ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ

ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Δ ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΙΑ

ηεο
ΜΔΨΜΑΡΟΓΛΟΤ ΜΑΡΙΑ
Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: ΜΙΥΑΗΛ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Γηπισκαηηθή εξγαζία ππνβιεζείζα ζην ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηε
Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο.

Ιαλνπάξηνο 2018

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν αληηιακβάλνληαη θαη εθαξκφδνπλ ηα ζπζηήκαηα επηινγήο θαη δηαηήξεζεο
πξνζσπηθνχ νη ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο, ζηα πιαίζηα ηεο Γηαρείξεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ.
Δπηρεηξήζεθε εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ηεο Διιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα
ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ηκεκάησλ HR ζε ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο θαη ησλ
πνιηηηθψλ πνχ εθνξκφδνληαη γηα ηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Καηεγξάθεζαλ νη
ζεσξνχκελεο σο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο, επηινγήο θαη
δηαρείξεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Γηελεξγήζεθε ηέινο, έξεπλα ζε ηέζζεξηο
ηδησηηθέο κνλάδεο πγεηάο, ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, γηα ηηο αληίζηνηρεο
πξαθηηθέο.
Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη πψο 1). ππάξρνπλ πιένλ ηκήκαηα HR, είηε απηφλνκα
θαη νξγαλσκέλα είηε ιηγφηεξα νξγαλσκέλα ζηηο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο, 2). ηα
ηκήκαηα HR δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο
πνχ εθαξκφδνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα «κνηξάδνληαη» αξκνδηφηεηεο, 3). Τπάξρνπλ
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ,
θάλνληαο ρξήζε ηφζν εζσηεξηθψλ φζν θαη εμσηεξηθψλ κεζφδσλ ζηξαηνιφγεζεο ελψ νη
δηαδηθαζίεο επηινγήο ζπλάδνπλ ζε έλα βαζκφ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο σο πξνο
ηα εξγαιεία θαη νηπο ζηφρνπο,

4). ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο πγείαο

αζρνινχληαη ελεξγά κε ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο κέζσ «ad hoc coaching»,
εθπαηδεχζεσλ θαη ελαιιαγήο ζέζεσλ εξγαζίαο ελψ 5). Απψηεξνο ζηφρνο ηνπο είλαη ε
δηαηήξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο εθαξκφδνληαο δηάθνξεο δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλεο θαη κεηξήζηκεο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία.

i

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΠΔΡΙΛΗΦΗ…………………………………………………………………………….i
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ………………………………………………………………………ii
ΔΙΑΓΧΓΗ…………………………………………………………………….……….1
ΜΔΡΟ Α - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ…………………..……..3
1.1 Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ………………………………………………….3
1.2. Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ…………………………………..4
1.2.1 Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ…………….…………………..4
1.2.2 Αλάιπζε Θέζεσλ Δξγαζία……………………………………………………….5
1.2.3 Πεξηγξαθή Θέζεσλ Δξγαζίαο……………………………………………………7
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ………………...8
2.1 ηξαηνιφγεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – Recruiting……………………………...8
2.1.1 Δζσηεξηθή ηξαηνιφγεζε………………………………………………………..9
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Πξναγσγή…………………………………...………………………………...10
Δλαιιαγή Θέζεο Δξγαζίαο……………………………………………………10
Αλαθνίλσζε Θέζεο Δξγαζίαο………………...………………………………10
Δπαλαπξνζιήςεηο θαη Αλαθιήζεηο……………………………………………11
Βάζεηο Γεδνκέλσλ……………………………………………………….…....11
Δλδνεπηρεηξεζηαθά Γίθηπα……………………………………………………11

2.1.2 Δμσηεξηθή ηξαηνιφγεζε……………………………………………………….12
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Αγγειίεο Θέζεσλ Δξγαζίαο……………………………………………...……12
Γίθηπν Πξνζσπηθψλ Γλσξηκηψλ (Networking)…………………………….....12
Δηαηξίεο Δχξεζεο Δξγαζίαο…………………………………………………...13
ηξαηνιφγεζε ζηελ Πεγή/Γξαθεία Γηαζχλδεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο……..…13
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα/Δπηκνξθσηηθά…………………………….........14
Αληαγσληζηηθέο Δηαηξίεο…………………………………………………...…15
Δμσηεξηθνί Τπνςήθηνη/Τπνςήθηνη Πφξηαο…………………………………..15
Δλαιιαθηηθέο Μέζνδνη Πξνζέιθπζεο……………………………………..…15

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ………………………………………….16
3.1 Ο θνπφο θαη νη Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ Δπηινγή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ………16
ii

3.2 Μέζνδνη Δπηινγήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ………………………………………17
3.2.1 Αηηήζεηο………………………………………………………………………….18
i.
ii.

Αίηεζε…………………………………………………………………………18
ηαζκηδφκελε Αίηεζε…………………………………………………………18

3.2.2 Βηνγξαθηθφ εκείσκα…………………………………………………………..19
3.2.3 πλεληεχμεηο…………………………………………………………………….19
i.
ii.
iii.

Πξνθαηαξθηηθή πλέληεπμε…………………………………………………..19
πλέληεπμε Δπηινγήο……………………………………………………….…19
Test Δπηινγήο……………………………………………………………….…21

3.2.5 Κέληξα Δθηίκεζεο Ιθαλνηήησλ…………………………………………………21
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ…22
4.1 Γηαρείξεζε ησλ «Σαιέλησλ» ζηηο Δπηρεηξήζεηο………………………………..…22
4.1.1 Παξαθίλεζε ησλ Δξγαδνκέλσλ Δληφο ηεο Δπηρείξεζεο………………………..23
4.2 Mentoring………………………………………………………………………….24
4.2.1 Μέζνδνη Mentoring…………………………………………………………..…25
4.2.2 Απνηειεζκαηηθή Δθαξκνγή Mentoring…………………………………………26
4.3 Coaching……………………………………………………………………..……26
4.3.1 Σχπνη Coaching…………………………………………………………………27
4.3.2 Απνηειεζκαηηθή Δθαξκνγή Coaching……………………………………….…28
4.4 Δθπαίδεπζε……………………………………………………………………..…29
4.4.1 Οθέιε ηεο Δθπαίδεπζεο…………………………………………………...……29
4.4.2 ρεδηαζκφο θαη Αμηνιφγεζε Δθπαίδεπζεο…………………………………...…30
4.5 Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ Τγείαο………….…31
ΜΔΡΟ Β – ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΟΤ Δ ΙΓΙΧΣΙΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ………………………………………33
5.1 θνπφο θαη Μεζνδνινγία Έξεπλαο………………………………………………..33
5.2 Γεκηνπξγία Σκεκάησλ Γηαρείξεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ……………………34
iii

5.2.1 Πξνγξακκαηηζκφο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο……………..36
5.3 ηξαηνιφγεζε Πξνζσπηθνχ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο…………………………….…38
5.3.1 Σξφπνη Αλαδήηεζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο……………….….38
5.3.1.1 Δζσηεξηθή ηξαηνιφγεζε ησλ Μνλάδσλ Τγείαο…………………….………39
5.3.1.2 Δμσηεξηθή ηξαηνιφγεζε ησλ Μνλάδσλ Τγείαο…………………………….39
5.3.2 Πξαθηηθέο Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ ζηηο Μνλάδεο πγείαο……………………….41
5.3.2.1 Πξψηε Δπηινγή Τπνςεθίσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο………………………….41
5.3.2.2 Γηεμαγσγή πλεληεχμεσλ θαη Σειηθή Απφθαζε Δπηινγήο Τπνςεθίσλ ησλ
Μνλιαδσλ Τγείαο………………………………………………………………….…41
5.4 Γηαηήξεζε Πξνζσπηθνχ θαη Παξνρή Κηλήηξσλ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο…….……42
5.4.1 ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο Κηλήηξσλ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο………………………43
5.4.1.1 Οηθνλνκηθά Κίλεηξα……………………………………………………….…43
5.4.1.2 Coaching………………………………………………………………………44
5.4.1.3 Δθπαηδεπηηθά Κίλεηξα…………………………………………………..……45
5.4.1.4 Παξαθίλεζε Δξγαδνκέλσλ……………………………………………………46
5.4.2 Πξαθηηθέο Γηαηήξεζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ γηα ην Μέιινλ…………………..…47
5.5 Δπξήκαηα-πκπεξάζκαηα……………………………………………………...…47
5.6 Πξνηάζεηο…………………………………………………………………………48
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………..……52
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ………………………………………………………………….…57
Παξάξηεκα 1………………………………………………………………….………64

iv

ΔΙΑΓΧΓΗ
ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ζπληειείηαη κηα κεηαηφπηζε ησλ πξνηχπσλ, κηα κεηάβαζε
απφ ηε δηνίθεζε ηεο βηνκεραληθήο επνρήο ζηε δηνίθεζε ηεο επνρήο ησλ ζρέζεσλ. Σν
πξφηππν δηνίθεζεο ηεο βηνκεραληθήο επνρήο εζηίαδε, θπξίσο, ζηελ απφθηεζε
δεμηνηήησλ, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνλ έιεγρν. Αληηζέησο, ε δηνίθεζε ηεο επνρήο ησλ
ζρέζεσλ εζηηάδεη θπξίσο ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ, ηελ
επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, ηε ζπλεξγαζία, ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη
ηε δεκηνπξγία νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ. Παξάιιεια, βαζηθφ ζηφρν απνηειε ε δηαζθάιηζε
ηεο ζπλερνχο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ, πνηνηηθψλ
απνηειεζκάησλ (Marquis and Huston et al, 2011). Η νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηνπ
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ζπλζήθε πιένλ, γηα θάζε
επηρεηξεζηαθφ πιαίζην.
Η παξαγσγή ελφο αγαζνχ ζε κία ηδησηηθή επηρείξεζε, πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ
ελέξγεηεο φπσο είλαη ε αγνξά ησλ πξψησλ πιψλ, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο, ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ πνχ ζα πιαηζηψζεη ηνλ νξγαληζκφ θαη θπζηθά, ε ρξεκαηνδφηεζή
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όπσο είλαη γλσζηφ, θχξηα
επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ, δειαδή ην θέξδνο,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. ηα πιαίζηα ηεο
ειεχζεξεο αγνξάο ν θαηαλαισηήο είλαη απηφο πνχ απνθαζίδεη εάλ ζα αγνξάζεη ηειηθά
ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ν ίδηνο
επηιέγεη (Wiles & Higgins, 1989). Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο
πγείαο, ν αζζελήο δελ ειέγρεη ν ίδηνο, νχηε κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε. Η δήηεζε
ηνπ αγαζνχ ηεο πγείαο είλαη ην είδνο ηεο ζεξαπείαο - απνζεξαπείαο ελφο αζζελή ην
νπνίν, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ θαη εμαξηάηαη απφ απφ νιφθιεξε ηελ
ηαηξηθή θαη παξαταηξηθή νκάδα (Κσζηαγηφιαο et al, 2008).
Δπηπιένλ, ε αγνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα, αζχκκεηξε
πιεξνθφξεζε θαη ππεξθαηαλάισζε ησλ ππεξεζηψλ θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο
εκπινθήο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (Κσζηαγηφιαο et al, 2008).
Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνχ αθνξά ζηελ αγνξά παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο
είλαη πψο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο θαηαλάισζεο θαη επηζηξνθήο ηνπ
πξντφληνο εάλ ν ρξήζηεο δε κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο. Καηά ζπλέπεηα, κηα ιάζνο επηινγή
1

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο
(Wiles & Higgins, 1989).
ηε ζεκεξηλή επνρή, ν ζθνπφο ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο
δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ
πγείαο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
άιισλ επηρεηξήζεσλ. Πην αλαιπηηθά, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αγαζνχ «πγεία»,
ρξεηάδνληαη νη πξψηεο χιεο, δειαδή ν ζχγρξνλνο ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, θαη ην
θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν, εθαπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ο ρξήζηεο δελ
αηζζάλεηαη ραξά φηαλ θαηαλαιψλεη ππεξεζίεο πγείαο, αιιά δηαθαηέρεηαη απφ θφβν,
άγρνο θαη πφλν, αλαγθάδεηαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ηαηξηθέο
εληνιέο θαζψο είλαη δπλαηφ λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εξεπλήζεη άιιεο πεγέο
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ (πξνκεζεπηέο), εμαηηίαο ηνπ επείγνληνο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, ή
ηεο απνπζίαο ελαιιαθηηθήο ιχζεο, ή ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ίδηνπ ή ησλ
ππεπζχλσλ ηνπ θαη θπζηθά, επνκίδεηαη ην θφζηνο ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζηελ εθάζηνηε
κνλάδα πγείαο (Κσζηαγηφιαο et al, 2008). Δπηπιένλ, άμην ιφγνπ είλαη πψο ε πνιηηηθή
πνπ αθνινπζεί ε θάζε θπβέξλεζε επεξεάδεη ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ζε ζπλάξηεζε
κε ην ηη είλαη βέιηηζην γηα ηελ θνηλσλία, ελψ παξάιιεια, ε ηηκή θαζνξίδεηαη αλάινγα
κε ηνπο ζηφρνπο ηεο (Γηθαίνο et al,1999).
Οη παξαπάλσ παξάγνληεο θη πνιινί αθφκε, θαζηζηνχλ ηε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ζηηο κνλάδεο πγείαο ίζσο πην θξίζηκε απφ φηη ζηα ππφινηπα επηρεηξηζηαθά
πιαίζηα, θαζψο ην επηβάιιεη ν αλζξσπνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηεο παξνρεο ηνπ αγαζνχ
ηεο πγείαο παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ θαζψο πνιινί επηρεηξεκαηίεο δηαηεξνχλ
ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πψο ε Γηαρείξηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
γεληθφηεξα, είλαη έλα κεγάιν θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζε εξγαηνψξα θαη ρξήκαηα
(Pheffer, 1998).
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ΜΔΡΟ Α - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
1.1 Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
ήκεξα νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πιαίζην έληνλνπ αληαγσληζκνχ.
πγθεθξηκέλα, ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν, ζπλέρεηα εμειίζζεηαη
θαη κεηαβάιιεηαη δπλακηθά, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε λέεο
αγνξέο κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, νη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε
εηζαγσγή θαη εθξκνγψλ θαηλνηνκηψλ, ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ην αζηαζέο
νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, θαη νη πςειέο απαηηήζεηο
ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ην
ζπλζέηνπλ (Tulgan, 2007). Δπνκέλσο, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο
λα μερσξήζνπλ κέζσ ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνχ αλαπηχζζνπλ.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ
εληνπίδεηαη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην πνχ δηαζέηνπλ (Luthans & Yousef, 2004).
πγθεθξηκέλα, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο ζαξξσηηθέο αιιαγέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο παξαηεξείηαη πψο
βξίζθεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο πνχ δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο (Παπαιεμαλδξή,
Μπνπξαληάο, 2003).
Ο φξνο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ αλαθέξεηαη ζηε θηινζνθία, ηηο πνιηηηθέο, ηηο
δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο πνχ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ
ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ (Turnipseed, 2002), ελψ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ
Παπαιεμαλξδή θαη Μπνπξαληά (2003) «ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη ε
δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνχ ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνχ αθνξνχλ ζηε δηαρείξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κίαο
επηρείξεζεο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα σο ην
θχξην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο».
Η Γηνίθεζε ηνπ Αλξψπηλνπ Γπλακηθνχ παίδεη πνιχ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε
παξαπάλσ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζψο απνηειεί ηε ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ ε νπνία, αζρνιείηαη κε ηελ πξνζέιθπζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αμηνιφγεζε
θαη ηελ αληακνηβή – ακνηβή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Σελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηαθηνζχλε θαη ζεσξψληαο ηνλ
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άλζξσπν σο ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
αξγάλσζεο. Μέζσ απηήο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο, ε επηρείξεζε έρεη ζθνπφ λα
αμηνπνηήζεη κε ην κέγηζην δπλαηφ ηξφπν ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο πξνθεηκέλνπ λα
απνθνκίζεη απφ απηνχο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο,
βαζηδφκελε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. Η απνηειεζκαηηθή εξγαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ ηζπλφλησλ ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αληακείβεηαη ηφζν ζε πιηθφ φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ
επίπεδν βάζε ησλ επηδφζεψλ ηνπ (Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2003).
1.2. Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κίαο επηρείξεζεο αθνξά ζηελ
αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε πιήξε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζηφρνπο
ηεο θαη ηαπηφρξνλα κε ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, κε
ζηφρν ηε δηαξθή επάξθεηά ηεο ζε πξνζσπηθφ θαη θπζηθά ηε βησζηκφηεηά ηεο
(Turnipseed, 2002).
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ
δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο, είλαη δπλαηφ λα πνηθίινπλ, ζε θάζε
πεξίπησζε φκσο, ζπλάδνπλ κε ηελ θνπιηνχξα ηεο θαη ην κνληέιν δηνίθεζεο, ηελ
αλάιπζε ζε απάξθεηα αξηζκνχ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, ηελ
πξνζθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηέινο, ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο
ηεο επηρείξεζεο (Turnipseed, 2002).
Η επηηπρήο έθβαζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ δηαδξακαηίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο ε αλεπάξθεηά
ηνπ είλαη δπλαηφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο (Turnipseed, 2002).
1.2.1 Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ζε θάζε επηρείξεζε δηεμάγεηαη απφ
ηε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ζηειέρε ηνπ
νξγαληζκνχ. Σφζν ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ πνχ εξγάδνληαη ζηελ
επηρείξεζε φζν θαη ε θαιή γλψζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο απνζηνιήο ηνπ
θαη ησλ αμηψλ ηνπ, νδεγνχλ ζην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ νη νπνίεο,
ηθαλνπνηνχλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, θαη ηηο δχν απηέο παξακέηξνπο, θαηαβάινληαο
πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο, ηελ
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επαγγεικαηηθή δενληνινγία θαη θπζηθά, ηνλ απψηεξν ζηφρν ηεο επηρείξεζεο, πνχ δελ
είλαη άιινο απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Westendorf, 2007˙ Ξπξνηχξε-Κνπθίδνπ,
2001˙ Υπηήξεο, 2001).
Η δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη κηα δηαδνρή δηεξγαζηψλ νη νπνίεο, απνηεινχλ
ηνλ πξφδξνκν ησλ κεηέπεηηα πνιηηηθψλ επηινγήο, αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε κηα επηρείξεζε. Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηελ
Ξπξνηήξε–Κνπθίδνπ είλαη:


Ο θαζνξηζκφο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ.



Η πξνβιεςε ησλ αλαγθψλ (κειέηε εξγαζίαο, εθηηκήζεηο ζηειερψλ, ζηαηηζηηθέο
κέζνδνη).



Η αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ (κειέηε εζσηεξηθνπ-εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο).



Σν ζρέδην αλαγθψλ ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο (ηζνξξνπία πξνζθνξάο/δήηεζεο).

Πην ζπγθεθξηκέλα,


Οη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη ζπληζηνχλ ην ζεκεην εθθίλεζεο θαζψο θαζνξίδνπλ ην
πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνχ ζα παξάμεη θαη ζα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, πνην ζα
είλαη ην επίπεδν πνηφηεηαο, πνηα ε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο,
πνηα ηα επίπεδα θέξδνπο πνχ ζέιεη λα πεηχρεη, ζε πνηέο πεξηνρέο ή πξντφληα θαη
ππεξεζίεο ζέιεη λα επεθηαζεί.



Η πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε
ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνχ απαηηείηαη ψζηε λα
εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ.



Η αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ νθείιεη λα εθηηκήζεη ηηο
δπλαηφηεηεο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πθηζηάκελνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο
θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο εξγαζίαο.

1.2.2. Αλάιπζε ζέζεσλ εξγαζίαο
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, μεθηλά
κε ηελ αλάιπζε (job analysis) θαη ηελ πεξηγξαθή (job description) ηεο θάζε ζέζεο
εξγαζίαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο, απηέο νη δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ην «ππφβαζξν»
πάλσ ζην νπνίν, ζα δνκεζνχλ νη «πξνβιέςεηο» θαη «εθηηκήζεηο» γηα ην κέιινλ ηεο
επηρείξεζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ (Ξπξνηήξε-Κνπθίδνπ, 2001).
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Με ηνλ φξν «αλάιπζε ζέζεο εξγαζίαο» ελλννχκε ηελ αλαιπηηθή απνζαθήλεζε,
θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εθηειέζεη ν εξγαδφκελνο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαζψο θαη ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ επζπλψλππεπζπλνηήησλ πνχ ρξεηάδεηαη λα ζπλδπάδεη ν εξγαδφκελνο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή
ηεο εξγαζίαο ηνπ (Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο 2003).
Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο
πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο λέαο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εκπιέθνληαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ή ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο
ππνςήθηνπο γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε
ηνλ Μπνπξαληά (2003) πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξψο:


Σν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ ππνςεθίσλ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.



Η επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο ζέζεο εξγαζίαο.



Η ηθαλφηεηα αλάιεςεο απμεκέλσλ θαζεθφλησλ θαη o αθξηβήο νξηζκφο
απηψλ.



Η δπλαηφηεηα αλάιεςεο επζχλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζεο εξγαζίαο.



Οη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη.



Οη ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη o αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο.



Άιιεο εηδηθέο δεμηφηεηεο φπσο:


Βαζκφο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο.



Ιθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ.



Βαζκφο αλάιεςεο επζχλεο.

Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ:


Σεθκεξηψλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε
εξγαζίαο.



Καζίζηαληαη επδηάθξηηεο νη νκνηφηεηεο κε άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη
αληηθείκελα εληφο ηεο επηρείξεζεο.



Σεθκεξηψλνληαη νη ηνκείο ηεο επηρείξεζεο πνπ απαηηνχλ εθπαίδεπζε.



Καζίζηαηαη αληηθεηκεληθή ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ ππνςήθηνπ.
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Οη απαξαίηεηεο ελεξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο αλάιπζεο ζέζεο εξγαζίαο ζα
κπνξνχζαλ λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ επηινγή ησλ εξγαζηψλ πνχ ζα αλαιπζνχλ, ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ αηφκσλ πνχ ζα ζπιιέμνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ηελ
ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη
ηελ εθπαίδεπζε φζσλ ζα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ
εξγαζηψλ. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ κε δηάθνξα εξγαιεία φπσο
είλαη ε παξαηήξεζε, ε ζπλέληεπμε, ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα αξρεία. εκαληηθή είλαη
ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνζφλησλ απφ ηε λνκνζεζία, ζχκθσλα κε
ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη θπζηθά, ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο
θαη ηέινο, ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ (Ξπξνηήξε-Κνπθίδνπ,
2001).
1.2.3 Πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο
Σν επφκελν αθξηβψο βήκα είλαη ν θαηαγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ πξνζφλησλ
ησλ ππνςεθίσλ. Η πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη ηελ
αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ησλ θαζεθφλησλ, ησλ επζπλψλ, ησλ ζπλζεθψλ
θαη ηεο εμνπζίαο ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο μερσξηζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε
ηνπο Gupta & Jenkins, πεξηιακβάλεη ηα εμήο:


Σνλ ηίηιν ηεο ζέζεο.



Σν ηκήκα ή ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη.



Σελ πεξίιεςε ηεο ζέζεο εξγαζίαο.



Αλαθνξά ζηελ ηεξαξρηα, δειαδή ζε πνηφλ-πνηνπο αλαθέξεηαη θαη πνηνπο έρεη
ππν ηελ επίβιεςή ηνπ.



Σελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ.



Σσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπ.


Σα ηππηθά πξνζφληα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαιείηαη λα
θαιχςεη ν θάζε ππνςήθηνο. Αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο
ζπνπδψλ, εθπαηδεχζεσλ ή θαη εμεηδηθεχζεσλ. Αλαθέξνληαη νη μέλεο
γιψζζεο πνπ νθείιεη λα γλσξίδεη ν ππνςήθηνο θαη ην επίπεδν θαζψο θαη
ην επηζπκεηφ επίπεδν ρξήζεο Η/Τ.



Σσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ε δηνίθεζε ζεσξεί ζεκαληηθά
γηα λα αλήθεη θάπνηνο ζην δπλακηθφ ηεο.


Μεγάιε πξνζνρή δίλεηαη θαη ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ. Βάζεη ησλ
7

αλαγθψλ ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο αιιά θαη ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα,
πεξηγξάθνληαη ζπκπεξηθνξέο φπσο επγεληθφο, ζπλεξγάζηκνο, κε νκαδηθφ
πλεχκα θιπ.


Σσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.



Αλαθνξά ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ην θπζηθφ θαη ην θνηλσληθφ.

Οη πεξηγξαθέο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε επειημία θαζψο, απηφ
επηηάζζνπλ νη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο (Μπνπξαληάο, 2003).
Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, job analysis θαη job description, απνηεινχλ ηα βαζηθά θαη
πξσηαξρηθά ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
ζε θάζε ηνπ ζηάδην θαη φρη κφλν σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Οη πιεξνθνξίεο πνχ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ επηινγή ηνπ
πξνζσπηθνχ (recruiting), ηηο πνιηηηθέο ακνηβψλ, αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ,
εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζήο ηνπ (Hernandez, O‘ Connor, 2010).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
2.1 ηξαηνιόγεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ – recruiting
Με ηνλ φξν «ζηξαηνιφγεζε» ελλννχκε ηηο πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ
νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο. Η ζηξαηνιφγεζε μεθηλά απφ ηηο πνιηηηθέο ελεκέξσζεο ησλ
ελδηαθεξφκελσλ ππνςεθίσλ ψζηε λα δείμνπλ ην απαξαίηεην ελδηαθέξνλ θαη ηειηθά, λα
πεηζζνχλ γηα ηελ εηαηξεία θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε
εξγαζίαο. Φπζηθά, θαη νη πνιηηηθέο ζηξαηνιφγεζεο κηαο επηρείξεζεο, ζπλάδνπλ κε ηελ
θνπιηνχξα ηεο θαη ην φξακά ηεο (Ξπξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2001˙Μπνπξαληάο, 2003).
Η δηαδηθαζία ηεο ζηξαηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θξίλεηαη εμαηξεηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε θαζψο, ε πξφζιεςε αθαηάιιεισλ ππνςεθίσλ ζα
κπνξνχζε λα απαηηήζεη αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ή ηελ αληηθαηάζηαζή
ηνπο, εάλ ρξεηαζηεί (Μπνπξαληάο, 2003). ε πνιιέο επηρεηξήζεηο επηθξαηεί ε
ζηεξενηππηθή αληίιεςε πψο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβφξα θαη θνζηίδεη,
έσο φηνπ νινθιεξσζεί, θαη απηφ γηαηί ρξεηάδεηαη έλα θεθάιαην ψζηε λα νινθιεξσζεί
θαη παξάιιεια, παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα
(Ξπξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2001) ή ζπαηαιιάηαη επηπιένλ εξγαηνψξα απφ άιινπο
εξγαδφκελνπο νη νπνίνη, δελ παξακέλνπλ πξνζεισκέλνη ζην έξγν ηνπο (Westendorf,
2007).
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Η δηαδηθαζία ηεο ζηξαηνιφγεζεο μεθηλά απφ ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηεο
επηρείξεζεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαζψο θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηεξάξρεζε απηψλ
αλά ηκήκα εληφο ηεο επηρείξεζεο. Πξνυπνζέηεη ηελ εθηίκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
δπλακηθνχ θαη ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα θάζε εηδηθφηεηα, δειαδή, ηνλ
νξηζκφ ηεο δεμακελήο ησλ ππνςεθίσλ (Reiter-Palmon, Young, Strange, Manning,
James 2006). Απαηηεί επηπιένλ, ηελ χπαξμε πεξηγξαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα θάζε
εξγαδφκελν, φπσο αλαθέξεηαη εθηελέζηεξα θαη παξαπάλσ, κε ζαθή θαζνξηζκφ ησλ
απνδνρψλ γηα θάζε εξγαζία, φπσο ηνλ εθηηκά ε επηρείξεζε θπζηθά, κε παξνχζα ηε
λνκνζεζία πνχ δηέπεη ην εξγαηηθφ πιαίζην. Σέινο, ε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηνιφγεζεο
νινθιεξψλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο
δηαδηθαζίαο απφ ηνπο ππεχζπλνπο (Fernandez-Araoz, Groysberg, Nohria, 2009).
Η ζηξαηνιφγεζε είλαη δπλαηφ λα είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. Δζσηεξηθή
ραξαθηεξίδεηαη φηαλ ν εξγαδφκελνο πνχ επηιέγεηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζέζεο εξγαζίαο εξγάδεηαη ήδε ζηελ εηαηξεία θαη πξνέξρεηαη απφ κεηαθίλεζε εληφο ησλ
ηκεκάησλ ελψ σο εμσηεξηθε ραξαθηεξηδεηαη ε ζηξαηνιφγεζε πνχ πξαγκαηνπνηείηαη
εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Η θάζε πνιηηηθή έρεη λα παξνπζηάζεη πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ
νξγαληζκφ. Ξεθηλψληαο απφ ηελ εζσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε, αμίδεη λα ζεκεησζεί πψο
είλαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθφηεξε θαη ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ πςειφηεξα πνζνζηά
επηηπρίαο θαζψο νη ηθαλφηεηεο θαη νη εηδηθέο δεμηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ
είλαη ήδε γλσζηέο. Δπηπιένλ, κε ηελ εζσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε εληζρχνληαη ηα θίλεηξα
ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ εληφο ηεο
επηρείξεζεο, λα εθαηδεπηνχλ ζε λέεο δηαδηθαζίεο, πνιηηηθέο, κεζφδνπο θαη λα απμεζεί
ζεκαληηθά ε απφδνζή ηνπο. Απφ ηελ άιιε, κε ηελ εμσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε, ε
επηρείξεζε δέρεηαη λένπο εξγαδφκελνπο, κε λέεο γλψζεηο θαη ηδέεο ε πνιιέο πεξηπηψεηο
θαζψο θαη δηαθνξεηηθή λννηξνπία (Φαβξηθνπνχινπ, 2011). Η ζπλεζέζηεξε ηαθηηθή
πνχ αθνινπζείηαη απφ επηρεηξήζεηο ζε θάζε ηνκέα είλαη απηή ηεο εζσηεξηθήο
ζηξαηνιφγεζεο, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν, δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θζη ζηηο πνιηηηθέο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο ζα αλαιπζεί
εθηελέζηεξα παξαθάησ (Schuler, Jackson 2005˙ Allen, Wright 2006).
2.1.1 Δζσηεξηθή ηξαηνιόγεζε
Η εζσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηππηθή αλαθνίλσζε ηεο ζέζεο
εξγαζίαο εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ άηππε, δειαδή, ηελ εχξεζε ηαιέλησλ εληφο ηεο
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επηρείξεζεο. Δπηπιένλ πεγέο εζσηεξηθήο ζηξαηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη
παξαθάησ.
i.

Πξναγσγή

Η πξναγσγή ζηειερψλ ζε πην ππεχζπλεο ζέζεηο αλψηεξνπ επηπέδνπ είλαη έλαο απφ ηνπο
θαιχηεξνπο ηξφπνπο θάιπςεο θελψλ ζέζεσλ θαη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ αλζξσπίλσλ πφξσλ.
Μία φκσο απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πξναγσγψλ βαζίδεηαη ζηελ πξφζιεςε αηφκσλ ηα
νπνία ελδερνκέλσο λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα πξνζφληα απφ ηα απαηηνχκελα θαη λα
επηδέρνληαη πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο γηα πην ππεχζπλεο ζέζεηο. Η αλάπηπμε απηήο ηεο
κεζφδνπ δηεπθνιχλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή δηαζέζηκσλ ηθαλνηήησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ
δηθξίλνληαη εθείλνη πνχ έρνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα πξναρζνχλ (Mathis, Jackson 2011).
Δπηπιένλ, ε θηινδνμία θάπνηνπ λα εμειηρζεί κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε ηελ αλαθνξά
αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο, έηζη ψζηε ε πιεξνθνξία απηή λα πξνσζήζεη ηνλ
εξγαδφκελν ζε εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε. Αδηακθηζβήηεηα, νη πξναγσγέο απνηεινχλ
έλα κέζν ππνθίλεζεο θαη ελζάξξπλζεο ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ (Cherrington,
1991).

Έλα

αθφκε

πιενλέθηεκα

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο

κεζφδνπ

εζσηεξηθήο

ζηξαηνιφγεζεο αθνξά ζηελ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πιεπξά ηεο ζε ρξφλν θαη θφζηνο
ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζφδνπο πνχ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ.
Έλα αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνχ κπνξεί λα παξαηεξήζεηο θάπνηνο ζηε κέζνδν ησλ
πξναγσγψλ είλαη ην γεγνλφο πψο έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθφο ζε κία
ζέζε εξγαζίαο αιιά ιηγφηεξν απνδνηηθφο ζε θάπνηα άιιε (Mathis, Jackson 2011).
Σέινο, ζε κηα δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο πξναγσγψλ ε αμηνιφγεζε νθείιεη λα είλαη
αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε, δηαθνξεηηθά ππάξρεη ν θίλδπλνο ελδνεπηρεηξεζηαθψλ
ζπγθξνχζεσλ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright 1997).
ii.

Δλαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο

Η κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηελ αιιεινθάιπςε ή εθπαίδεπζε ζηειερψλ
φισλ

ησλ

επηπέδσλ

νπνηαζδήπνηε

επηρείξεζεο,

ζε

φπνην

ηνκέα

θαη

αλ

δξαζηεξηνπνηείηαη (Mathis, Jackson 2011).
iii.

Αλαθόηλσζε ζέζεο εξγαζίαο

Με ηνλ ηξφπν απηφ θνηλνπνηνχληαη ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο νη θελέο ζέζεηο
εξγαζίαο. Η θνηλνπνίεζε απηή κπνξεί λα είλαη είηε ζε γξαπηή είηε ζε πξνθνξηθή
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κνξθή, παξφιαπηά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζε πξνθνξηθή, απφ ηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ζηνπο πθηζηακέλνπο (Schuler, Jackson 2005).
iv.

Δπαλαπξνζιήςεηο θαη Αλαθιήζεηο

Η δηαδηθαζία ηεο επαλαπξφζιεςεο ζεσξείηαη σο κία κέζνδνο εζσηεξηθήο
ζηξαηνιφγεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηνχλ ηα νθέιε απηήο έλαληη
ηνπ θφζηνπο ηεο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε, απφ ηε κία πιεπξά, ηελ νηθεηφηεηα ησλ
πξψελ ζηειέρσλ πνχ ζπλάδνπλ κε ηελ θνπιηνχξα θαη θαη ηε θηινζνθία ηεο
επηρείξεζεο, ηελ απφδνζή ηνπο, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο θαη απφ ηελ άιιε, ην
ρακειφ θφζηνο ηεο επαλαπξφζιεςήο ηνπο, κπνξεί λα πεη θαλείο πψο νη
επαλαπξνζιήςεηο απνηεινχλ κηα δειεαζηηθή κέζνδν εζσηεξηθήο πξνζέιθπζεο
πξνζσπηθνχ γηα θάζε επηρείξεζε (Schuler, Dowling, De Cieri 1993). Παξφιαπηα,
ππάξρεη ν θίλδπλνο ακθίβνιήο δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο ησλ πξψελ ζηειερψλ ζηελ
επηρείξεζε θαη κάιηζηα, ν θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο φηαλ ε επηρείξεζε παξάγεη ην
αγαζφ ηεο πγείαο ην νπνίν εμ φξηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεην (Mayson, Barrett
2006).
v.

Βάζεηο δεδνκέλσλ

Πξφθεηηαη γηα κία βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία, δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηνλ
θάζε εξγαδφκελφ ηεο, θαηαγξάθνληαο ηα πξνζφληα, ηηο δεμηφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά,
ηηο αδπλακίεο θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ (Υπηήξεο, 2001). Απνηεινχληαη απφ
ρεηξφγξαθα ή ειεθηξνληθά αξρεία ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ησλ KSAOs
(Knowledge, Skills, Abilities, Other Characteristics) ηνπ εξγαδνκέλνπ (Mathis, Jackson
1994). Η θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ απαηηεί πνιχ πξνζνρή θαη πξνπάζεηα ψζηε λα
είλαη δηαξθψο επηθαηξνπνηεκέλα. Δπηπιένλ, απμάλεηαη ν φγθνο ησλ αξρείσλ κε
πιεξνθνξίεο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη θαη πεξηηηέο (Mathis, Jackson
1994).
vi.

Δλδνεπηρεηξηζηαθα Γίθηπα

ε θάζε εηαηξεία ππάξρνπλ εξγαδφκελνη νη νπνίνη, μερσξίδνπλ ιφγσ απφδνζεο,
δεμηνηήησλ, πξνζφλησλ, ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο ή θαη ζπλδπαζηηθά φισλ
ησλ παξαπάλσ. Οη εξγαδφκελνη απηνί απνηεινχλ ηνπο πξψηνπο θαη ηδαληθνχο
ππνςήθηνπο γηα εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ζε ζέζεο απμεκέλεο επζχλεο. Πνιιέο
επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ιίζηεο κε νλφκαηα ησλ «ηαιέλησλ» ηνπο ηα νπνία, είλαη θαη ηα
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πξψηα ππνςήθηα κε ηε δεκηνπξγία λέαο ζέζεο εξγαζίαο, θαη απεπζχλνληαη απεπζείαο
ζηνλ ππνςήθην πνχ ηνπο ελδηαθέξεη (Schuler, Jackson 2005). ε κηθξφηεξεο
επηρεηξήζεηο δελ ππάξρνπλ νη ηππηθέο ιίζηεο θαη ε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη άηππα, κεηά
απφ ζπλελλφεζε ηεο Γηνίθεζεο θαη πξνθνξηθή ελεκέξσζε ηνπ ή ησλ ππνςεθίσλ
(Μπνπξαληάο, 2003).
2.1.2 Δμσηεξηθή ξαηνιόγεζε
ε θάζε επηρείξεζε αλαδχνληαη αλάγθεο νη νπνίεο, δελ είλαη δπλαηφ λα θαιπθζνχλ κε
ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ. πρλέο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο πνχ ε εηαηξεία
επηιέγεη λα εηζάγεη λέν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηνπο θφιπνπο ηεο, αλαδεηψληαο ηθαλνχο
εξγαδφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Κάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ εμσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
i.

Αγγειίεο Θέζεσλ Δξγαζίαο

Απηή ε κνξθή εμσηεξηθήο ζηξαηνιφγεζεο είλαη ίζσο ε πην δηαδεδνκέλε. Σν
κεγαιχηεξν πιενλέθηεκά ηεο είλαη ε δεκνζηνπνίεζή ηεο ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ
ελψ ην θχξην κεηνλέθηεκά ηεο είλαη ηφζν ην θφζηνο ηεο αλάξηεζεο-δηαθήκηζεο ηεο φζν
θαη ν ρξφλνο δηαινγήο ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ (Schuler, Jackson 2005˙
Αλδξενπιάθε, Γθηξηδηκάλε 2012).
Η λέα ηαθηηθή θνηλνπνίεζεο ησλ αγγειηψλ είλαη ε αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη
ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ο βαζηθφο ιφγνο πνχ είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο
απηφο ν ηξφπνο είλαη ν αθφκε κεγαιχηεξνο αξηζκφο αλζξψπσλ πνχ κπνξνχλ λα
δηαβάζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αγγειία ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ
αλάξηεζή ηεο θαη κε ειάρηζην θφζηνο (Dineen, Ash, Noe 2002). Οη επηρεηξήζεηο
εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη θέξδνο θαζψο ζχκθσλα κε έξεπλεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο
Ακεξηθήο έρεη δηαπηζησζεί πψο ην θφζηνο ζηξαηνιφγεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ αληηζηνηρεί
ζην έλα εηθνζηφ ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ζηξαηνιφγεζεο (Cappelli, 2001˙
Αλδξενπιάθε, Γθηξηδηκάλε 2012).
ii.

Γίθηπν Πξνζσπηθώλ Γλσξηκηώλ (Networking)

Πξφθεηηαη γηα ηελ εκπινθή ηνπ πθηζηάκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ
παξφηξπλζή ηνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ χπαξμε ηεο θελήο ζέζεο εξγαζίαο ζε άηνκα
πνχ γλσξίδνπλ θαη εκπηζηεχνληαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Μπνπξαληάο, 2003). ηαηηζηηθά
απνδεηθλχεηαη πψο έρεη ζεκαληηθά πνζνζηά επηηπρίαο σο ηξφπνο ζηξαηνιφγεζεο,
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θαζψο ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ γλσξίδεη θαιά ηελ εηαηξεία, ηηο αλάγθεο θαη ηελ
θνπιηνχξα ηεο θαη απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνχ ζπλάδνπλ κε απηή θαη παξάιιεια
πιεξνχλ θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ηεο ζέζεο (Dineen, Ash, Noe 2002).
Σν networking απνηειεί θαηλνηφκν κέζνδν ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη
κηα ζεηξά πξνζψπσλ θαη γλσζηψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
δηάθνξνπο θιάδνπο θαη λα ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ππνςήθην (Μπνπξαληάο,
2003). ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχληαη σο πξνζσπηθέο γλσξηκίεο ζπγθαηαιέγνληαη νη
ίδηνη νη γνλείο ηνπ ππνςεθίνπ, νη θίινη, νη ζπγγελείο, νη πξψελ ζπλάδειθνη, νη γείηνλεο,
νη θίινη ησλ ζπγγεληθψλ ηνπ πξνζψπσλ, νη πξψελ ή νη γλσζηνί εξγνδφηεο, νη πξψελ
θαζεγεηέο ηνπ, νη άλζξσπνη κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδεηαη κία αζρνιία, ζηειέρε
γξαθείσλ επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο γλσξηκηψλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο
(Αλδξενπιάθε, Γθηξηδηκάλε 2012).
iii.

Δηαηξείεο Δύξεζεο Δξγαζίαο

Μία αθφκα επίζεκε πεγή εχξεζεο εξγαζίαο είλαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ
γξαθείσλ-εηαηξεηψλ εχξεζεο εξγαζίαο. Σα γξαθεία απηά παξέρνπλ ππεξεζίεο
απαζρφιεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ιεηηνπξγνχλ σο κεζάδνληεο κεηαμχ ησλ
εηαηξεηψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ. Ο ξφινο ησλ γξαθείσλ είλαη λα εμππεξεηήζνπλ ηηο
εηαηξείεο-πειάηεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν βξίζθνληαο ηνπο θαηάιιεινπο
αλζξψπνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο (Αλδξενπιάθε, Γθηξηδηκάλε 2012). Σα
γξαθεία επηιέγνπλ θαη πξνσζνχλ ηνπο ππνςεθίνπο βάζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο γηα
πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη ζπλέληεπμε ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, δειαδή, ζηνλ πειάηε
ηνπο. Tα γξαθεία δηαζέηνπλ εθηελή αξρεία ησλ ππνςεθίσλ θαη ηζρπξίδνληαη φηη
ρξεηάδνληαη ζρεδφλ ηνλ κηζφ ρξφλν απφ φηη ζα ρξεηαδφηαλ ε ίδηα ε επηρείξεζε ψζηε λα
βξνπλ ηνλ θαηάιιειν εξγαδφκελν γηα ηελ θαηάιιειε ζέζε. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ, είλαη ε επηρείξεζε–πειάηεο λα είλαη φζν
ην δπλαηφ πην ζπγθεθξηκέλνο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ βέιηηζηε επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ. Σα γξαθεία απηά είλαη θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα αθνχ γηα θάζε ππνςήθην εξγαδφκελν πνπ θαηαθέξλεη λα θαιχςεη ηελ θελή
ζέζε εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο–πειάηε, ρξεψλνπλ κία ακνηβή ζηελ εηαηξεία
(Αλδξενπιάθε, Γθηξηδηκάλε 2012˙ Ακπξάδε 2009).
iv.

ηξαηνιόγεζε ηελ Πεγή/Γξαθεία Γηαζύλδεζεο Καη ηαδηνδξνκίαο
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Πξφθεηηαη γηα ζεζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηδξχκαηα θαη θνξείο εθπαίδεπζεο. Κχξηα
απνζηνιή ησλ γξαθείσλ απηψλ είλαη λα ελεκεξψλνπλ, θπξίσο ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο
απφθνηηνπο, γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε επθαηξίεο απαζρφιεζεο έρνληαο σο ζηφρν
ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθνίησλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα εμεχξεζε εξγαζίαο. Σα
γξαθεία δηαζχλδεζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο παξέρνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα
επηρεηξήζεηο κέζσ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη θάλνπλ πξνζπάζεηα εμνηθείσζεο ησλ
θνηηεηψλ κε ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ηεο επηρείξεζεο. Οη εξγαδφκελνη ησλ
γξαθείσλ απηψλ ελεκεξψλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα απαηηνχκελα πξνζφληα , ηα
θαζήθνληα, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη
απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο (Αλδξενπιάθε, Γθηξηδηκάλε 2012˙ Ακπξάδε
2009).
Σν θφζηνο αλαδήηεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν
είλαη κεδακηλφ, φπσο επίζεο θαη ε πξφζβαζε κε ηα γξαθεία δηαζχλδεζεο είλαη εχθνιε.
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, φηη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ην αληηθείκελν ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη εξγνδφηεο ηαπηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ
ππνςεθίσλ. Παξά ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο
αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ππάξρνπλ θαη θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία ζπγθξηηηθά κε ηηο
ππφινηπεο κεζφδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην δηαζέζηκν σξάξην ησλ γξαθείσλ δηαζχλδεζεο
είλαη πεξηνξηζκέλν, θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη κε ηελ κέζνδν ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ
πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Δπίζεο, νη αγγειίεο πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη ζπλήζσο
ζπζρεηηζκέλεο κφλν κε ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ζρνιψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηδξχκαηνο ή
εθπαηδεπηηθνχ θνξέα. Σέινο, νη αγγειίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη δελ αθνξνχλ επξεία
γθάκα ζέζεσλ εξγαζίαο θαζψο απνθιείνληαη νη ζέζεηο πνχ απαηηνχλ εξγαζηαθή
πξνυπεξεζία (Αλδξενπιάθε, Γθηξηδηκάλε 2012˙ Ακπξάδε 2009).
v.

Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα/Δπηκνξθσηηθά

Σα δηάθνξα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη ζεκελαξηαθνχ ηχπνπ απεπζχλνληαη ζε
εξγαδφκελνπο νη νπνίνη εθηεινχλ θάπνηνπ ηχπνπ καζεηεία ζηελ επηρείξεζε, γηα
παξάδεηγκα, πξαθηηθή άζθεζε. Οη εξγαδφκελνη απηνί εθφζνλ θξηζνχλ θαηάιιεινη
θαινχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία ζηελ εηαηξεία (Μπνπξαληάο,
2003). Η πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ εθαξκφδεηε απφ νξηζκέλα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είλαη πξαγκαηηθά κία επθαηξία γηα αλεχξεζε εξγαζίαο θαη
απφθηεζεο ζηνηρεηψδνπο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Απνηειεί κία πεγή εχξεζεο
εξγαζίαο, φρη κφλν ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ
14

ηδξχκαηνο αιιά θαη ζηελ κεηέπεηηα πηζαλή επαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ ηδξχκαηνο
κε ηελ εηαηξεία (Αλδξενπιάθε, Γθηξηδηκάλε 2012˙ Μπνπξαληάο, 2003).
vi.

Αληαγσληζηηθέο Δηαηξείεο

Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο
πξνζειθχνπλ ππνςεθίνπο απφ αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο. πλήζσο πξνζεγγίδνπλ
εξγαδφκελνπο πνχ είλαη γλσζηφ ζηελ αγνξά εξγαζίαο φηη είλαη απνδνηηθνί θαη
ηδηαηηέξσο ηθαλνί θαη ηνπο πξνζθέξνπλ ειθπζηηθέο ακνηβέο θαη πξννπηηθέο αλέιημεο
ζηελ επηρείξεζή ηνπο (Schuler, Jackson 2005). Οη ππεχζπλνη επηινγήο ππνςεθίσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνχ πξνζειθχνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ
πξνζεθηηθνί φηαλ δηεμάγνπλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππνςεθίνπο, γηαηί ειινρεχεη ν
θίλδπλνο λα δηαξξεχζνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πξνο ηηο αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο
κέζσ ησλ ππνςεθίσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη πεξίπησζε νη ππεχζπλνη
επηινγήο λα εθκεηαιεπηνχλ ηε ζπλέληεπμε κε ηνπο ππνςήθηνπο θαη λα πξνζπαζήζνπλ
λα εθκαηεχζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφ κία
επηρείξεζε λα ζέζεη σο ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε κεγάινπ αξηζκνχ ππνςεθίσλ απφ κηα
αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε γηα λα ηελ απνδπλακψζεη (Schuler, Dowling, De Cieri
1993).
vii.

Δμσηεξηθνί Τπνςήθηνη/Τπνςήθηνη πόξηαο

Πνιινί είλαη νη εξγαδφκελνη πνχ απεπζχλνληαη απηνβνχισο ζε επηρεηξήζεηο θαη
εθδειψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα εξγαζηνχλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ εάλ ππάξρεη θελή
ζέζε εξγαζίαο, νξκψκελνη απιά απφ ηελ επηζπκία θαη παξάιιεια αλάγθε ηνπο γηα
εξγαζία αιιά θαη απφ ηε ζεηηθή εηθφλα ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε (Μπνπξαληάο, 2003).
Έλαο απφ ηνπο ζχλεζεο ηξφπνπο αλαδήηεζεο εξγαζίαο είλαη ε απνζηνιή βηνγξαθηθνχ
ζεκεηψκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ζε εηαηξείεο, θνξείο θαη
νξγαληζκνχο πνπ απνηεινχλ δπλεηηθέο πεγέο απαζρφιεζεο. Η αμηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ
κε ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα πνπ ιακβάλνληαη θαηά θαηξνχο απνηειεί άκεζε ιχζε γηα
ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε θάιπςε ηεο θελήο ζέζεο επείγεη. Δπνκέλσο, ε απνζηνιή
βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο πνπ ε εηαηξεία δελ έρεη αλαθνηλψζεη
θάπνηα ζέζε εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν εχξεζεο
εξγαζίαο (Αλδξενπιάθε, Γθηξηδηκάλε 2012).
viii.

Δλαιιαθηηθέο Μέζνδνη Πξνζέιθπζεο
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ηηο πεξηπηψζεηο πνχ νη πθηζηάκελεο κέζνδνη πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ δίλνπλ ιίγνπο
ηθαλνχο ππνςεθίνπο ηφηε είλαη δπλαηφ είηε λα εληαζνχλ νη ίδηεο κέζνδνη είηε λα
εθαξκνζηνχλ άιιεο, θάπνηεο απφ απηέο είλαη νη εμήο (Υπηήξεο, 2001):


Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε αχμεζε κηζζψλ,
παξνρή bonus, αιιαγή σξαξίνπ, παξνρή ειαζηηθψλ φξσλ απαζρφιεζεο.



Πξνζέιθπζε απφ πνιππιεζείο θαη ιηγφηεξν αμηνπνηεκέλεο νκάδεο ππνςεθίσλ
φπσο κεηέξεο θαη ΑΜΔΑ.



Πξνζσξηλνί εξγαδφκελνη, ηειε-εξγαδφκελνη, ηαπηφρξνλε απαζρφιεζε κε
ππξήλα κφληκσλ ππαιιήισλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
3.1 Ο θνπόο Καη Οη Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ Δπηινγή Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
χκθσλα κε ηνλ Bergman επηινγή πξνζσπηθνχ είλαη ε δηαδηθαζία κε βάζε ηελ νπνία,
κηα επηρείξεζε απνθαζίδεη λα πξνζιάβεη ηνπο ππνςήθηνπο πνχ ζπγθεληξψλνπλ ηα
πεξηζζφηεξα πξνζφληα ψζηε λα εθηειέζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηηπρψο (Ray,
Stallard, Stallard 1994).
Τπνζηεξίδεηαη ε άπνςε πψο ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνχ ζα ζηειερψζεη
έλαλ εξγαληζκφ, φπνηα θαη αλ είλαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, φπσο θαη ε πξνψζεζή ηνπ ζε
αλσηεξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, απνηεινχλ πιένλ ηνλ θχξην άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν,
πεξηζηξέθνληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο πνχ αθνξνχλ ζηελ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ
(Ray, Stallard, Stallard 1994). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν ρξφλνο πνχ έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο νη εξγαδφκελνη κηαο επηρείξεζεο λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα απνδψζνπλ, δηαξθψο
πεξηνξίδεηαη (Ξπξνηήξε-Κνπθίδνπ, 2001).
Οη νξγαληζκνί πεξλνχλ απφ δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημήο ηνπο ηα νπνία
απαηηνχλ θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηνίθεζήο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ην είδνο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνχ επηδεηνχλ ζηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο, δηαθνξνπνηείηαη ζην θάζε
ζηάδην. Έηζη γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε ζην αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμήο ηεο, έρεη
αλάγθε απφ ζηειέρε ηα νπνία, είλαη ζε ζέζε λα επηβηψζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ πςεινχ
θηλδχλνπ θαη είλαη αληαγσληζηηθά. Όζν φκσο, ε επηρείξεζε πξνρσξά πξνο ηελ
σξίκαλζε, ε αλάγθε ηεο είλαη ηα ζηειέρε ηα νπνία, δελ ελδηαθέξνληαη γηα πνηθηιία
θαζεθφλησλ ζηε δνπιεηά ηνπο αιιά γηα πην ζπλνπηηθή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνχ
ηα θαζηζηά ηθαλά λα αλαπηχμνπλ ζηαζεξά θαη απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο
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ψζηε λα δηαηεξήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ πξεηαίξσ ηα πιενλεθηήκαηα πνχ αλέπηπμαλ
θαηά ην αξρηθφ ζηάδην εμέιημεο ηνπ νξγαληζκνχ (De Winne, Sels 2010).
Η επηινγή ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο άξα,
είλαη θπζηθφ επφκελν λα επηδεηά λα πξνζιάβεη άηνκα πνχ δηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο αμίεο
θαη παξάιιεια, έλαο ππνςήθηνο πνχ αλαδεηά λα εξγαζηεί ζε κηα επηρείξεζε πνχ
πξεζβεχεη ηα «πηζηεχσ» ηνπ, έρεη ζνβαξέο πνζαλφηεηεο λα εμειηρζεί ζε έλα ζνβαξφ θαη
ηθαλφ ζηέιερνο (Schuler, Dowling, De Cieri 1993).
Τπάξρεη επνκέλσο έλαο ζνβαξφο βαζκφο πξνζαξκνγήο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο
εξγαζίαο πνχ απηφ ζα εθηειέζεη. Έξγν ηεο Γηνίθεζεο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα
θαηαθέξεη λα δηαθξίλεη θαη λα επηιέμεη ηα άηνκα εθείλα πνχ δηαζέηνπλ ηηο ηθαλφηεηεο
θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο.
Κάηη ηέηνην είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν θαζψο ε Γηνίθεζε θαιείηαη λα θάλεη κηα
πξφβιεςε γηα ην κέιινλ «πνηα ζα είλαη ε πηζαλή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ», κε βάζε
ηελ αλάιπζε ελφο δεχηεξνπ πξνζψπνπ, ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ επηινγή, ην νπνίν, πάιη
βαζίδεηαη ζε ελδείμεηο πνχ δηαζέηεη εθείλε ηε δεδνκέλε ζηηγκή, φπσο βηνγξαθηθά
ζεκεηψκαηα, πξνυπεξεζία, βαζκνί θαη άιια ηα νπνία, είλαη αξθεηά εχθνιν λα
κεηαηξαπνχλ ζην άκεζν κέιινλ (Schuler, Dowling, De Cieri 1993).
Γηα ην ιφγν απηφ, ην έξγν ηεο επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα εθηειείηαη απφ
εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνχ γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ επηρείξεζε θαη είλαη ζε ζέζε λα
εθαξκφζνπλ κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή πνχ λα ζπλεπάγεηαη ζπγθεξαζκφ ηνπ
θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαζψο ε ιάζνο
επηινγή θαη ηνπνζεηεζε αηφκσλ κπνξεί λα απσβεί επηδήκηα (Schuler, Dowling, De
Cieri 1993˙ Ξπξνηήξε-Κνπθίδνπ, 2001).
3.2 Μέζνδνη Δπηινγήο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
Οη κέζνδνη πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πνχ πξφθεηηαη λα
θαιπθζεί αιιά θαη απφ επηπιένλ ζεκαληηθά θξηηήξηα, απαξαίηεηα γηα ην θαιχηεξν
δπλαηφ απνηέιεζκα. Σέηνηα είλαη (König, Klehe, Berchtold, Kleinmann, 2010):


Η επθνιία ρξήζεο ηεο εθάζηνηε κεζφδνπ.



Οη λνκηθέο απαηηήζεηο.



Οη αληηδξάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο κεζφδνπο.
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Η εηθφλα πνχ πξνζδίδεη ε θάζε κέζνδνο ζηελ επηρείξεζε.



Σν θφζηνο ηεο θάζε κεζφδνπ.

Οη θχξηεο κέζνδνη επηινγήο πξνζσπηθνχ είλαη νη αηηήζεηο, ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα,
ε ζπλέληεπμε, ηα test επηινγήο θαη ηα θέληξα εθηίκεζεο ηθαλνηήησλ, ζπλεζίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο απηψλ γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα (Lievens,
2004).
3.2.1 Αηηήζεηο
ηε κέζνδν απηή ζπγθαηαιέγνληαη δχν εηδψλ αηηήζεηο, ε αίηεζε θαη ε ζηαζκηδφκελε
αίηεζε.
Αίηεζε

i.

Η αίηεζε είλαη κηα κνξθή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ην παξειζφλ θαη ηελ παξνχζα
θαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. Ο ξφινο ηεο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ πνξεία ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο θαζψο απνηειεί ηε βάζε ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ επαιήζεπζε
ησλ ζηνηρείσλ πνχ παξέρνληαη απφ ηηο ζπζηάζεηο (Schuler, Dowling, De Cieri 1993). Οη
πιεξνθνξίεο πνχ ζπιιέγνληαη απφ ηηο αηηήζεηο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά
δεδνκέλα, εθπαηδεπηηθή κφξθσζε, επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ελδηαθέξνληα (Gringart, Helmes, Speelman, 2005).
ηαζκηδόκελε Αίηεζε

ii.

Η ζηαζκηδφκελε αίηεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν κείσζεο ησλ ππνθεηκεληθψλ
θξίζεσλ

θαη

ζηεξενηχπσλ-πξνθαηαιήςεσλ

ζηε

δηαδηθαζία

ηεο

επηινγήο.

πγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα πξνθχςεη έλα ζθνξ απφδνζεο
γηα θάζε ππνςήθην. Η δηαδηθαζία πνχ αθνινπζείηαη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην εξγαιείν
αθνινπζεί ηα εμεο βήκαηα:


Δπηινγή ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο.



Οκαδνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ.



Δπηινγή, αλάιπζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε θαηεγνξίεο.



ηάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη επαιήζεπζή ηνπο.



Απνηέιεζκα.
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Έρεη απνδεηρζεί πψο ε κέζνδνο ηεο ζηαζκηζκέλεο αίηεζεο είλαη ε πιένλ έγθπξε
κέζνδνο θαζψο ηα ζηνηρεία πνχ παξέρεη είλαη ηα απνιχησο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε
ζέζε εξγαζίαο θαη επηπιένλ, νη απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ αμηνινγνχληαη βάζεη
επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ (Cherrington, 1991).
3.2.2 Βηνγξαθηθό εκείσκα
Απνηειεί ίζσο ηε ζπρλφηεξε κέζνδν επηινγήο πξνζσπηθνχ θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηελ επηρείξεζε λα απνθηήζεη εηθφλα γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ
φπσο ηα δεκνγξαθηθά, ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπ, ηελ πξνυπεξεζηα ηνπ θαη ηηο
αθξηβείο αξκνδηφηεηέο ηνπ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη
άιια (Cherrington, 1991). Μάιηζηα, απνηειεί ηελ αξρηθή κέζνδν δηαινγήο, ην
screening, πνχ είλαη απαξαίηεην γηα ην επφκελν βήκα, απηφ ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ
ππνςεθίνπ.
3.2.3 πλεληέπμεηο
Η δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο δηαθξίλεηαη ζηελ πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε θαη ηε
ζπλέληεπμε επηινγήο.
i.

Πξνθαηαξθηηθή πλέληεπμε

Ακέζσο κεηά ην screening ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ζπλερίδεηαη κε ηελ
πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε. Ο βαζηθφο ηεο ξφινο είλαη ε απφξξηςε απηψλ πνχ δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο θαη δελ ήηαλ επδηάθξηην κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία ηνπ screening. Δπηπιένλ, κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν ηθαλφο
ζπλεληεπθηήο είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζεη ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν ζε άιιε θελή ζέζε
εξγαζίαο, εάλ ππάξρεη, θαη εάλ δηαπηζηψζεη πψο ν ππνςήθηνο ζα ήηαλ θαηαιιειφηεξνο
εθεί. Απηφ ην είδνο ζπλέληεπμεο φρη κφλν ρηίδεη κία θαιή θήκε γηα ηελ εηαηξεία
(marketing) αιιά παξάιιεια, κεγηζηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ
επηινγήο (Giannantonio, Hurley, 2003). Πνιιέο θνξέο, θαηά ηελ πξψηε απηή
ζπλάληεζε κε ηνλ ππνςήθην, επηδηψθεηαη λα έξζεη ν ππνςήθηνο ζε επαθή κε ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο πξνζθεξφκελεο ζέζεο εξγαζίαο κε ζηφρν λα κεησζεί ν θίλδπλνο
πξφσξσλ απνρσξήζεσλ ιφγσ απμεκέλσλ πξνζδνθηψλ ή ιαλζαζκέλσλ εληππψζεσλ, ε
δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή σο «ξεαιηζηηθή πξνεπηζθφπεζε ηεο εξγαζίαο» θαη
απνζθνπεί ζηα κηθξφηεξα πνζνζηά δπζαξέζθεηαο θαη απνρσξήζεσλ (Wanous, 1975).
ii.

πλέληεπμε Δπηινγήο
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Μία ζπλέληεπμε επηινγήο νξίδεηαη σο έλαο δηάινγνο πνχ μεθηλά απφ έλα ή πεξηζζφηεξα
άηνκα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ή ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ελφο
ππνςεθίνπ γηα εξγαζία (Jayne, Dipboye, 2004). χκθσλα κε ηνλ Cherrington J. D.
(1995), νη βαζηθνί ζηφρνη απηήο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη:


Η ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ψζηε λα πξνβιεθζεί πφζν επηηπρεκέλν ζα απνδεηρζεί
ην άηνκν απηφ ζηελ πξνζθεξφκελε εξγαζία.



Η αμηνιφγεζε ησλ εηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο αληίιεςεο ησλ
ππνςεθίσλ.



Απνθφκεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ππνςήθην.



Αμηνιφγεζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ηνπ ππνςεθίνπ.



Αμηνιφγεζε ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ ππφινηπσλ
ππαιιήισλ.

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο δελ
δηαθξίλεηαη ζε ζηάδηα αιιά πξαγκαηνπνηείηαη εληαία θαη δηεμάγεηαη κία θφξα θαζψο
επίζεο, πψο ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ζπλέληεπμεο πνχ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε
εθαζηνηε εηαηξεία, απηέο είλαη (Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2003):


Η δνκεκέλε ζπλέληεπμε (απζηεξή νξγάλσζε θαη πιάλν εξσηήζεσλ).



Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε (χπαξμε εξσηήζεσλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηνλ
ζπλεληεπθηή λα νδεγήζεη ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν κε νξηζκέλν ηξφπν).



Η αδφκεηε ζπλέληεπμε (ειεχζεξε ζπδήηεζε, ρσξίο πιάλν).



Η νκαδηθή ζπλέληεπμε (δηεμάγεηαη απφ δηάθνξνπο ζπλεληεπθηέο).

Έρεη ζεκεησζεί πψο ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ ππεξηεξνχλ θαζψο είλαη
δπλαηφ ν ζπλεληεπθηήο λα κεξνιεπηεί, λα ηείλεη λα ιακβάλεη απφθαζε απφ ηα πξψηα
θηφιαο ιεπηά ηεο ζπλέληεπμε ή λα κελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ θαηάιιειε
εθπαίδεπζε ψζηε λα αμηνινγήζεη ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά
πνχ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ψζηε λα νδεγεζεί ζηε ζσζηφηεξε επηινγή
(Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2003). Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, ην άηνκν πνχ
αλαιακβάλεη ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλεληέπμεσλ ηεο επηινγήο
πξνζσπηθνχ ρξεηάδεηαη λα δηαθαηέρεηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (θνχιαο,
Οηθνλνκάθε, 1998):


Αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία.
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Γφληκε πεξηέξγεηα θαη ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ.



Παξαηεξεηηθφηεηα.



Απηνθπξηαξρία θαη λεθαιηφηεηα.



Απιφηεηα θαη θηιηθφηεηα.



Αθξηβή γλψζε ησλ απαηηήζεσλ, ησλ ππεππλνηήησλθαη θαζψο θαη ησλ
ζπλζεθψλ θαη πξνζδνθηψλ ηεο εξγαζίαο.

3.2.4 Test Δπηινγήο
Σα test επηινγήο απνηεινχλ νπζηαζηηθά κηα ηεθκεξησκέλε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ επηινγήο πξνζσπηθνχ (Thornhill, Lewis,
Saunders, 1996). Τπάξρνπλ δηάθνξα test επηινγήο θαη κάιηζηα πνιιά απφ απηά
δηράδνπλ σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα test πξνζσπηθφηεηαο
(Torrington, 2009). Σν θχξην πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη παξέρνπλ αληηθεηκεληθή
κέηξεζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φκσοπξέπεη λα επηιέγνληαη κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή. Σα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαινχ test είλαη (Torrington, 2009):


Δπαίζζεην νξγαλν πνπ δηαθνξνπνηείηαη επαξθψο κεηαμχ ησλ ζεκάησλ.



Σππνπνηεκέλν ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ψζηε θάζε αηνκηθή βαζκνινγία λα
κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο.



Αμηφπηζην θαζψο κεηξάεη πάληα ην ίδην πξάγκα.



Έγθπξν θαζψο κεηξάεη ην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην νπνίν ζρεδηάζηεθε.

Σα θπξηφηεξα test επηινγήο είλαη ηα εμήο:


Πξνζσπηθφηεηαο.



Γλψζεσλ.



Νηεκνζπλεο.



Αλίρλεπζεο ηεο αιήζεηαο.



Γξαθνινγίαο.



Δλδηαθεξφλησλ.



Φπζηθιεο θαηάζηαζεο.



Ναξθσηηθψλ νπζηψλ.

3.2.5 Κέληξα Δθηίκεζεο Ιθαλνηήησλ
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Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν ε νπνία εθαξκφδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Οκάδεο
ππνςεθίσλ κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία test θαη νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα
θέληξν αμηνιφγεζεο ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλν θαη δηαεηξίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο test. Οη
δξαζηεξηφηεηεο πνχ ιακβάλνπλ ρψξα είλαη ε πξαθηηθή άζθεζε, ε νκαδηθή ζπδήηεζε, ε
ζπλέληεπμε θαζψο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα (Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο,
2003).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
4.1 Γηαρείξεζε Σσλ «Σαιέλησλ» ηηο Δπηρεηξήζεηο
ηηο κέξεο καο νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ. Βαζηθνί ζηφρνη είλαη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο αιιά θαη ε εμεχξεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ
επηρείξεζε λα αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη
απαξαίηεην νη επηρεηξήζεηο λα αλαδεηήζνπλ αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ ηα θαιχηεξα
ζηειέρε. Οη Tarique θαη Schuler (2010) αλαγλσξίδνπλ ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο
ζήκεξα δελ βαζίδνληαη κφλν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο αιιά ζηα «ζηειέρε» πάλσ
ζηα νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί ε επηρείξεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ή γηα ηε δηαρείξηζε
κηα θξίζεο.
Όιεο νη επηηπρεκέλεο θαη πνιχ γλσζηέο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ, έρνπλ
θαηαθέξεη λα έρνπλ δηάξθεηα ζηελ επηηπρία ηνπο κε ην λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ησλ ηαιέλησλ ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαηήξεζή ηνπο. ηφρνο ηνπο είλαη
λα ππάξρεη κηα ζπλερήο ξνή ηαιέλησλ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Με ιίγα ιφγηα, φηαλ
θάπνην ζηέιερνο απνζχξεηαη, αιιάδεη ζέζε ή απνθαζίδεη λα απνρσξήζεη λα κελ
ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε λα μεθηλά απφ ηελ αξρή ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαη φ,ηη
απηή ζπλεπάγεηαη, εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζηειέρνπο, δειαδή, έηζη ψζηε φηαλ
έξζεη ε ψξα ηεο αλαπιήξσζεο λα είλαη έηνηκν λα αληηθαηαζηήζεη κε επηηπρία ην
ζηέιερνο πνπ απνρσξεί (Tarique and Schuler, 2010).
Μηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηηο εηαηξίεο είλαη λα κελ εζηηάδνληαη ζην ηεηξάπηπρν
«επηινγή-πξφζιεςε-αλάπηπμε-δηαηήξεζε ηαιέλησλ», εηδηθά ζε κηα επνρή πνχ ηα
ηαιέληα είλαη ζπάληα. Η δηαδηθαζία απηή είλαη γξακκηθή θαη ζπλεπψο πξνβιεκαηηθή.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ζηέιερνο κπνξεί λα έρεη φιεο εθείλεο ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ εληνπίδνπλ ζε έλα ηαιέλην αιιά ε έιιεηςε επειημίαο θαη άιισλ
πξαθηηθψλ φπσο ην «job rotation», πνχ αλαθέξζεθε θαη πξνγελέζηεξα, λα κελ
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επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ. Αληηζέησο, ε ζηαζηκφηεηα θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ λα ράζεη ηελ επθαηξία λα αλαδείμεη έλα ηαιέλην.
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ ε νπνία,
απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο βαζηθφεξνπο παξάγνληεο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
(Roberts et al, 1998).
4.1.1 Παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ εληόο ηεο επηρείξεζεο
Σν δήηεκα ηεο παξαθίλεζεο επεξεάδεη έλα κεγάιν αξηζκφ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ φπσο
είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ην ζηπι εγεζίαο, ηα θίλεηξα, ε
νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη νη ακνηβέο. πλήζσο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ κία
πξνθαζνξηζκέλε άπνςε γηα ηα θίλεηξα πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο. χκθσλα
φκσο κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο παξαθίλεζεο εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξαίλνπκε πψο
θαζψο θάζε άλζξσπνο είλαη κνλαδηθφο, παξαθηλείηαη απφ ηειείσο δηαθνξεηηθά θίλεηξα.
Δπηπιένλ, ε αμία πνπ πξνζδίδεη θάζε εξγαδφκελνο ζηηο αληακνηβέο είλαη δηαθνξεηηθή.
Δπνκέλσο, ε Γηνίθεζε νθείιεη πξψηα λα αμηνινγήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο αληηιήςεηο
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη έπεηηα λα πξνβεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηινγή
παξαθίλεζεο θαη αληακνηβήο. Σα ζπλεζέζηεξα είδε θηλήηξσλ είλαη ηα νηθνλνκηθά
θίλεηξα (είηε αηνκηθά, είηε νκαδηθά), νη εζηθέο ακνηβέο (επηβξάβεπζε), ε πξναγσγή, ε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη φξσλ εξγαζίαο θαη θπζηθά ην πεξηερφκελν θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2003).
Η δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θηλήηξσλ είλαη έλα πνιχ δχζθνιν πξφβιεκα. Αξρηθά,
θαζίζηαηαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη
έπεηηα, αθνινπζεί ε δηακφξθσζε ησλ θηλήηξσλ πνπ ζα επηθέξνπλ ηηο επηζπκεηέο
αιιαγέο ζηε λννηξνπία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ. Απαηηείηαη, δειαδή, ζσζηή ζπζρέηηζε, ζπλδπάδνληαο ηα θαηάιιεια
θίλεηξα κε ηηο δεισκέλεο ή αληηιεπηέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζα απφ απηή ηελ
επηηπρή ζπζρέηηζε πξνθχπηεη ε ζηξαηεγηθή θηλήηξσλ, ε νπνία είλαη απνηειεζκαηηθή
φηαλ έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Υαηδεπαληειή, 1999):


Κάλεη ζσζηή δηάγλσζε ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θάζε ζηειέρνπο.



Πξνζθέξεη αμηφινγε πνηθηιία θηλήηξσλ.



Γηακνξθψλεη έλα θαηάιιειν ζπλδπαζκφ θηλήηξσλ πνπ ηαηξηάδεη ζηηο
εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ.
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πζρεηίδεη ηα θίλεηξα κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.



Γηαηεξεί ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ θηλήηξσλ αλάινγα
κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο.

4.2 Mentoring
Σν mentoring ζπληζηά κία δηαδηθαζία πνχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
πξνζσπηθνχ θαζψο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη
ζηαδηνδξνκία (Ehrich, Hansford 1999). Αθνινπζεί δχν βαζηθνχο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο
ζηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ, ν πξψηνο αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο
θαη ζηξαηεγηθέο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία φπσο, ην coaching, ε εθπαίδεπζε, ε
θαζνδήγεζε, ε αλαηξνθνδφηεζε, ηελ εμεχξεπζε πφξσλ θαη ην sponsoring. Δλψ ν
άιινο άμνλαο αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, ηνλ έιεγρν ηνπ stress,
ηελ απηνγλσζία, ηελ επίγλσζε ηεο εμσηεξηθήο εηθφλαο θαη ηελ απηνγλσζία (Kram,
Isabella 1985).
Ο mentor είλαη ζπλήζσο έλα άηνκν κε θάπνηα μερσξηζηή ζέζε ζηελ εηαηξία πνχ
αλαιακβάλεη ζπλήζσο ηε ζπλερή ππνθίλεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα
απφ ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ πξνζσπηθψλ επαθψλ. Η δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο
εθπνξεχεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ mentor θαη φρη απφ ηε ζέζε ηελ νπνία
θαηέρεη, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ (Υπηίξεο, 2001).
Σα πξνγξάκκαηα mentoring ζπλήζσο πεξηιαβάλνπλ ηα εμήο ζηάδηα:


Αλαγλψξηζε ησλ καζεζηαθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ: Καζνξίδνληαη θαη
απνζαθελίδνληαη νη αλάγθεο αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ ελψ παξάιιεια,
δηακνξθψλνληαη ηα εμαηνκηθεπκέλα

πιάλα αλάπηπμεο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε

έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή επαθή θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία.


Δπηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ πνχ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα mentoring: Η
επηινγή είαλη δπλαηφ λα βαζηδεηαη ζε δηάθνξα θξηηήξηα θαη αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο θαη απφδνζεο φπσο είλαη ην ηεξαξρηθφ επίπεδν κέζα
ζηελ επηρείξεζε, ην ηκήκα εξγαζίαο θαη άιια.



Δπηινγή αμηφινγσλ mentors: Γεκηνπξγείηαη κία δεμακελή ηθαλψλ ζηειερψλ πνχ
ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Αληηζηνίρηζε ησλ mentors κε ηνπο εξγαδφκελνπο: Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα
αληηζηνίρηζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ θαηάιιειν ζε ηθαλφηεηεο
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mentor ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
εξγαδφκελνπ.


Απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δνκήο ηεο ζρέζεο:
Κξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε νξηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ mentoring θαζψο
θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ραξαθηήξα ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνχ
ζα ιάβνπλ ρψξα, ην budget θαζψο θαη ε δέζκεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα
αλάπηπμε.



πκθσλία γηα ην πιαίζην ηεο ζρέζεο mentor – εξγαδφκελνπ θαη θαηάξηηζε
αηνκηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο: Πξφθεηηαη γηα δέζκεπζε θαη ησλ δχν κεξψλ γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ξπζκίδνληαη θαη ηππηθέο ιεπηνκέξεηεο φπσο
ε ρξνλνδηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη μεθηλά ε εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ
αλάπηπμεο.



Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Απαξαίηεην ζηάδην
θαζψο δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαζρεδηαζκφο ηνπ
πξηνγξάκκαηνο εάλ απαηηείηαη: Καη ηα δχν κέξε αμηνινγνχλ ηα απνηειέακαηα
ηεο δηαδηθαζίαο, επηζεκαίλνπλ ηηο απνθιίζεηο θαη θξίλνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ
πξνγξάκκαηνο

ζηε

γεληθφηεξε

βειηίσζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο

δηνίθεζεο

αλζξσπίλσλ πφξσλ.


Δπηζεψξεζε θαη αλαζθφπεζε ηνπ ζρεδίνπ παξάιιεια κε ηε δηεξεχλεζε λέσλ
αλαπηπμηαθψλ θαη καζεζηαθψλ αλαγθψλ: Δδψ μεθηλά ε αλάιπζε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηίζεηαη ην πιαίζην ησλ αμηνινγνχκελσλ
θξηηεξίσλ επηηπρίαο.

4.2.1 Μέζνδνη mentoring
Η δηαδηθαζία ηνπ mentoring κπνξεί λα είλαη ηππηθή (formal), απζηεξά δνκεκέλε θαη
πιήξσο ειεγρφκελε απφ ηε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ αιιά θαη πην άηππε
(informal) ε νπνία δηεμάγεηαη ρσξίο ηελ απζηεξή θαζνδήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο
Αλζσπίλσλ Πφξσλ. πρλά παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα θαηά ηελ άηππε εθαξκνγή ηνπ
θαζψο έξρνληαη ζε επαθή ζηειέρε δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, αμηψλ θαη ηδηνζπγθξαζίαο
κε απνηέιεζκα, λα παξεκπνδίδεηαη ε πγηήο αλάηπμε άηππνπ mentoring. Η επηηπρία ηνπ
άηππνπ mentoring έξρεηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ζην ηππηθφ mentoring
θαζψο ηα ζηειέρε, καζαίλνπλ λα εθηηκνχλ ηελ αμία ηεε δηαθνξεηηθνηεηαο
πξνζεγγίδνληεαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κνξθέο ζρέζεσλ θαη αλαδεηισληαο πξνθιεηηθέο
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ζπλεξγαζίεο θαη επαθέο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηεο δηαδηθζίαο ηνπ
mentoring γεληθφηεξα, είλαη ε δεκηνπξγία πεξνβάιινληνο πνχ επλνεί ηελ χπαξμε
ππνζηεξηθηηθψλ ζηνηρείσλ αιιά φρη ηελ αλάκημε θαηά ηελ επηινγή ησλ ζρέζεσλ
(Megginson, Clutterbuck 2004).
Τπάξρνπλ θαη άιιεο, ελαιιαθηηθέο κνξθέο mentoring νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα
αλαπηπρζνχλ θαη κεηαμχ ηζφηηκσλ ηεξαξρηθά ζπλαδέιθσλ (peer mentoring), ν ηχπνο
απηφο επλνεί ην coaching θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (Kram, Isabella 1985).Έλαο
άιινο ηχπνο είλαη απηφο πνχ αλαπηχζζεηαη ζε νκάδεο (mentoring circles) ρσξίο φκσο
λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ ζηειερψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα επλνείηαη
ε δηαδηθαζία ηνπ mentoring κέζσ internet, ηα ζηειέρε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζπλνκηινχλ κε πιεζψξα mentors, αλψλπκα, αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή (Knouse, 2001).
4.2.2 Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή mentoring
Η επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο mentoring βαζίδεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο πνχ
ρξεηάδεηαη λα ζπληξέρνπλ, νξηζκέλνη απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ηνλ Kram (1985), είλαη
νη εμήο:


Η δηάζεζε γηα επηζχλςε εηιηθξηλνχο ζρέζεο αλάπηπμεο θαη πξνζθνξάο ηφζν
απφ ηνλ mentor φζν θαη απφ ηνλ εξγαδφκελν.



Η δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ππνζηήξημε θαη πινπνηεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζε θάζε ηνπ ζηάδην.



Ο εκπηζηεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε
ζπλζήθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο mentor – εξγαδφκελνπ θαη ηελ επηηπρία
ηνπ πξνγξάκκαηνο.

4.3 Coaching
Σν coaching απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία, ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο
αηνκηθήο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Garvey, 2004). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε
ηνπο Megginson θαη Clutterbuck (2004), βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ
απφθηεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
εξγαιεία management παξφιν πνχ ζεσξείηαη ρξνλνβφξν ίζσο θαη θνζηνβφξν γηα
πνιιέο επηεηξήζεηο (Holbeche, 1996). Δπηθεληξψλεηαη ζηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ
θαη ηθαλνπνηείηαη κέζσ ηεο κεηάδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ απφ ηνλ coach ζηνλ
εξγαδφκελν. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ακνηβαία ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζρέζεο
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πνχ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο (Garvey, 2004) θαζψο ν coach νθείιεη λα εληζρχεη ηνλ
εξγαδφκελν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαγλψξεζεο θαη ζηνρνζέηεζεο ησλ ζηφρσλ πνχ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ απφδνζε θαη αξγφηεξα, κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν
ζρέδην δξάζεο λα είλαη δπλαηή ε επίηεπμε ηνπο (Holbeche, 1996).
Οη ηθαλφηεηεο πνχ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ κέζσ coaching,
ζχκθσλα κε ηνλ Garvey (2004) είλαη επαγγεικαηηθέο, ηερληθέο, πξνζσπηθέο θαη
επηθνηλσληαθέο ελψ παξάιιεια, ηα πξνγξάκκαηα coaching πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα
εμήο:


Αλαγλψξηζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ αλάπηπμεο



πκθσλία ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ κέηξεζεο πνχ νξίδνπλ ηελ επηηπρή
έθβαζε ηνπ ζηφρνπ



Γηεξεχλεζε θαη θαηάξηηζε ζρεδίνπ δξάζεο ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή επίηεπμεο
ησλ ζηφρσλ



Έιεγρνο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλαηξνθνδφηεζε



Αλαγλψξηζε κειινληηθψλ αλαγθψλ

4.3.1 Σύπνη Coaching
Βάζεη βηβιηνγξαθίαο αλαγλσξίδνληαη πέληε δηαθνξεηηθνί ηχπνη coaching νη νπνίνη
εθξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνχ πξνθχπηνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. Οη ηχπνη
coaching, ζχκθσλα κε ηνλ Holbeche (1996) είλαη νη εμήο:


Μνληεινπνίεζε: χκθσλα κε απηφ ηνλ ηχπν ν coach νθείιεη λα εθαξκφδεη
πηζηά θαη λα βηψλεη πξψηα ν ίδηνο ηηο αμίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνχ πξνζπαζεί λα
κεηαιακπαδεχζεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν, ε ζσζηή απνηχπσζε ησλ αμηψλ θαη
δεμηνηήησλ απφ ηνλ coach βνεζά ηνλ εξγαδφκελν λα θαηαλνήζεη ηηο πξαθηηθέο
πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκάησλ. Η δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ βνεζάεη
ηνπο εξγαδφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ επθνιφηεξα ην ξφιν ηνπο ζηνλ εξγαζηαθν
ρψξν θαη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο.



Καζνδήγεζε:

ηνλ

ηχπν

απηφ

ν

coach

αλαιακβάλεη

ηε

κεηάδνζε

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα:
 «tell»: νξηζκφο θαζεθφλησλ
 «show»: πξαθηηθή παξνπζίαζε ησλ θαζεθφλησλ
 «do»: δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο
 «correct»: αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ coach
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Βειηίσζε ηεο απφδνζεο: Απηφο ν ηχπνο ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ πνχ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα:
 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή θαη απνζαθήληζε πιαηζίνπ
 Δλεξγή ζπκκεηνρή ηνπ coach κε ηελ παξνρή ηδεψλ κε ζθνπφ ηε
βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εξγαδφκελνπ
 Αλαηξνθνδφηεζε
 Παξνρή ιχζεσλ κέζα απφ ζπλεξγαζία ηνπ coach κε ηνλ εξγαδφκελν



Δπίιπζε πξνβιεκάησλ: Ο coach, έρνληαο ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ θαη επνπηηθφ,
δηακνξθψλεη έλα πιαίζην ζπδήηεζεο φισλ ησλ πηπρψλ ησλ πξνβιεκαηηθψλ
θαηαζηάζεσλ, επηζεκαίλεη θάζε θξίζηκν ζεκείν ηεο δηαδηθαζία, δηεξεπλά
πηζαλά αίηηα εκθάληζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηέινο, αλαθεθαιαηψλεη κε
θαηεχζπλζε επειημίαο.



Έκπλεπζε – Τπνζηήξημε: Ππξήλαο ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη ε ζρέζε coach θαη
εξγαδφκελνπ θαζψο ν πξψηνο πξνζπαζεί λα εκπλεχζεη ηνλ δεχηεξν κε
απνηέιεζκα, θχξην κέιεκα ηνπ εξγαδφκελνπ λα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ coach.
Πνιιέο θνξέο ν ηχπνο απηφο ζπλνδεχεηαη απφ δεζκνχο θηιίαο θαη εηιηθξηλνχο
εθηίκεζεο.

4.3.2 Απνηειεζκαηηθή Δθαξκνγή Coaching
Η απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ coaching κπνξεί λα νδεγήζεη κία επηρείξεζε ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. χκθσλα κε ηνπο Peterson θαη Hicks (1996), ππάξρνπλ πέληε
ζηάδηα εθαξκνγήο coaching γηα ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο:


Δθαξκνγή coaching φηαλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεκαληηθφ, ζπγθεθξηκέλα, ην
coaching είλαη θαιφ λα εθαξκφδεηαη:
 Όηαλ παξνπζηάδεηαη αλάγθε επηηάγρπλζεο ηεο αλάπηπμεο εξγαδνκέλσλ
πνχ βξίζθνληαη ζε θξίζηκεο ζέζεηο θαη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ
πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο
 Όηαλ ν ρξφλν ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη πνιχηηκνο θαη πεξηνξηζκέλνο
 Όηαλ ππάξρεη κεγαινο θίλδπλο απνηπρίαο ελφο εγρεηξήκαηνο



Γεκηνπξγία κίαο δεμακελήο απφ αμηφπηζηνπο coaches



Αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ coaches ψζηε λα αλαπηχζζεη εξγαδνκέλνπο
θαη παξάιιεια λα πξνζηαηεχεη ηελ εηαηξία



ηνρνζέηεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ coaching
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4.4 Δθπαίδεπζε
χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2003), ε επηβίσζε θαη ε επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ
έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα καζαίλεη, λα εμειίζζεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο
απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ θαζψο θαη ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο,
ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνχ παξαηεξνχληαη. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε.
Χο εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε νξγαλσκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο γλψζεο ή ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα
επηηχρεη ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ζε κία δξαζηεξηφηεηαή ζε έλα θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ ζεκαίλεη πψο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο αιιάδνπλ απηά πνχ
γλσξίδεη ν εξγαδφκελνο, ν ηξφπνο πνχ εγάδεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπ αιιά θαη ζηνπο αλψηεξνχο ηνπ ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ (DeCenzo, Robbins,
2006). Ο ζθνπφο ηεο ζηελ εξγαζία είλαη λα αλαπηχμεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη
λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, λα αλαπηχμεη
ππάξρνπζεο, δηαθνξεηηθέο ή λέεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, λα κεηψζεη ην ρξφλν
κάζεζεο θαηά ηελ αλάιεςε κίαο λέαο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγαδφκελν. Μέζα απφ
ηελ εθπαίδεπζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμαιεηθζεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ
πξαγκαηηθή θαη ηελ επηζπκεηή επίδνζε (Παπαιεμαλδξε, Μπνπξαληάο, 2003).
4.4.1 Οθέιε ηεο Δθπαίδεπζεο
Σα νθέιε πνχ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ επηηπρεκέλε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο είλαη
ηα εμήο (Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2003):


Απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα



Δλίζρπζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ



Μεησκέλε επίβιεςε κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο



Μείσζε αηπρεκάησλ



Δπειημία θαη νξγαλσζηαθή ζηεζεξφηεηα



Αλάπηπμε νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο



Αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ



Απμεκέλε εθπζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο εξγνδφηε ζηνλ θιάδν ηεο αγνξάο
εξγαζίαο



Αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ
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Δχθνιε πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αιιαγέο



Απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ



Απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε έληνλσλ θαη δχζθνισλ
θαηαζηάζεσλ



Δλίζρπζε επηθνηλσλίαο

4.4.2 ρεδηαζκόο θαη αμηνιόγεζε εθπαίδεπζεο
Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε
νξηζκέλα θξίζηκα ζεκεία εζηίαζεο ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2003) είλαη:


Η θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ



Η εηνηκφηεηα θαη ππνθίλεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ



Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο κάζεζεο θαη κέζσλ πνχ θαζηζηνχλ ην αληηθείκελν
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζηηφ ζηνλ εθπαηδεπφκελν



Η ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ εθπαίδεπζεο

Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα δηαθξηζεί ζε ηέζζεξηο θάζεηο
(Μπνπξαληάο, 2003):
i. Δθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
ii. ρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ θάζε
ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο
iii. Δθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ
iv. Αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ
Η εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πιεξηθνξηψλ πνχ
ζπιιέγνληαη απφ (Υπηήξεο, 2001):


Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο



Σνπο πειάηεο



Σν Σκήκα Γηαρείξεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (εάλ ππάξρεη)



Σα αλψηεξα ζηειέρε θαη ηε Γηνίθεζε

Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη θάπνην θφζηνο, είηε άκεζν, δειαδή,
νηθνλνκηθφ, είηε έκκεζν κε ηηο απνπζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο
(Υπηήξεο, 2001). Η κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
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πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα (Kirkpatrick D. L., Kirkpatrick J.
D. 2006):
i.

Αληίδξαζε: Γειαδή ην θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ν εθάζηνηε
εθπαηδεπφκελνο απφ ην πεξηερφκελν, ηε δηάξθεηα, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θ.ιπ.

ii.

Μάζεζε: Γειαδή θαηά έκαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη ηη δεμηφηεηεο
απνθφκεζαλ.

iii.

πκπεξηθνξά:

ρεηίδεηαη

άκεζα

κε

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ηνπ

πξνγξάκκαηνο θαζψο, εάλ δελ ππάξμεη αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξά ησλ
εξγαδνκέλσλ, ηφηε δελ ππάξρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα.
iv.

Απνηέιεζκα: Η κέηξεζε ηεο επίδξαζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο.

4.5 Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Τγείαο
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ πειαηψλ ,
δειαδή, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ηνπο αζζελείο. Απηή ε χπαξμε ηνπ αλζξψπηλνπ
παξάγνληα, ζε κεγάιν βαζκφ, απμάλεη ηελ αλάγθε ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Αλζξψπσλ. Η
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο κνλάδεο πγείαο απαηηεί απφ ηνπο
εηδηθνχο ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνχ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ
εξγαδνκέλσλ (Siddiqui, Kleiner, 1998).
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζνβαξέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Τπήξμε φλησο έλα εληνλφηεξν ελδηαθέξνλ
γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη κηα
έληνλε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ ηειεπηαίσλ. Δθαξκφδνληαη λέεο
αληηιήςεηο θαη λέεο ηαθηηθέο φπσο ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη εγθαζηδξχνληαη
έλλνηεο φπσο ε «αμία», ε «νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα», ν «πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα» θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνχ νη απαηηήζεηο ησλ
πειαηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο παίξλνπλ άιιεο δηαζηάζεηο (Siddiqui, Kleiner, 1998).
Οη αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνχ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο
θαζψο θαη ηηο ηάζεηο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξέπεη λα ιεθζνχλ
ζνβαξά ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη
δπλαηφ λα ελλνείηαη απζαίξεηα πψο ππάξρεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο δηαζέζηκν
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φηαλ μεθηλά ή δηεπξχλεηαη ε δηάζεζε θάπνησλ ππεξεζηψλ θαη
γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αθηεξψλεηαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηε
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ζηξαηνιφγεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο (Siddiqui, Kleiner, 1998).
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ΜΔΡΟ Β - ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΟΤ Δ ΙΓΙΧΣΙΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αλαιχεηαη ε εκπεηξηθή έξεπλα
πνπ δηεμήρζε ζε ηδησηηθέο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο. Η κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε πνηνηηθή έξεπλα. Γηα ηε
ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο
έξεπλα, κέζα απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ζε ζηειέρε
ησλ κνλάδσλ.
Σα απνηειέζκαηα απέδεημαλ πψο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηε ιεηηνπξγία
νξγαλσκέλσλ ηκεκάησλ Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ζην ρψξν ηεο πγείαο.
Οη απαηηήζεηο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα παξαταηξηθά επαγγέικαηα απμάλνληαη δηαξθψο
θαη φπσο δείρλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παξαθάησ, είλαη απαξαίηεηε ε
εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ νη
νπνίνη, ζα δεζκεπηνχλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε, ζα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά, ζα
έρνπλ θίλεηξα θαη ζα παξακείλνπλ ζε απηή.
5.1 θνπόο θαη κεζνδνινγία έξεπλαο
Η εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο «Γηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ:
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ επηινγήο θαη δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ ζε ηδησηηθέο κνλάδεο
πγείαο» πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα
απφ ηε κειέηε ηεζζάξσλ κνλάδσλ πγείαο κεζαίνπ κεγέζνπο, κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ
απφ 70 έσο 200, γεγνλφο πνχ θαζηζηά ην δείγκα κειέηεο θαηάιιειν γηα ηε δηεμαγσγή
αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο έξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο νξγαλσκέλσλ
ηκεκάησλ HR ζηηο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο θαη ηαπηφρξνλα, ηεο αλάιπζεο ηνπ ηξφπνπ
επηινγήο θαη δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνχ απαζρνινχληαη ζε ζέζεηο παξαταηξηθψλ
επαγγεικάησλ, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ βηβιηνγξαθηθά γηα ηε Γηαρείξεζε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο, ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ εξγαιείσλ HR πνχ
ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πγείαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
αλαγλσξηζηνχλ ηα νθέιε ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη παξάιιεια
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πνηεο είλαη νη θαιχηεξεο πξαθηηθέο πνχ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ επηινγή αιιά
θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θαηάιιεισλ θαη πην ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα ηνπ
ζήκεξα, ζην ππάξρνλ ζχζηεκα πγείαο, κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ.
Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, φπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Οη κνλάδεο πγείαο πνχ επηιέρζεθαλ έρνπλ δηαθνξεηηθφ
αληηθείκελν δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ πγεία. Γηα ηελ αζθαιέζηεξε θαη φζν ην δπλαηφ πην
έγθπξε

δηεμαγσγή

απνηειεζκάησλ

δηεμήρζεζαλ

ηέζζεξηο

ζπλεληεχμεηο

απφ

πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ ηα νπνία, εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε Γηαρείξεζε ηνπ
Πξνζσπηθνχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε επηρείξεζε πγείαο πνχ δέρηεθε λα
ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα είλαη κία καηεπηηθή, γπλαηθνινγηθή ρεηξνπξγηθή θιηληθή,
θιεηζηήο θαη αλνηρηήο λνζειείαο πνχ απαζρνιεί 200 εξγαδφκελνπο. Η ζπλέληεπμε
δηεμήρζε κε ηνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή ηεο κνλάδαο. Η δεχηεξε κνλάδα πγείαο πνχ
ζπκκεηείρε έρεη σο αληηθείκελν ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ρσξίο δπλαηφηεηα
θιεηζηήο λνζειείαο ζηνπο πειάηεο ηεο, κε πξνζσπηθφ 70 εξγαδφκελνπο θαη
ζπλεληεπμηαδφκελν ην Γεληθφ Γηεπζπληή. Η Σξίηε ζπλέληεπμε παξαρσξήζεθε απφ ην
Γεληθφ Γηεπζπληή Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο θαη Απνζεξαπείαο θιεηζηήο θαη αλνηρηήο
λνζειείαο, κε 155 εξγαδφκελνπο. Η ηειεπηαία ζπλέληεπμε δφζεθε απφ ην Γηεπζπληή
ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ηδησηηθνχ λνζνθνκείνπ, κε πεξίπνπ 200 εξγαδφκελνπο.
Οη ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα ζηα γξαθεία ησλ ζηειερψλ πνχ δέρηεθαλ λα ηηο
παξαρσξήζνπλ έπεηηα απφ ζπλελφεζε καδί ηνπο. Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ αηνκηθέο θαη
δηήξθεζαλ πεξίπνπ εηθνζηπέληε κε ηξηάληα ιεπηά έθαζηε. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε
απνκαγλεηνθψλεζε, ζχγθξηζε, αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ.
Γεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, θνηλφ γηα ηνλ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν ην νπνίν,
απνηειείηαη απφ νρηψ εξσηήζεηο θαη ρσξίδεηαη ζε ηξείο ελφηεηεο. Η πξψηε ελφηεηα
εξσηήζεσλ απνζαθελίδεη ηελ χπαξμε ή κε νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο HR ζηηο κνλάδεο
θαη γεληθνηεξα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Η δεχηεξε ελφηεηα
εξσηήζεσλ αθνξά ζηνπο ζπλεζέζηεξνπο ηξφπνπο θαη ηα εξγαιεηα επηινγήο ηνπ
πξνζσπηθνχ ελψ ε ηξίηε θαη ηειεπηαία ελνηεηα εξσηήζεσλ αθνξά ζηε ζεκαζία
δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο ησλ κνλάδσλ, ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζρεηηθά κε ηε
δηαηήξεζή ηνπ θαη ηηο βειηησηηθέο ηνπο πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ. Σν εξσηεκαηνιφγην
παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 1 κε ηε κνξθή ησλ εξσηήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο
εξσηψκελνπο.
5.2 Γεκηνπξγία ηκεκάησλ Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
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Η ζχγρξνλε άπνςε ζεσξεί πψο ε Γηαρείξηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ηφζν σο
ιεηηνπξγία αιιά θαη σο ζχζηεκα, έρεη άκεζε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ
ζηφρσλ κίαο επηρείξεζεο (Becker, Gehart, 1996), επηπιένλ, επηθξαηεί ε αληίιεςε πψο
ην ζεκαληηθφηεξν αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα είλαη ην ίδην ην αλζξψπηλν θεθάιαην
(Vicere, 2000). Οη αληηιήςεηο απηέο βξίζθνπλ απνιχησο ζχκθσλνπο θαη ηνπο ηέζζεξηο
ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη νη ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο πγείαο έρνπλ
αλαγλσξίζεη πιήξσο ηελ αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη έρνπλ
ηκήκαηα HR. Οη δχν απφ απηέο νξγαλσκέλα, κε ζέζε ζην νξγαλλφγξακκα θαη ζαθείο
αξκνδηφηεηεο ελψ νη άιιεο δχν, κηθξφηεξα ηκήκαηα κε αξκνδηφηεηεο πνχ ηηο
κνηξάδνληαη κε ην ηκήκα πνηφηεηαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θέληξν απνθαηάζηαζεο θαη απνζεξαπείαο θαζψο θαη ε
γπλαηθνινγηθή – καηεπηηθή θιηληθή, ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε νξγαλσκέλσλ ηκεκάησλ
HR, ηα νπνία, είλαη ρσξηζκέλα ζε δχν «ηνκείο» φπσο αλέθεξαλ ηα ζηειέρε ηνπο, ν έλαο
ηνκέαο αθνξά ζηε κηζζνδνζία θαη ζε ζέκαηα εξγαηηθνχ δηθαίνπ ελψ ν άιινο ζε ακηγψο
δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα. Σέηνηα είλαη ε επάλδξσζε ησλ ηκεκάησλ κε ηνλ θαηάιιειν
αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ αιιά θαη ησλ απαξαίηεησλ
πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε δηεξεχλεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ε
αλάπηπμή ηνπο θαη ηέινο, ε εζσηεξηθή δηαρείξηζε ησλ ηκεκάησλ, δειαδή, ε επίιπζε
δηελέμεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ εληφο ησλ νκάδσλ θαη δηαηκεκαηηθά
θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. ην
δηαρεηξηζηηθφ κέξνο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη πξντζηάκελνη ησλ
ηκεκάησλ θαζψο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ ηκήκαηνο
HR θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ, θαη ζηηο δχν επηρεηξήζεηο.
χκθσλα κε ηα ζηειέρε ησλ άιισλ δχν επηρεηξήζεσλ, ηεο ππνβνεζνχκελεο
αλαπαξαγσγήο θαη ηνπ ηδησηηθνχ λνζνθνκείνπ, νη πξαθηηθέο απηέο πινπνηνχληαη
θπξίσο, απφ ην ηκήκα πνηφηεηαο ηεο εθάζηνηε κνλάδαο πγείαο. πγθεθξηκέλα, θαη ηα
δχν ζηειέρε αλέθεξαλ πψο ην ηκήκα HR είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην κε ην ηκήκα
πνηφηεηαο ησλ κνλάδσλ αιιά κε επδηάθξηηεο αξκνδηφηεηεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ. Αλέθεξαλ ραξθηεξηζηηθά πψο ππάξρεη ε αλάγθε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη πξαθηηθψλ πνχ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, σο πξνο ην δηαρεηξηζηηθφ πιαίζην ησλ
ηκεκάησλ θαη νη απνθάζεηο θαη πξαθηηθέο πινπνηνχληαη κέζα απφ απαηηήζεηο αιιά θαη
ζηφρνπο πνχ ηίζεληαη απφ ηα δηάθνξα πξνηππα ISO θαη άιισλ πηζηνπνηήζεσλ πνχ
ππνζηεξίδεη ε θάζε επηρείξεζε. Άκεζνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία απηφλνκσλ
ηκεκάησλ HR θαη γηα ηηο κνλάδεο απηέο. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνχ ππάξρεη ζε απηή
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ηελ πεξίπησζε, είλαη πψο αθφκε θαη γηα ηηο δχν πξψηεο κνλάδεο πγείαο πνχ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία απηφλνκσλ θαη νξγαλσκέλσλ
ηκεκάησλ HR παξνπζηάζηεθε απφ ηελ απαίηεζε ησλ πξνηχπσλ ISO θαη ηελ άκεζε
εκπινθή ησλ Τπεπζχλσλ Πνηφηεηαο, αξρηθά. Μαιηζηα, ζε πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο
HR νη Τπεχζπλνη Πνηφεηαο εκπιέθνληαη ελεξγά αθφκε θαη ζήκεξα, παξά ηελ χπαξμε
απηφλνκσλ ηκεκάησλ.
Έρεη απνδεηρζεί πψο ε ζχλδεζε ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε
ηελ θνπιηνχξα ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν ζηνλ
εξγαδφκελν φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαζψο, είλαη απαξαίηεηε ε δηαρείξηζε ηεο
αηνκηθήο απφδνζεο κε έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε, ηελ επηβξάβεπζε θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ εξγαδνκέλσλ κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο (Wilkinson,
1998). Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε Οιηθεο Πνηφηεηαο νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηεο ππνθίλεζεο
θαη ελδπλάκσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
θαη δηάπινπο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη
δηεξγαζίεο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ νη νπνίεο, εληζρχνπλ ηελ εκπινθή ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε απνθάζεηο θαη ζηνρεχνπλ ζηε δέζκεπζή ηνπο κε ηελ επηρείξεζε
(Dean, Bowen 1994). Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο Petrick & furr (1995), ε επηηπρία
ελφο νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αληαπφθξηζε ηφζν ζηηο
παξνχζεο φζν θαη ζηηο κειινληηθέο αλάγθεο ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ πειαηψλ
ηνπ, θάηη πνχ επηβεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ, θαζψο νη αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, νδήγεζαλ ζηελ
δεκηνπξγία ηκεκάησλ HR, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νξγαλσκέλσλ ζε θάπνηεο άιιεο
ιηγφηεξν νξγαλσκέλσλ.
5.2.1 Πξνγξακκαηηζκόο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο
Ο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ απνηειεί έλα ζπλερή θαη
ζπζηεκαηηθφ κέιεκα ησλ νξγαληζκψλ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαζεζηκφηεηα ηνπ
επαξθνχο αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη κε παξάιιειν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο (Noe, 2002). Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ
αλαγθψλ ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ δηαθέξεη αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο κνλάδεο πγείαο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ θέληξνπ απνθαηάζηαζεο θαη ηεο γπλαηθνινγηθήο - καηεπηηθήο
θιηληθήο πξαγκαηνπνηεηηαη έλα κέξνο εηεζίσο θαη έπεηηα, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνχ
ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην θιείζηκν ηνπ έηνπο
θαη ζχκθσλα κε ην ηδίξν απνθαζίδεηαη ην budget πνχ είλαη δπλαηφ λα δνζεί γηα bonus ή
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κηζζνινγηθέο απμήζεηο ζε νξηζκέλνπο εξγαδφκελνπο θαη επηπιένλ, ππνινγίδνληαη νη
νηθνλνκηθέο αλάγθεο θπξίσο, γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, είηε κεζσ πξνγξακκάησλ
ηνπ δεκνζίνπ είηε κέζσ εμσηεξηθψλ θνξέσλ. Γελ απνθιείνληαη θπζηθά, αλάινγεο
ελέξγεηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε. Μάιηζηα, ν
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ απνθαηάζηαζεο αλέθεξε πψο κεγάιν κέξνο ηνπ
πξνγξακαηηζκνχ ησλ εθπαηδεχζεσλ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη, έρνπλ ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα, ηα δεηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ
θέληξνπ θαη εμεηάδεηαη ε πινπνίεζή ηνπο.
Μέξνο ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνπ θαη γηα ηηο δχν απηέο κνλάδεο απνηειεί θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο ησλ αδεηψλ ησλ ηκεκάησλ, θάηη πνχ αλαθέξζεθε σο έλα βαζηθφ
δήηεκα γηα ηα ηκήκαηα HR. Γίλεηαη πξνζνρή ζηελ ηζφηηκε θαη δίθαηε δηαρείξηζε ησλ
αδεηψλ, εηδηθά ησλ πνιππιεζψλ ηκεκάησλ φπσο είλαη απηφ ησλ λνζειεπηψλ θαη γηα ηηο
δχν πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ, ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ αδεηψλ ζπλδέεηαη θαη κε
ηα εθπαηδεπηηθά πνχ νξίδνληαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο έηζη ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Η έληνλε πξνζνρή
ησλ ηκεκάησλ HR γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απνηειεί θαη ζηξαηεγηθή παξνρήο
θηλήηξσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, φπσο αλαιχεηαη θαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηα 5.4 ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ.
Οη απνθάζεηο γηα αλάπηπμε ή ζπξξίθλσζε ηκεκάησλ, γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο δελ θαζνξίδεηαη απζηεξά εηεζίσο αιιά φπνηε πξνθχςεη αλάγθε. Έπεηηα απφ
κηα εμάκελε θαζνδηθή πνξεία ελφο ηκήκαηνο, φπσο αλαθέξεη ν Γηεπζπληήο ηεο
καηεπηηθήο θιηληθήο, είλαη δπλαηφ λα ζπξξηθλσζεί ην ηκήκα, αληίζηνηρα, ζε αλνδηθή
πνξεία θάπνησλ θεξδνθφξσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, δεκηνπξγείηαη λέα ζέζε εξγαζίαο
αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί job analysis θαη job description πξψηα. Με ηνλ ίδην ηξφπν
ιεηηνπξγεί θαη ην θέληξν απνθαηάζηαζεο.
Γηα ηηο άιιεο δχν επηρεηξεζεηο πγείαο ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο δελ είλαη ηφζν
νξγαλσκέλνο, ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην ζχζηεκα πνηφηεηάο ηνπο, φπσο αλαθέξζεθε θαη
παξαπάλσ, θαη ζπληνλίδεηαη, θπξίσο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ηδησηηθνχ λνζνθνκεηνπ,
απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα πνηφηεηαο θαη ηε
Γηνίθεζε. Δπηπιένλ, νη αλάγθεο κείσζεο πξνζσπηθνχ ή ελίζρπζεο θάπνηνπ ηκήκαηνο
κε ηθαλνχο εξγαδφκελνπο είλαη δεηήκαηα πνχ απαζρνινχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ
ηκήκαηνο HR θαη ηε Γηνίθεζε αθνχ πξνθχςεη ε αλάγθε. Η κνλάδα ππνβνεζνχκελεο
αλαπαξαγσγήο δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεχζεσλ
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ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλαιχζεηο θαζψο θαη πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο ππάξρνπλ γηα
θάζε εξγαδφκελν θαη ιεηηνπξγνχλ σο βαζηθά εξγαιεία γηα ηηο ιεηηνπξγίεο HR ησλ
κνλάδσλ απηψλ. Σν κηζζνινγηθφ θνκκάηη απαζρνιεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην
ηκήκα HR θαη ηε Γηνίθεζε ηεο κνλάδαο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο φπνπ δξα
αλαιφγσο ζηελ πεξίπηπσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πνχ αθνξά ε κείσζε ή ε αχμεζε κηζζνχ.
5.3 ηξαηνιόγεζε Πξνζσπηθνύ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο
Η πγεία, φπσο θαη θάζε άιινο θιάδνο πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη ηνπο ηθαλφηεξνπο
επαγγεικαηίεο κε ζθνπφ λα παξάμνπλ ην κέγηζην δπλαηφ. Η απνηειεζκαηηθή
ζηειέρσζε, δειαδή, ε αλαδήηεζε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ππνςεθίνπ ζηελ
θαηάιιειε ζέζε εξγαζηαο, απνηειεί κηα απφ ηηο πην απαηηεηηθέο θαη ζπνπδαίαο
ζεκαζίαο, δηαδηθαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Η
δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο θάζε ζέζεο
εξγαζίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ελψ παξάιιια, πξέπεη λα ζπλάδεη
απφιπηα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ην πξνθίι ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ (Παπαιεμαλδξή,
Μπνπξαληάο, 2003), φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη θαη ζην θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
Οη κνλάδεο πγείαο πνχ κειεηάκε ελζηεξλίδνληαη ηελ παξαπάλσ άπνςε θαη δίλνπλ
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο θαη ηα εξγαιεία πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο ηνπ
παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ πνχ απαζρνινχλ. Καη ζηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ
δηαδηθαζίεο πνχ αθνινπζνχληαη θαη εξγαιεία πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα
επαλδξψζνπλ ηα ηκήκαηά ηνπο κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο
θαζψο θαη ηα εξγαιεία δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θάζε ζέζεο
εξγαζίαο ε νπνία, έρεη αλαιπζεί θαη έρνπλ θαζνξηζηεί, εθ ησλ πξνηέξσλ, νη αθξηβείο
απαηηήζεηο ηεο, φπσο καο αλέθεξαλ θαη ηα ηέζζεξα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ πγείαο.
5.3.1 Σξόπνη Αλαδήηεζεο ηνπ Πξνζσπηθνύ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο
Οη ηξφπνη πξνζέιθπζεο ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ κνλάδσλ πγείαο πνχ
εμεηάδνπκε δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Οη ηξείο απφ απηέο, ην θέληξν απνθαηάζηαζεο, ε
καηεπηηθή – γπλαηθνινγηθή θιηληθή θαζψο θαη ε κνλάδα ππνβνεζνχκελεο
αλαπαξαγσγήο δίλνπλ έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία κίαο δεμακελήο ππνςεθίσλ,
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ππάξρεη θελή ζέζε ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Αλέθεξαλ
ραξαθηεξηζηηθά πψο ν πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ε
νπνία, αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ππνςήθηνη, κε ηα
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απαηηνχκελα πξνζφληα, δηαξθψο. Αληίζεηα, ην ηδησηηθφ λνζνθνκείν ιεηηνπξγεί κε ηε
ινγηθή ηνπ «just in time», δειαδή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνχ δεκηνπξγείηαη κηα λέα ζέζε
εξγαζίαο ή πξνθχπηεη θάπνην θελφ, καθξνρξφληαο δηάξθεηαο, ηφηε πξνβαίλνπλ ζε
δνκεκέλε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πξνζσπηθνχ.
5.3.1.1 Δζσηεξηθή ηξαηνιόγεζε ησλ Μνλάδσλ Τγείαο
Η εζσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε απνηειεί ηξφπν αλαδήηεζεο ππνςεθίσλ γηα θάζε κνλάδα
πγείαο ηεο έξεπλαο, θπξίσο γηα ζέζεηο απμεκέλεο επζχλεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη
παξαπάλσ,

ζχκθσλα

κε

ηε

βηβιηνγξαθία,

ε

εζσηεξηθή

ζηξαηνιφγεζε

πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηελ ηππηθή αλαθνίλσζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο εληφο ηεο
επηρείξεζεο είηε κε ηελ άηππε, δειαδή, κε ηελ εχξεζε ηαιέλησλ εληφο ηεο επηρείξεζεο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο
πνιηηηθέο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (Schuler, Jackson 2005˙ Allen, Wright 2006),
θάηη πνχ ελδηαθέξεη θαη ηηο ηέζζεξηο κνλάδεο πνχ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Έηζη
ινηπφλ, πξαγκαηνπνηνχληαη πξναγσγέο έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ηνπ ππνςήθηνπ
εξγαδφκελνπ, δεηείηαη κέζσ ησλ πξντζηακέλσλ, αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο εληφο ηνπ
νξγαληζκνχ εάλ ζεσξεζεί πψο θάπνηνο εξγαδφκελνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο,
εηδηθφηεξα γηα ηελ πξνζσξηλή θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο εμαηηίαο εθπαηδεχζεσλ ή
θπνθνξίαο. ηηο δχν κφλν απφ ηηο ηέζζεξηο κνλάδεο, ππάξρεη βάζε δεδνκέλσλ κε
θαηαγεγξακκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθνηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο απφδνζήο
ηνπο, ζηηο άιιεο δχν πεξηπηψζεηο παξακέλεη άηππε ε δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, αλαξηψληαη
πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίεο ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ή αλαθέξνληαη
ζε ινγνδνζίεο απφ ηνπο ηνκεάξρεηο ή ηνπο πξντζηακέλνπο, ζηελ πεξίπησζε πνχ
θάπνηνο εξγαδφκελνο ζειήζεη λα εξγαζηεί ζε άιιε ζέζε εληφο ηεο εηαηξίαο. Απηφ πνχ
απνθέπγεηαη είλαη ε επαλαπξφζιεςε ή αλάθιεζε εξγαδνκέλσλ, θαλέλα απφ ηα
εξσηψκελα ζηειέρε δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν απηή θαζψο, ππάξρεη ν
θίλδπλνο ακθίβνιήο δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ζηελ
επηρείξεζε (Mayson, Barrett 2006).
5.3.1.2 Δμσηεξηθή ηξαηνιόγεζε ησλ Μνλάδσλ Τγείαο
Όπσο ζε θάζε επηρείξεζε, έηζη θαη ζε απηέο πνχ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα,
αλαδχνληαη αλάγθεο νη νπνίεο, δελ είλαη δπλαηφ λα θαιπθζνχλ κε ην ππάξρνλ
αλζξψπηλν δπλακηθφ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο πξνζέιθπζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ε δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ζε επξέσο γλσζηέο
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πιαηθφξκεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο. Η κέζνδνο απηή είλαη ε πην δηαδεδνκέλε, έρεη
θάπνην θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά παξάιιεια, έρεη θαη απνηέιεζκα. Μάιηζηα,
φπσο αλαθέξζεθε απφ έλα απφ ηα ζηειέρε ησλ ζπλεληεχμεσλ, έλα αθφκε ζεηηθφ ηεο
κεζφδνπ απηήο είλαη ε πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ, δειαδή, δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα ζε έκπεηξνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο νη νπνίνη έρνπλ
θνπξαζηεί, λα εξγαζηνχλ ζε λέν πεξηβάιινλ ρσξίο λα ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε. Απηφ
έρεη δηπιφ φθεινο γηα ηελ εηρείξεζε, ρακειφηεξν θφζηνο ζε ρξφλν θαη ζε ρξήκα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ λενπξνζιεθζέληα.
Απηφ πνχ αλαθέξζεθε θαη απφ ηα ηέζζεξα ζηειέρε είλαη πψο έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά ε
ρξήζε ησλ social media ηεο θάζε επηρεηξεζεο γηα ηελ εχξεζε πξνζσπηθνχ. Η λέα απηή
ηαθηηθή ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηήλεη λα γίλεη εμαηξεηηθά
δεκνθηιήο θαζψο, φπσο παξαηεξνχλ θαη ηα ελ ιφγσ ζηειέρε, ην θφζηνο αλάξηεζεο θνηλνπνίεζεο ηεο αγγειίαο είλαη κεδακηλφ ελψ ε αληαπφθξηζε ππνςεθίσλ κεγάιε,
κάιηζηα, παξαηεξείηαη πψο θπξίσο γηα ζέζεηο εξγαζίαο κε πεξηνξηζκέλε εμεηδίθεπζε,
απνδεηθλχεηαη ζπνπδαίν εξγαιείν, γεγνλφο πνχ επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ έξεπλεο
πνχ έρνπλ δηεμαρζεί ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη είρλνπλ πψο ην θφζηνο
ζηξαηνιφγεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ αληηζηνηρεί ζην έλα εηθνζηφ ησλ παξαδνζηαθψλ
κεζφδσλ ζηξαηνιφγεζεο (Cappelli, 2001). ηε κία εθ ησλ ηεζζάξσλ κνλάδσλ πγείαο
πνχ εμεηάδνληαη, έρεη δεκηνπξγεζεί ζέζε εξγαζίαο γηα «δηαρεηξηζηή ησλ social media»,
θαζψο ε αλάγθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε κέζα ζηελ εηαηξεία δηαξθψο απμάλεηαη.
Η ακέζσο επφκελε κέζνδνο ε νπνία, απνδεηθλχεηαη πψο έρεη ζεκαληηθά πνζνζηά
επηηπρίαο ζηε ζηξαηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηα ηέζζεξα ζηειέρε ηεο
έξεπλαο, είλαη ε ρξήζε ηνπ networking. Με ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ απηνχ νη κνλάδεο
πγείαο πιαηζηφλνληαη κε ηθαλά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζηειέρε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα
πξνζφληα ησλ νπνίσλ γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη ησλ εηαηξηψλ. Η εκπινθή ησλ
εξγαδνκέλσλ, ζε απηφ ην βαζκφ, δείρλεη δέζκεπζε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο εηαηξίαο θαζψο, γλσξίδνληαο θαιά ηηο αλαγθέο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο δεζκεχνληαη
απέλαληη ηεο κε ην λα απεπζπλζνχλ ζε άηνκα πνχ ζεσξνχλ πψο είλαη ζε ζέζε λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δπλακηθφ ηεο θαη λα παξάμνπλ (Μπνπξαληάο, 2003).
ηελ αλαδήηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ππάξρεη ζπλεξγαζία κε γξαθεηα
επξέζεσο εξγαζίαο ελψ γηα πην δεκνθηιείο ζέζεηο εξγαζίαο γίλεηαη ρξήζε ησλ
βηνγξαθηθψλ απφ ηε δεμακελή ησλ εμσηεξηθψλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη, έρνπλ πεξάζεη
απηνπξνζψπσο απφ ηελ εθάζηνηε κνλάδα πγείαο θαη έρνπλ αθήζεη ην βηνγξαθηθφ ηνπο
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ζεκείσκα ή έρνπλ ζπκπιεξψζεη αίηεηεζε εξγαζίαο. Σα γξαθεία δηαζχλδεζεο θαη
ζηαδηνδξνκίαο παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ ιεηηνπξγνχλ
ζπαληφηεξα σο ηξφπνο ζηξαηνιφγεζεο γηα πξνζσπηθνχ γηα ηηο εηαηξίεο πνχ εμεηάδνληαη
θαζψο, πεξηνξίδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηελ πξαθηηθή ηνπο
άζθεζε, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο ζην κέιινλ.
5.3.2 Πξαθηηθέο Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο
Οη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γηα ηηο ηέζζεξηο κνλάδεο πγείαο
πνχ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ
πνχ έρνπλ ζπιιερζεί κέζα απφ αηηήζεηο, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη
ζπλεληεχμεηο, πξνθαηαξθηηθέο θαη ηειηθέο.
5.3.2.1 Πξώηε Δπηινγή Τπνςεθίσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπιινγή ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, κε ηνπο ηξφπνπο πνχ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεηε. Η πξψηε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ινηπφλ,
γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην screening ησλ βηνγξαθηθψλ
ζεκεησκάησλ.

Τπάξρνπλ

ζπγθεθξηκέλνη

εξγαδφκελνη

πνχ

αλαιακβάλνπλ

ηε

δηαδηθαζία, θαη αλήθνπλ ζην ηκήκα HR ηεο εηαηξίαο. Αθνχ επηιεγνχλ ηα βηνγξαθηθά
πνχ πιεξνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο πξνδηαγξαθέο απφ ηα πξνζφληα πνχ έρεη ζέζεη ε θάζε
κνλάδα, απηά πξνσζνχληαη ζηνλ ππεχζπλν πνχ ζα δηεμάγεη ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπλέληεπμεο. Γηα ηελ θάζε κνλάδα πγείαο ν ππεχζπλνο έρεη δηαθνξεηηθή ζέζε κέζα
ζηελ εηαηξεία φκσο έρεη ζαθείο αξκνδηφηεηεο σο πξνο ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο
θαη είλαη ζε επαθή κε ην ηκήκα HR.
5.3.2.2 Γηεμαγσγή πλεληεύμεσλ θαη Σειηθή Απόθαζε Δπηινγήο Τπνςεθίσλ ησλ
Μνλάδσλ Τγείαο
ηελ πεξίπησζε ηνπ θέληξνπ απνθαηάζηαζεο θαη ηεο καηεπηηθήο θιηληθήο νη
ζπλεληεχμεηο δηεμάγσληαη απφ ην Γεληθφ θαη Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή, αληίζηνηρα, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν – ππεχζπλν θάζε ηκήκαηνο. θνπφο είλαη ε άκεζε
αμηφινγεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζέκαηα ηφζν δηαρεηξηζηηθά θαη θνπιηνχξαο φζν θαη ζε
ηερληθά. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, δελ αθνινπεί άιιε ζπλέληεπμε, ε ηειηθή απφθαζε
νινθιεξψλεηαη αθνχ πεξάζνπλ απφ κία ζπλέληεπμε φινη νη ππνςήθηνη πνχ επειέγεζαλ
κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ screening ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ.
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ηελ πεξίπησζε ηεο κνλάδαο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ππάξρνπλ δχν θάζεηο
ζπλεληεχμεσλ. Η πξψηε ζπλέληεπμε δηεμάγεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο κνλάδαο
ν νπνίνο, αμηνινγεί εάλ θαη θαηά πφζν ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζπλάδεη κε
ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. Δάλ ε πξψηε ζπλέληεπμε είλαη επηηπρήο, δηεμάγεηαη θαη
ε δεχηεξε θάζε θαηά ηελ νπνία, πξαγκαηνπνηείηαη ζπλέληεπμε απφ ην Γεληθφ
Γηεπζπληή θαη ηνπο ηνκεάξρεο ηνπ εθάζηνηε ηκάκαηνο. Γχν θάζεηο ζπλεληέπμεσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζην ηδησηηθφ λνζνθνκείν απφ ην Γηεπζπληή ηεο Ννζειεπηηθήο
Μνλάδαο, ε πξψηε αθνξά ζε ζέκαηα θνπιηνχξαο θαη ε δεχηεξε ζε πην ηερληθά.
ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο θαη Απνζεξαπείαο γίλεηαη ρξήζε εληχπνπ αίηεζεο ζην
νπνίν, ζεκεηψλνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, ε εθπαηδεπηηθή ηνπ
θαηάξηεζε θαη ηέινο, νξηζκέλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη
ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Η αίηεηε απηή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην κφλν ζηελ
πεξίπησζε πνχ πεξάζεη απηνπξνζψπσο απφ ηελ εηαηξεία θαη δελ έρεη βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα. Πξφθεηηαη γηα κε ζηαζκηζκέλε αίηεζε θαζψο ζπκπιεξψλεηαη ην ίδην έληππν
απφ θάζε ππνςήθην, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε εξγαζίαο πνχ δηεθδηθεί. Δπηπιένλ, είλαη ε
κνλαδηθή κνλάδα πγείαο απφ απηέο πνχ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ε νπνία,
ρξεζηκνπνηεί «θαξηέια ππνςεθίνπ», δειαδή, πξηλ μεθηλεζεη ε ζπλέληεπμε, ν
ππνςήθηνο απαληά, γξαπηψο, ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο γεληθνχ ηχπνπ. ηφρνο είλαη λα
απνηππσζεί ν ηξφπνο ζθέςεο θαη ε θνπιηνχξα ηνπ ππνςεθίνπ θαη λα θαηαζηεί πην
αληηθεηκεληθφ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλέληεπμεο.
Σν θνηλφ θαη ζηηο ηέζζεξηο κνλάδεο πγείαο πνχ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα είλαη πψο
έρνπλ δνκεκέλν ηξφπν επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη φπσο αλέθεξαλ φια ηα
ζηειέρε, «ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο» δηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ πνχ επηιέγνληαη γηα
εξγαζία. Η ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπληνλίδεηαη
απφ ηα ηκήκαηα HR ησλ κνλάδσλ θαη απνηεινχλ βαζηθφ άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν
πεξηζηξέθνληαη θπξηεο Γηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δληππσζηαθή ήηαλ θαη ε δέζκεπζε
φισλ ησλ ζηειερψλ γηα δηαξθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γηαρείξεζεο
ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπο κέζα απφ άκεζα ηηζέκελνπο ζηφρνπο. Σα παξαπάλσ
ινηπφλ, απνδεηθλχνπλ, απηφ πνχ ππνζηεξίρζεθε θαη βηβιηνγξαθηθά απφ ηνπο Ray &
Stallard (1994), ηε ζεκαζία, δειαδή, πνχ έρνπλ αξρίζεη λα δίλνπλ, θαη πξαθηηθά, νη
επηρεηξήζεηο ζηε δηαρείξεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπο σο βαζηθφ κνριφ
αλάπηπμεο.
5.4 Γηαηήξεζε Πξνζσπηθνύ θαη Παξνρή Κηλήηξσλ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο
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Η δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί βαζηθφ κέιεκα θαη γηα ηα ηέζζεξα ζηειέρε
πνχ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Η πξνζέγγηζε πνχ πηνζεηνχλ θαη νη ηέζζεξηο
κνλάδεο αληηκεησπίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο σο πειάηεο θαζψο, φπσο πνιχ εχζηνρα
δηαηχπσζε έλα απφ ηα ζηειέρε, «νη επηρεηξήζεηο πνχ παξάγνπλ ππεξεζία είλαη
«θαηαδηθαζκέλεο» λα επελδχνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο θαζψο απηνί είλαη πνχ
παξάγνπλ ην πξντφλ ζηελ νπζία, φπσο «επελδχεηο» θαη ζηνλ πειάηε γηα λα ηνλ έρεηο
ηθαλνπνηεκέλν έηζη ρξεηάδεηαη λα «επελδχζεηο» θαη ζην πξνζσπηθφ γηα λα απνδφζεη».
Η ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα είλαη
ζαθήο θαη θαζνξηζκέλε θαζψο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θάζε άλζξσπνο παξαθηλείηαη
απφ ηειείσο δηαθνξεηηθά θίλεηξα θαη ε αμία πνχ πξνζδίδεη ζηηο ακνηβέο δηαθέξεη
(Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2003). Οη κνλάδεο πγείαο πνχ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα
πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ θίλεηξα, είηε νηθνλνκηθά, είηε εμέιημε κέζα
ζηελ επηρείξεζε, είηε δηεπθνιχλζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ
λα ηνπο ηθαλνπνηνχλ.
5.4.1 ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο Κηλήηξσλ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο
Οη Γηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ πνχ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα αλέθεξαλ πψο
αμηνινγνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ψζηε λα ζρεδηάζνπλ
ηελ θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή θηλήηξσλ γη απηνχο. Σα ζπλεζέζηεξα θίλεηξα πνχ
επηδεηά ην πξνζσπηθφ θαη ζηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο, είλαη ηα νηθνλνκηθά θαη ε εμέιημε
κέζα απφ δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ε πξναγσγή ή ε
ελίζρπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ζέζεο εξγαζίαο θαη ε επηβξάβεπζε ζε αηνκηθφ θαη
νκαδηθφ επίπεδν.
5.4.1.1 Οηθνλνκηθά Κίλεηξα
Σν βαζηθφηεξν νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα θάζε εξγαδφκελν, ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη
κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα πγείαο, είλαη ε κηζζνινγηθή ζηαζεξφηεηα. Όια ηα ζηειέρε,
αλεμαηξέησο, ζπκθσλνχλ πψο κπνξνχλ λα θάλνπλ ιφγν γηα ζηξαηεγηθή θαη παξνρή
θηλήηξσλ ζην πξνζσπηθφ πνχ ληψζεη ηελ αζθάιεηα ηεο ζηαζεξήο θαη ζπλερνχο
κηζζνινγηθήο απνιαβήο. ην ζεκείν απηφ νη δηεπζπληέο θαη ησλ ηεζζάξσλ κνλάδσλ
πγείαο, έθαλαλ αλαθνξά ζηα claw back θαη rebate πνχ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη θαη ‗επέθηαζε ζηε ζηξαηεγηθή θηλήηξσλ ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ.
Claw back θαη Rebate
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Σν 2011, άιιαμε ξηδηθά ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο ησλ Ννζνθνκείσλ θαη
ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ πγείαο. Έλλνηεο φπσο «claw back» θαη «rebate» εηζήρζεζαλ σο
εξγαιεία απηφκαηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Ο φξνο «claw back» είλαη ην
κέηξν θαζνξηζκνχ ηεο κέγηζηεο κεληαίαο δαπάλεο ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ηνπο ηδηψηεο
παξφρνπο πγείαο θαη ε ππνρξέσζε ησλ ηειεπηαίσλ λα επηζηξέθνπλ θάζε δαπάλε πάλσ
απφ απηφ ην πξνθαζνξηζκέλν πφζν. Ο φξνο «rebate», είλαη ε ππνρξεσηηθή έθπησζε επί
ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ηδησηψλ παξφρσλ πγείαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκηζηηθέο
παξεκβάζεηο έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν πγείαο ησλ πνιηηψλ
γεληθφηεξα, ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη παξφιν πνχ θαίλεηαη
λα έρνπλ εληζρχζεη ηελ πξνζθπγή ησλ πνιηηψλ ζε ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο, ηα έζνδα
ησλ ηειεπηαίσλ δελ είλαη ζηεζεξά κε απνηέιεζκα, λα απεηιείηαη ε βησζηκφηεηά ηνπο
(Σνχληαο, 2015).
Παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, θαη νη ηέζζεξηο κνλάδεο πγείαο θαιχπηνπλ ηελ αλάγθε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο γηα κηζζνινγηθή ζηαζεξφηεηα ρσξίο φκσο λα είλαη φζν επέιηθηνη
ζα ήζειαλ ζρεηηθά κε απμήζεηο κηζζψλ ή αθφκε θαη λα παξέρνπλ κεγαιχηεξνπο
κηζζνχο ζε λενπξνζιακβαλφκελνπο. Παξφιαπηά, έρνπλ αλαπηχμεη άιια νηθνληκηθά
θίλεηξα κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, ηέηνηα είλαη ε πιήξεο
νηθνλνκηθή θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηεθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα δηάθνξα
bonus πνχ δίλνληαη ζε νξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο ή αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνχ
έρεη επηηεπρζεί ν ζηφρνο θάπνηνπ ηκήκαηνο ή ν αηνκηθφο ζηφρνο. Δπηπιένλ, δίλνληαη
παθέηα γηα αζθάιεηεο πγείαο, κεησκέλεο ηηκέο γηα ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ ζηνπο
ρψξνπο θαη ηα εξγαζηήξηα ησλ κνλάδσλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έρνπλ
αλαπηπρζεί πνιηηηθέο «δψξσλ» ζε ρξήκαηα φπσο πξνζαχμεζε κηζζνχ θαηά ηελ
ενξηαζηηθή πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.
5.4.1.2 Coaching
Απηφ πνχ παξαηεξήζεθε κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ πγείαο
είλαη πψο ζπνπδαίν ξφιν, ζηελ ζηξαηεγηθή παξνρήο θηλήηξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο
παίδεη ην coaching. Σν ηειεπηαίν εθαξκφδεηαη, δηαξθψο, ζε νκαδηθφ αιιά θαη αηνκηθφ
επίπεδν ρσξίο φκσο λα αθνινπζείηαη απζηεξά θάπνην πξφγξακκα coaching κε ηα
ζηάδηα πνχ ππαγνξεχνληαη βηβιηνγξαθηθά. Απηφ πνχ εθαξκφδεηαη είλαη «Ad hoc
coaching» ζηηο πεξηπηψζεηο πνχ πξνθχπηεη θάπνην πξφβιεκα ή απαηηείηαη δηαρείξηζε
θξίζεσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ απφ ζπλαδέιθνπο θαη δηαηκεκαηηθά ή απφ
εμσηεξηθνχο πειάηεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο θάπνηνπ project.
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Οη coaches, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη νη Γηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ θαη νη ππεχζπλνη
– πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ θαζψο, απηνί είλαη πνχ γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηνπο θαη εξγάδνληαη καδί ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ,
είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηνλ ηξηπιφ ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο
ησλ αηφκσλ πνχ αλαιακβάλνπλ, είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή γηα ην πψο
ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα κάζεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηέινο, είλαη ζε ζέζε λα
εμαζθαιίδνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο ηνπο νπνίνπο έρεη αλάγθε ν εξγαδφκελνο γηα
εμέιημε (Thach, Heinselman, 1999).
Οη ηχπνη coaching πνχ εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηηο κνλάδεο πνχ εμεηάδνληαη είλαη θπξίσο ε θαζνδήγεζε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Η θαηεχζπλζε πνχ ζα αθνινπζήζεη ν θάζε coach ζπλάδεη κε ηελ πεξίπησζε πνχ έρεη
πξνθχςεη αιιά θαη κε ηνλ επαγγεικαηία ή ην ηκήκα εξγαδνκέλσλ πνχ έρεη απέλαληί
ηνπ. Απηφ πνχ ζεκεηψλεηαη θαη απφ ηα ηέζζεξα ζηειέρε είλαη πψο νη εξγαδφκελνη ησλ
παξαταηξηθψλ επαγγέικάησλ ησλ κνλάδσλ ηνπο, έρνπλ ηελ αλάγθε ηνπ θαζνδεγεηηθνχ
ραξαθηήξα θαζψο θαη κίαο θαηεχζπλζεο επίιπζεο ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνχ
πξνθχπηνπλ ζπρλά, ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο πνχ
ππάξρεη ζην ρψξν ηεο πγείαο, κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
πειαηψλ λα είλαη κεγάιεο.
5.4.1.3 Δθπαίδεπηηθά Κίλεηξα
Βαζηθφ θίλεηξν γηα έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ε εθπαίδεπζε
πνχ ηνπο παξέρεηαη απφ ηηο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη (Υπηήξεο, 2001). Σα
ζηειέρε ησλ ηεζζάξσλ κνλάδσλ πγεηαο πνχ κειεηνχκε, δίλνπλ πνιχ κεγάιε πξνζνρή
ζηε ζεκαζία ησλ εθπαηδεχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαζψο, έρνπλ δηαπηζηψζεη πψο
απνηειεί ζπνπδαίν θίλεηξν γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθχ ηνπο. Οη εθπαίδεπζεηο ηνπο
είλαη είηε εζσηεξηθέο θαη δηνξγαλψλνληαη απφ ηα ίδηα ηα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ, είηε
εμσηεξηθέο θαη ηηο αλαιακβάλεη εμσηεξηθφο πάξνρνο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κάιηζηα,
ην θφζηνο ην αλαιακβάλεη ε εηαηξία.
Η ζεκαηνινγία ηνπο πξνθχπηεη ζηελ αξρή θάζε έηνπο αθνχ κειεηεζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο ζε αλάγθεο εμεηδίθεπζεο, ζε λέα δεδνκέλα
πνχ πξνέθπςαλ, φπσο ε δεκηνπξγία θάπνηνπ λένπ ηκήκαηνο ή κεζφδνπ αιιά θαη βάζεη
λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη έληνλνο πξνζαλαηνιηζκφο, ηα ηειεπηαία
ρξφληα, ζηα εθπαηδεπηηθά πνχ αθνξνχλ ζηελ «πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ» θαη ζηελ
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«εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ» (quality θαη costumer services). Καη ηα ηέζζεξα ζηειέρε
αλέθεξαλ πψο έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο
είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο αιιά θαη ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο κέζα απφ ηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ζέινληαο
λα ηνλίζνπλ ηε ζεκαζία πνχ έρεη γη απηνχο ε «θνπιηνχξα ηεο πνηφηεηαο» θαη ηεο
«πξνζηηζέκελεο αμίαο».
5.4.1.4 Παξαθίλεζε Δξγαδνκέλσλ
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ππνβνεζνχκελεο κνλάδαο αλαπαξαγσγήο αλέθεξε
ραξαθηεξηζηηθά πψο «πνιινί εξγαδφκελνη δελ ελδηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
γηα ην κηζζφ αιιά ηνπο ελδηαθέξεη θαη ε εμέιημή ηνπο» ελψ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ
θέληξνπ απνθαηάζηαζεο ζπλέρηζε ζε κία αλάινγε παξαηήξεζε πψο «πνιινί
εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε κία εηαηξία γηα ηελ νπνία είλαη πεξήθαλνη».
Σα ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο απνηεινχλ έλα ηξφπν κε ηνλ νπνίν, απνθάζηζαλ θαη νη
ηέζζεξηο κνλάδεο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο παξαπάλσ απφςεηο θαη λα παξαθηλήζνπλ ην
Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηνπο. Έηζη ινηπφλ, ππάξρεη αηνκηθή θαη νκαδηθή επηβξάβεπζε γηα
θάζε επηηπρία, κηθξφηεξε ή θαη κεγαιχηεξε γηα ηελ επηρείξεζε, ηφζν απφ ηα
Γηεπζπληηθά ζηειέρε φζν θαη απφ ηνπο Δπηζηεκνληθνχο Γηεπζπληέο θαη ηνπο
πξντζηακέλνπο. Η επηβξάβεπζε κπνξεί λα είλαη ιεθηηθή, γξαπηή κέζσ mail, κε ηε
κνξθή bonus φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ή θαη κε άιιεο παξνρέο φπσο ηαμίδηα ή
δσξνεπηηαγέο.
Μηα άιιε ζεκαληηθή κνξθή παξαθίλεζεο πνχ πηνζεηείηαη θαη απφ ηηο ηέζζεξηο κνλάδεο
πγείαο είλαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκελσλ. Καη
ηα ηέζζεξα ζηειέρε επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηηο απφςεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπο ζε απνθάζεηο πνχ αθνξνχλ, θπξησο, ζην ηκήκα ζην νπνίν αλήθνπλ,
δείρλνληάο ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεβαζκφ. Δπηπιένλ, δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην
job rotation σο κνξθή παξαθίλεζεο, είηε δίλνληαο πξναγσγή ζε εξγαδνκέλνπο πνχ ην
επηζπκνχλ αιιά θαη είλαη ζε ζέζε λα ην ππνζηεξημνπλ, είηε παξαρσξφληαο ηνπο
πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ή κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε εληφο ηνπ ηκήκαηφο ηνπο.
Σέινο, ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ εηαηξία έλα αζθαιέο
θαη επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν, παξέρεη θάζε δπλαηφ πφξν ζηνπο
εξγαδφκελνπο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ή αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο. Έηζη ινηπφλ, ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνχ εμεηάδνληαη ζηελ
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παξνχζα έξεπλα, εξγαδέηαη ζε ζπλζήθεο αζθαιείο, κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη
ηα απαξαίηεηα πιηθά, ρσξίο λα ζεκεηψλνληαη ειιείςεηο.
5.4.2 Πξαθηηθέο Γηαηήξεζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ γηα ην Μέιινλ
χκθσλα κε ηνπο Shantz, Alfes θαη Arevshatian (2016) ε εθαξκνγή νξγαλσκέλσλ
ζπζηεκάησλ Γηαρείξεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ νδεγεί ηελ εηαηξία ζηελ επηηπρία
ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ θαη ζίγνπξα, ζηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Οη
θχξηνη παξάγνληεο πνχ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, άιισζηε, είλαη ε
θαηαλφεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο.
Οη απφςεηο ησλ ζηειερψλ δελ απήραλ απφ απηή ηελ άπνςε θαζψο φινη δεζκεχνληαη
ζηε δηαξθή πξνζπάζεηα θαη ελίζρπζε ελφο αζθαινχο θαη επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο θαη ζηελ αθφκε πην ζηνρεπκέλε θαη νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ
ηνπο. Σν ζπζηήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πνή ζρεδηάδνπλ, ζα ζηεξίδεηαη
ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ην ζεβαζκφ, ζα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ζηε κεηαθίλεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation) ζηηο πεξηπηψζεηο
πνχ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηε Γηνίθεζε αιιά θαη επηζπκεηφ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.
5.5 Δπξήκαηα - πκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ επηινγήο θαη
δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο. χκθσλα ινηπφλ, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ζπκπεξαίλεηαη πψο
ηα αλψηεξα ζηειέρε έρνπλ αληηιεθζεί πψο νη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν
θεθάιαην πνπ δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα θαη πψο ε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπο εμαζθαιηδεη ηε βησζηκφηεηά ηνπο θαη
παξάιιεια, θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ηνπο. Γη‘ απηφ ην ιφγν, φιεο νη κνλάδεο πνχ
κειεηήζεθαλ

έρνπλ έλα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλν ηκήκα HR, κε

θαζνξηζκέλν πιάλν ζηξαηεγηθψλ πνχ επελδχνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηνπο θαη ζηνρεχνπλ
ζηε βάιηηζηε δηαρείξηζή ηνπο.
Γίεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ πξνζέιθπζε θαη επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο κε ζθνπφ,
νη ηειεπηαίνη, λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λα δηαζέηνπλ, φρη
κφλν ηα ηππηθά πξνζνληα, αιιά θαη απηά πνχ πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ θάζε
κνλάδα πγείαο θαη ζπλάδνπλ κε ηελ νξγαλσζηαθή ηεο θνπιηνχξα. Γεληθφηεξα, ε
δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ ησλ
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κνλάδσλ είηε απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Η εζσηεξηθή επηινγή πξαγκαηψλεηαη κέζσ ησλ
αξρείσλ πνχ δηαζέηνπλ ελψ ε εμσηεξηθή κέζσ αγγειηψλ, δηαδηθηχνπ θαη ρξήζεο ησλ
social media. Η δηαδηθαζία μεθηλά κε ηε ζπγθέληξσζε θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ
βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ απφ ην ηκήκα HR ησλ κνλάδσλ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε
δηεμαγσγή κίαο ή θαη πεξηζζφηεξσλ ζπλεληεχμεσλ απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ζηειέρε κε
ζθνπφ, ηελ θαιχηεξε δπλαηή επηινγή.
Δμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ επηινγή θαη ζπγρξφλσο απαξαίηεηε, θαίλεηαη πψο είλαη θαη ε
αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηηο κνλάδεο πγείαο κε ζθνπφ, ηε δηαηήξεζή ηνπο.
Απηφ πνχ γίλεηαη αληηιεπηφ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη πψο κε ηελ αλάπηπμε ησλ
εξγαδνκέλσλ επηηπγράλνληαη γξεγνξφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε επηηπρία νη ζηφρνη ηνπο.
Έηζη ινηπφλ, νη εξγαδφκελνη ησλ κνλάδσλ πνχ εμεηάδνληαη, εξγάδνληαη ζε έλα αζθαιέο
θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν πεξηβάιινλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην βαζκφ
πνχ απηφ είλαη δπλαηφ, αμηνπνηνχληαη ζε ζέζεηο επζχλεο, έρνπλ δηθαίσκα ζηελ
ελαιιαγή ζέζεσλ εληφο ηε κνλάδαο ηνπο, ζπκκεηέρνπλ ζε ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα
εθπαηδεχζεσλ εληφο θαη εθηφο κνλάδαο θαη ηέινο, επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζή ηνπο κε
ηελ εθαξκνγή «ad hoc coaching» απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε ηνπο ή ηνπο πξντζηακέλνπο.
Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα δελ έρνπλ ραζεί νινζρεξψο είλαη φκσο αξθεηά πεξηνξηζκέλα
ιφγσ ηεο θξίζεο πνχ πιήηηεη ηε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξνληα θαη ησλ clawback θαη rebate
πνχ έρνπλ ξεκάμεη ηελ ηδησηηθή πγεία ζηελ Διιάδα.
5.6 Πξνηάζεηο
ε κία επνρή φπνπ ηα ιεγφκελα θίλεηξα «θαξφηα», φπσο νη απμήζεηο, βξίζθνληαη εθηφο
δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δπζθνιεχνληαη αξθεηά λα
θαιιηεξγήζνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, ηελ αθνζίσζε θαη ηελ αλνρή
ηνπο κε απνηέιεζκα, λα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ
θαιψλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, ησλ ηαιέλησλ ηνπο, ζε κία αγνξά πνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ
αιεπάιιειεο αιιαγέο θαη ηα ηαιέληα ζπαλίδνπλ.
Οη αλζξψπηλνη πφξνη κίαο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη ινηπφλ ε θηλεηήξηνο δχλακε θαη
θπξίσο ζε απηέο πνχ παξάγνπλ ππεξεζία. Απνηεινχλ νζηαζηηθά, ην κέζν γηα ηελ
απνθφκηζε θέξδνπο θαζψο εθείλνη είλαη πνχ ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο πειάηεο ηεο
εηαηξείαο, δειαδή, ηνλ άκεζν απνδέθηε ηνπ αγαζνχ. Αλαινγηδφκελνη ινηπφλ, ηνλ
νπζηαζηηθφ ηνπο ξφιν εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, έρνπλ αλαπηπρζεί
δηάθνξεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ απξφζθνπηε απφδνζε ηνπο θαη έρνπλ παξαηεζεί
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ηξφπνη γηα ηελ ακέξηζηε πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο (Gogos, Itskara, Itskara,
2015). ε απηφ ην πεξηβάιινλ ινηπφλ, θαη κε δεδνκέλε ηελ εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ
κέηξσλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, θαη ηδίσο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ
Διιάδα (Φαβξηθνπνχινπ, 2011), ε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία θαη ηνπο
ζηφρνπο ηεο απνηειεί πιένλ ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Gogos, Itskara,
Itskara, 2015).
Έλα αξθεηά δεζκεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί «εγγχεζε» γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνχ έρεη ζέζεη ε εηαηξεία. Απνηειεί ηνλ απαξαίηεην
ζπλεξγάηε θαζψο έρεη αθνκνηψζεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο,
γλσξίδεη επαξθψο ην πξντφλ ελψ είλαη δηαηεζεηκέλν λα παξέρεη ηελ πιήξε ζηήξημή ηνπ
ζε έλα δξφκν πνπ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ραξαθηεξίδεηαη απφ δχζθνιεο απνθάζεηο
θαη επηινγέο θαζψο ε βησζηκφηεηα ησλ νξγαληζκψλ έρεη αξρίζεη λα απεηιείηαη (Gogos,
Itskara, Itskara, 2015).
Έλα άηνκν επηιέγεη λα εληαρζεί ζην ελεξγφ αλζξψπηλν δπλακηθφ φρη κφλν γηα
βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη απφ ηελ ίδηα ηε
δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο (Malliarou, Stavrou, 2017). Δίλαη ελεξγφο θαη εηζέξρεηαη ζηνλ
επαγγεικαηηθφ ζηίβν γηα λα εμαζθαιίζεη ην απαξαίηεην θεθάιαην δηαβίσζεο φπσο θαη
ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε σο ζπκκέηνρνο ζε θάηη νκαδηθφ, φπσο είλαη ηα εηαηξηθά
απνηειέζκαηα θαη ζηφρνη (Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2003). πλεπψο, νη εηαηξείεο
πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, θπξίσο, κέζσ ησλ απνδνρψλ ηνπο,
ηεο αλαγλψξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο αιιά θαη ηεο επηπιένλ εμέιημήο ηνπο. Η
δέζκεπζε σζηφζν, πνπ είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν επηδηψθνπλ νη εηαηξείεο λα
απνθηήζνπλ ζε πςειφ επίπεδν πιένλ, είλαη θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. ρεηίδεηαη
πεξηζζφηεξν κε ην αίζζεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ αηφκνπ κε ηελ εηαηξεία, ην ζηξαηεγηθφ
ηεο ζηφρν θαη ηε γεληθφηεξε πνξεία ηεο. Απνηειεί ην δέζηκν ηφζν ζε ζπλαηζζεκαηηθφ
επίπεδν φζν θαη ζε πλεπκαηηθφ (Καςάιεο, 2005).
Έλαο δεζκεπκέλνο εξγαδφκελνο ζπκκεηέρεη κε ελζνπζηαζκφ ζηελ εξγαζία ηνπ,
δηαθαηέρεηαη απφ αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πξνο απηήλ, ελψ ελεξγεί κε ηξφπν πνπ
πξνάγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο ζε θάζε επίπεδν. πλεπψο είλαη πιήξσο
θαηαλνεηφ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη εθηθηή κε απινχο ηξφπνπο, φκσο
ε δέζκεπζε πνπ απνηειεί έλαλ αθφκε πην ηζρπξφ παξάγνληα είλαη θάηη ην νπνίν
επηδηψθεηαη επηζηακέλα φκσο παξάιιεια, απαηηεί θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ηε
δηαηήξεζή ηνπ. Σν αίζζεκα δέζκεπζεο είλαη ην «extra mile» πνπ ρξεηάδεηαη λα
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δηαλχζνπλ ηφζν νη εξγαδφκελνη φζν θαη ε εηαηξεία ψζηε λα έξζνπλ πην θνληά ζε έλα
πεξηζζφηεξν αθνζησκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ λα
ζεσξείηαη θάηη παξαπάλσ απφ δεδνκέλε (Gogos, Itskara, Itskara, 2015).
ε έξεπλεο πνχ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ,
απνδεηθλχεηαη πψο νη ηνκείο πνπ πξνζθέξνπλ πςειφηεξν επίπεδν δέζκεπζεο είλαη
ζπλδεδεκέλνη κε ην αίζζεκα ηεο αμίαο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ
νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ αλψηεξε εγεζία. πλεπψο νη εηαηξείεο πνπ
δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε απηά ηα ηξία ζηνηρεία θαη επηηπγράλνπλ πςειά επίπεδα
δέζκεπζεο εδψ, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν
δεζκεπκέλα ζηειέρε (Ahmed, Rasheed, Jehanzeb, 2012˙ Hewitt, 2012˙ Καςάιεο,
2005). Μία ηέηνηα έξεπλα είλαη ε «The 2012 Employee Engagement Trends» πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Quantum Workplace (Hewitt, 2012).
Παξά ην αξλεηηθφ θιίκα ησλ εμειίμεσλ πνπ ππάξρεη ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη
επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν θαη πιήηηεη θαη ην ρψξν πγείαο, ιφγσ ηεο αηζζεηήο
ζπξξίθλσζεο ησλ εζφδσλ (Malliarou, Stavrou, 2017), ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ηξφπνη
ψζηε ηα ζηειέρε λα παξνπζηάζνπλ πςειφ επίπεδν δέζκεπζεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα
λα θξαηήζνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αμηφινγα ζηειέρε, απαξαίηεηα γηα ηα ζεηηθά εηαηξηθά
απνηειέζκαηα.

Μέζσ

ζηνρεπκέλνπ

coaching

θαη

mentoring

κπνξνχλ

λα

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ θαη κάιηζηα, νη πην επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο,
δελ είλαη άγλσζηεο ζηα ζηειέρε πνχ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,
είλαη νη παξαθάησ (Peterson, Hicks, 1996):


Πνιηηηθή αλνηρηήο πφξηαο: Σα ζηειέρε θάζε βαζκίδαο πξέπεη λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα
ζπδεηήζνπλ πξνβιήκαηα πνχ πξνθχπηνπλ θαη εμειίμεηο δεκηνπξγψληαο έηζη,
κία νπζηαζηηθή θαη φρη ηππηθή ζρέζε.



Πξνζθνξά ησλ απαξαίηεησλ δπλαηνηήησλ: Πνιιέο θνξέο νη managers
επηιέγνπλ λα επηβξαβεχζνπλ ή λα θηλεηνπνηήζνπλ ηα ζηειέρε ηνπο κε ηελ
παξνρή δπλαηνηήησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ ζηειερψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηζηακέλε
εμέηαζε ησλ αλαγθψλ πξηλ ηελ ηειηθή απφθαζε.



Παξνρή δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο: Οη
νκάδεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα δέζκεπζεο φηαλ ζπλδένληαη κε νηλέο
δξαζηεξηφηεηεο.
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Αλαγλψξηζε ησλ επηηεπγκάησλ: Η αλαγλψξηζε ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ πξνσζεί
ηελ θαιή ςπρνινγία ηεο νκάδαο ή ηνπ αηφκνπ ελψ ηαπηφρξνλα εκςπρψλεη γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο.



χλδεζε εξγαδνκέλνπ κε εηαηξηθά απνηειέζκαηα: εκαληηθφ ξφιν θαηέρεη θαη
ε επηθνηλσλία ζηνλ εξγαδφκελν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ελψ ε ζχλδεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπ κε ηνλ ίδην θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ είλαη
νπζηαζηηθή ψζηε λα αηζζαλζεί κέξνο ελφο γεληθφηεξνπ ζπλφινπ θαη κέινο κίαο
κεγάιεο νκάδαο, ηεο εηαηξείαο ηνπ.



Καλάιηα επηθνηλσλίαο: Η παξνρή απαξαίηεησλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο είλαη
απαξαίηεηε ψζηε λα απνηππψλνληαη απξφζθνπηα νη ηδέεο, νη απφςεηο, νη
αλεζπρίεο ησλ ζηειερψλ αιιά θαη λα ππάξρεη αληαπφθξηζε ζε φια απηά απφ ηελ
αληίζεηε ξνή επηθνηλσλίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Παξάξηεκα 1
ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
1. Τπάξρεη νξγαλσκέλν ηκήκα HR ή θάπνηνο ππεχζπλνο ν νπνίνο, αζρνιεηηαί κε
ηελ έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε κνλάδα ζαο?
2. Τπάξρεη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνχ απαζρνιείηε;
3. Πνηνο είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο αλαδήηεζεο πξνζσπηθνχ ζηε κνλάδα ζαο;
4. Με πνηνπο ηξφπνπο/κε πνηεο πξαθηηθέο πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ηνπ
πξνζσπηθνχ ζαο;
5. Η κνλάδα πγείαο ζαο ζα πξέπεη λα επελδχεη ζηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ
ηεο θαη γηαηί;
6. Πνηεο είλαη νη πξαθηηθέο, ηα θίλεηξα αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο;
7. Πνηνη παξάγνληεο πηζηεχηε πψο ζπκβάιινπλ ψζηε λα παξακείλεη θάπνηνο
εξγαδφκελνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε κνλάδα πγείαο ζαο;
8. Πνηεο δηαδηθαζίεο είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ ψζηε λα παξακείλνπλ νη
εξγαδφκελνί ζαο ζηε κνλάδα ζαο;
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