη γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζαο;
ην δεκφζην λνζνθνκείν έρνπκε θάπνηα πξσηνγελή ζηνηρεία, ηα νπνία ζέινπλ
κε καγηθφ ηξφπν λα απνηππσζνχλ ζηηο θφξκεο ηηο δηθέο ηνπο. Απηφ δελ
γίλεηαη. Κάλνπκε ζπλέρεηα αιρεκείεο γηα λα αληαπνθξηζνχκε ζε απηφ πνπ
δεηάλε.
9. Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;
Πνιιέο θνξέο, νη νδεγίεο πνπ καο δίλνπλ έρνπλ κηα ινγηθή, ζηελ πξάμε φκσο
δελ γίλνληαη θαη αλαγθάδνληαη νη ζπλάδειθνη λα θάλνπλ επξεζηηερλίεο γηα λα
αληαπνθξηζνχλ. Καιχηεξα ζα ήηαλ ηα ζεκηλάξηα θαη φιεο απηέο νη
θαηεπζχλζεηο πνπ καο δίλνπλ λα έρνπλ δνθηκαζηεί απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
δνπιέςεη ζην ρψξν. Ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πνπ γίλεηαη θαιχηεξνο
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έιεγρνο, δεηάλε πξάγκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο
αλάγθεο. Ίζσο ζε απηφ ζα έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ.
10. Τπάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αλ λαη
γλσξίδεηε πνηνεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ;
ρη δελ ππάξρεη. Απιά θάζε θνξά πνπ έξρνληαη ζεκηλάξηα είηε απφ ην
δεκφζην είηε απφ ηδησηηθνχο θνξείο, ηα βιέπσ εγψ, ν δηνηθεηήο θαη ν
δηεπζπληήο θαη ηα θνηλνπνηνχκε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ θξίλνπκε. Βέβαηα,
αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, αιιά δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ ζα ην
εγθξίλεη.

Β. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ζαο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε;
Γπζηπρψο ε ιέμε πξναγσγή θαη εμέιημε ζην δεκφζην δελ πθίζηαληαη. Γηα
κέλα θαιχηεξα ζα ήηαλ λα ππήξρε κηα ζηνρνζεζία κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε.
2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο έθηαθηεο
αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία;
ρη δελ ππάξρνπλ. ην δεκφζην είλαη κφλν νη ππεξσξίεο, γηα κέλα δελ έρεη
λφεκα λα θάλεηο ππεξσξία γηαηί είλαη 1ε/σξα. Παιηφηεξα, δελ ππήξρε πιαθφλ
θαη ν θφζκνο έθαλε ππεξσξίεο θαη ππήξρε θαη αληακνηβή. Πην πνιχ είλαη ε
εζηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο πνιίηεο θαη φρη ηφζν ζην δηθφ καο πφζην, αιιά
ζην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ. Δπίζεο, είρακε θαη πάξα πνιιέο δσξεέο θαη
πέξζη θαη θέηνο. Απηφ δίλεη κηα ηθαλνπνίεζε.
3. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνλ άκεζα
πξντζηάκελφ ζαο;
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο. Γελ ηαηξηάδνπκε πάληα κεηαμχ καο, αιιά είκαζηε κηα
νκάδα. ινη έρνπκε έλα ζηφρν. ε κηα νκάδα πάληα ππάξρνπλ δηαθσλίεο,
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πξνζηξηβέο, θαθέο ζηηγκέο, αιιά βιέπσ θαη απφ ηνπο πξνηζηάκελνπο θαη απφ
ηνπο πθηζηάκελνπο φηη μερληνχληαη. Έρνπκε θαιφ θιίκα.
4. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ην κηζζφ θαη ηηο
πξφζζεηεο παξνρέο;
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο. Βαζηθά δελ κπνξείο λα δήζεηο κε 1000 ε, αιιά φηαλ ν
κέζνο κηζζφο είλαη 500ε…
5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο
δνπιεηάο ζαο;
Γελ είκαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο. Γελ έρεηο δπλαηφηεηα γηα θαηλνηνκία,
πξσηνβνπιία, γηα έμηξα απαζρφιεζε, λα θάλεηο θάηη δεκηνπξγηθφ. ια είλαη
ηππνπνηεκέλα.
6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο;
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο
7. Θα αιιάδαηε θάηη ζηελ εξγαζίαο ζαο;
Αλ ήηαλ εθηθηφ ζηε δεκφζηα ππεξεζία λα ππάξρεη έλαο αληηθεηκεληθφο ηξφπνο
αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.

Γ. ρέζε εθπαίδεπζεο κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πηζηεχεηε πσο ε εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ;
Πάξα πνιχ
2. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
Σνπο βνεζάεη ζην λα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο. Πάξα πνιιά
άηνκα είλαη ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ θαη ΣΔ ηεο παιηάο ζρνιήο. Νένη δηνξηζκνί
είλαη πάξα πνιχ ιίγνη, δειαδή ν λεφηεξνο είκαη εγψ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο
βνεζάεη λα έρνπλ απηνπεπνίζεζε ζηελ εξγαζία ηνπο αιιά θαη λα κελ ληψζνπλ
ππνδεέζηεξνη.
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3. Καηά ηε γλψκε ζαο ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε;
Φπζηθά
4. Με πνηνλ ηξφπν;
Έρεηο απηνπεπνίζεζε. ε δηεπθνιχλεη πάξα πνιχ ζην λα ιχλεηο θαη θάπνηα
πξνβιήκαηα.
5. Γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ;
Γελ γίλεηαη.
6. Με πνηνλ ηξφπν;
Απιά αλ έξζεη θάπνηνο θαη πεη γηα παξάδεηγκα ζέισ λα κάζσ ην office, ζα
θξνληίζνπκε λα ην ζηείινπκε γηα λα ην κάζεη
7. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχεζηε;
Θεσξία φζνλ αθνξά ηελ λνκνζεζία θαη ηηο πξνκήζεηεο, φηη αιιαγέο αθνξνχλ
ζηελ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ γίλνληαη ζπλέρεηα. Βέβαηα ππάξρνπλ
θαη ζεκηλάξηα management θαη δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πνπ φκσο δελ
βνεζάλε.

πλήζσο

είλαη λφκνη,

δηαηάμεηο,

εγθχθιηνη,

πνπ

γίλνληαη

εξκελεπηηθά ζεκηλάξηα, ρξήζε Ζ/Τ θαη θάπνηεο εκεξίδεο πνπ γίλνληαη ζηελ
πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα.
8. Πφζν απνηειεζκαηηθά ήηαλ θαηά ηελ άπνςε ζαο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ζηα νπνία έρεηε ζπκκεηάζρεη;
Ήηαλ απνηειεζκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζπλέρεηα έξρνληαη λένη λφκνη.
Γχζθνια λα ηνπο δηαβάζσ φινπο θαη λα ηνπο θαηαλνήζσ κφλνο κνπ. Μέζσ
ηεο ζπκκεηνρήο πνιιψλ ζπλαδέιθσλ ζε ζεκηλάξηα, κπνξνχκε λα ηα
αλαιχνπκε. Με ηελ βνήζεηα ησλ εηζεγεηψλ ηα θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα απφ ην
λα θάηζσ λα δηαβάζσ κφλνο κνπ, νπφηε θαηά 70-80% ηα ζεσξψ ζεκαληηθά.
9. Θα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε πεξηζζφηεξν;
Φπζηθά, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο ζέζεο.
10. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
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Θα ήζεια ζηε δηνίθεζε κνλάδσλ πγείαο, ζην management, ζηε δηνίθεζε
νιηθήο πνηφηεηαο.

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΗΝΖΖ (ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ)

Α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά

1. Φχιν;
Άλδξαο
2. Ζιηθία;
52
3. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε;
3 κελεο
4. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζνθνκείν;
15
5. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν;
Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
6. Έρεηε ιάβεη εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζηε;
ρη
7. Πφζεο θνξέο θαη ζε ηη ζεκαηηθέο ελφηεηεο;
ρη
8. Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεε φηη πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ γηα εζάο θαη γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζαο;
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Οη αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Έρνπλ λα θάλνπλ κε
επηκφξθσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα έιεγα φηη απηήλ ηελ ζηηγκή παξαθνινπζψ
θαη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ ΔΑΠ γη απηφλ ηνλ ιφγν.
9. Γηαηί πξνθχπηνπλ απηέο νη αλάγθεο;
Γηαηί νη αλάγθεο αιιάδνπλ. Δίηε είλαη δηνηθεηηθέο είηε λνζειεπηηθέο, νη
αλάγθεο ζπλερψο αιιάδνπλ θαη δηεπξχλνληαη. Οπφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα
επηκφξθσζε.
10. Τπάξρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνηνο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αλ λαη
γλσξίδεηε πνηνεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ;
ρη

Β. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ζαο δίλνληαη γηα πξναγσγή θαη εμέιημε;
Αξθεηά ζα έιεγα. Αλ θαη είλαη δχζθνινη νη θαηξνί, θαη πξναγσγή κπνξείο λα
έρεηο θαη εμέιημε.
2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηηο έθηαθηεο
αληακνηβέο θαη ηελ επηθνηλσλία;
Πνιχ ιίγν
3. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνλ άκεζα
πξντζηάκελφ ζαο;
Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο ζε φια. ε επηθνηλσλία, ζε φια, δελ έρνπκε ζέκα.
4. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ην κηζζφ θαη ηηο
πξφζζεηεο παξνρέο;
Γηα ηηο κέξεο καο είκαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο γηαηί αλ ζθεθηνχκε θαη ηελ
θξίζε θαη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ δελ κπνξψ λα έρσ παξάπνλν. Δίκαη αξθεηά
ηθαλνπνηεκέλνο.
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5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο
δνπιεηάο ζαο;
Αξθεηά, δελ έρσ παξάπνλν
6. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο;
Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο. Τπάξρεη ζπιινγηθφηεηα, επηθνηλσλία. Δρνπκε
επαθή, ζπδεηάκε. Γελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα.
7. Θα αιιάδαηε θάηη ζηελ εξγαζίαο ζαο;
ρη δελ λνκίδσ

Γ. ρέζε εθπαίδεπζεο κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

1. Πηζηεχεηε πσο ε εθπαίδεπζε σθειεί ην πξνζσπηθφ;
ίγνπξα ην σθειεί. ζν νη αλάγθεο κεγαιψλνπλ, ζίγνπξα ε εθπαίδεπζε
βνεζάεη
2. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
Πέξαλ ηεο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ε παξαγσγηθφηεηα, ε ηαρχηεηα, ε
ζπλαδειθηθφηεηα, ε ζπιινγηθφηεηα. ια απηά έρνπλ κεγάιε ζεκαζία.
3. Καηά ηε γλψκε ζαο ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε;
Ναη βέβαηα. Πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, ζπλδένληαη λαη.
4. Με πνηνλ ηξφπν;
Με πξνηάζεηο πνπ κπνξείο λα θάλεηο, κε πινπνίεζε θάπνησλ αλαγθψλ,
αιιαγέο ζε πνιιά πξάγκαηα. Δίλαη εθπαίδεπζε, φπσο θαη λα ρεη.
5. Γίλεηαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ;
Γελ γίλεηαη, φρη.
6. Με πνηνλ ηξφπν;
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Παξφια απηά, έρσ αθνχζεη γηα θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα, πνπ κπνξεί λα
δνζνχλ θαη λα απαληεζνχλ. Να γίλεη δειαδή θάπνηα έξεπλα. Αιιά δελ έρεη
γίλεη, απιά ην έρσ αθνχζεη.
7. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπλήζσο εθπαηδεχεζηε;
ηε ζέζε πνπ είκαη ηψξα. Πην πνιχ ζηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη ζηελ
επηθνηλσλία.
8. Πφζν απνηειεζκαηηθά ήηαλ θαηά ηελ άπνςε ζαο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ζηα νπνία έρεηε ζπκκεηάζρεη;
ίγνπξα πάξα πνιχ. Δίλαη απνηειεζκαηηθά.
9. Θα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε πεξηζζφηεξν;
Ναη ζίγνπξα. Ζ εθπαίδεπζε φπσο είπακε δελ ζηακαηάεη, αλ θαη νη επνρέο είλαη
δχζθνιεο.
10. Αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο;
Σνκείο, φπσο ζηε ζέζε πνπ είκαη ηψξα θαη αθνξνχλ δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ,
απνθάζεηο ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, επηθνηλσλία, ζπιινγηθφηεηα. Σέηνηα ζέκαηα,
πνπ αλαθέξακε πξηλ.
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