
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Προγραµµατισµός και Αξιολόγηση Ανθρώπινου ∆υναµικού  

σε Ελληνικές Βιοµηχανίες» 

 

 

 

 

 

Ευστάθιος ∆. ∆ηµητριάδης 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 2006 

 

 

 

 

 

 

 



  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

 

 «Προγραµµατισµός και Αξιολόγηση Ανθρώπινου ∆υναµικού  

σε Ελληνικές Βιοµηχανίες» 

 

 

 

 

Ευστάθιος ∆. ∆ηµητριάδης 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

 

που εκπονήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας 

 

Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή 

Επιβλέπων : Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

Μέλη:           ∆ηµήτριος Ιωαννίδης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας                             

                     Βασιλική Μάνθου, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας                             

 

Επταµελής Εξεταστική Επιτροπή 

Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

Αναστάσιος Κάτος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

Χρήστος Μπάτζιος, Καθηγητής Α.Π.Θ 

∆ηµήτριος Ιωαννίδης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας   

Βασιλική Μάνθου, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

Μανιτσάρης, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

Στεφανίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η έγκριση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής από το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει την αποδοχή των γνωµών του 

συγγραφέα» 

 

       (Ν. 5343/1932, άρθρο 202, παράγραφος 2) 



Πρόλογος 

Φιλοδοξία κάθε εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 

αποτελεί η καταξίωση και η αναγνώριση του έργου του. Η απόκτηση διδακτορικού 

τίτλου µπορεί να µην οδηγεί αυτόµατα στην καταξίωση, αποτελεί όµως σηµαντικό 

εφόδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη σκέψη αυτή, για µένα, η διδακτορική 

διατριβή αποτέλεσε όνειρο ζωής, η υλοποίησή του οποίου δεν θα ήταν δυνατή αν δεν 

συναντούσα τρεις σηµαντικούς ανθρώπους και καταξιωµένους επιστήµονες οι οποίοι 

δέχτηκαν να αναλάβουν την επίβλεψη και καθοδήγησή µου. 

Για τον λόγο αυτό αισθάνοµαι από καρδιάς την ανάγκη να ευχαριστήσω:  

Τον επιβλέποντα Καθηγητή Στατιστικής του Τµήµατος Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ∆ρ. Γεώργιο Πέκο για την 

επιστηµονική καθοδήγηση, την αµέριστη υποστήριξη και τις συµβουλές που µου 

πρόσφερε σε όλη τη διάρκεια της έρευνας.  

Τον καθηγητή Στατιστικής του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας ∆ρ. ∆ηµήτριο Ιωαννίδη για τη συµβολή του στη διαµόρφωση του 

θέµατος και τη συνεχή επιστηµονική καθοδήγηση. 

Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ∆ρ. Βασιλική Μάνθου για την επιστηµονική συνδροµή 

της και την στήριξη την οποία µου πρόσφερε. 

Επίσης, ευχαριστώ τα παιδιά µου, τον ∆ηµήτρη και τον Γιάννη, που µε στερήθηκαν, 

χωρίς παράπονο και µε κατανόηση, σε ηλικία που είχαν περισσότερη ανάγκη από την 

παρουσία του πατέρα τους. Ευχαριστώ τους γέροντες γονείς µου, ∆ηµήτριο και 

Γεσθηµανή, που υπέµειναν την απουσία µου, την ουσιαστική αδυναµία µου να τους 

παράσχω βοήθεια και συνέπασχαν και αγωνιούσαν µαζί µου. 

Τέλος, ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής µου την Γυναίκα µου, τον άνθρωπο που 

όλα αυτά τα χρόνια επωµίστηκε τις ευθύνες ολόκληρης της οικογένειας, ανέχτηκε την 

παντελή απουσία µου, έκανε υποµονή, µου έδινε κουράγιο και πάνω από όλα πίστευε 

σε µένα. Λίνα σ’ ευχαριστώ πολύ.  

 



 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  1

 Η Ελληνική Βιοµηχανία 2

 Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 5

 Σκοπός της ∆ιατριβής 6

 ∆οµή της ∆ιατριβής 7

 Βιβλιογραφία 
 

9

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 11

1.1 Εισαγωγή  12
1.2 Από τη ∆ιοίκηση Προσωπικού στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 16

1.3 ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων  21

1.4 Λειτουργίες του Τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων 30

1.5 Στρατηγική ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 32

1.6 ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 35

1.7 Πληροφοριακά Συστήµατα Ανθρώπινων Πόρων 36

1.8 Σκοπός και Στόχοι της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 42

1.9 Συµπεράσµατα  43

 Βιβλιογραφία 1ου Κεφαλαίου:  
 

46

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ   

                              ΠΟΡΩΝ 

52

2.1 Εισαγωγή 53

2.2 Ορισµός 56

2.3 Μοντέλα Προγραµµατισµού Ανθρώπινων Πόρων 58

2.3.1 Μοντέλο Υπουργείου Εργασίας των Η.Π.Α 59

2.3.2 Μοντέλο Smith 59

2.3.3 Το παραδοσιακό Μοντέλο (Traditional Model) 60

2.3.4 Το ολοκληρωµένο µοντέλο (Integrated Model)  61

2.3.5 Αιτιολογικό Μοντέλο (Rationalized Model)  62

2.3.6 ∆ιαγνωστικό µοντέλο (Diagnostic Model) 63

2.3.7 Μοντέλο Ιδρύµατος Μελετών Εργατικού ∆υναµικού της Μεγάλης 

Βρετανίας 

64

2.3.8 Μοντέλο των Mathis και Jackson 65

2.3.9 Μοντέλο των Byars και Rue 66



2.3.10 Μοντέλο των Mondy, Noe και Premeaux 68

2.3.11 Μοντέλο Bramham  70

2.3.12 Μοντέλο Προγραµµατισµού για Στρατηγικές Αλλαγές 73

2.3.13 Μοντέλο Armstrong 75

2.4 Τεχνικές πρόβλεψης Ανθρώπινων Πόρων 79

2.5 Τεχνικές πρόβλεψης της ζήτησης 83

2.5.1 Μέθοδοι Κρίσης (Judgmental Methods) 84

2.5.2 Μαθηµατικές- Στατιστικές µέθοδοι  85

2.5.2.1 Πρόβλεψη της ζήτησης ανθρώπινου δυναµικού µε χρονολογικές 

σειρές 

87

2.5.2.2 Πρόβλεψη της ζήτησης µε τη χρήση του φόρτου εργασίας 92

2.5.2.3 Σύνδεση Φόρτου Εργασίας και Επιπέδων Επάνδρωσης  100

2.5.3 Προβλήµατα στην πρόβλεψη της ζήτησης 108

2.6 Τεχνικές Πρόβλεψης της Προσφοράς 108

2.6.1 Ανάλυση των υπαρχόντων ανθρώπινων πόρων 110

2.6.2 Ανάλυση των απωλειών 111

2.6.2.1 ∆είκτης αποχώρησης από την εργασία (Labor Turnover Index) 114

2.6.2.2 ∆είκτης Σταθερότητας (Stability Index) 114

2.6.2.3 Ανάλυση Οµοιογενούς Οµάδας 115

2.7  Τεχνικές Μοντελοποίησης 117

2.8 Το χάσµα µεταξύ της θεωρίας και της πράξης  122

2.9 Συµπεράσµατα 127

 Βιβλιογραφία 2ου Κεφαλαίου 
 

129

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  

                              ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

136

3.1 Εισαγωγή 137

3.2 Ορισµός και ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Απόδοσης 142

3.3 Σκοποί - Στόχοι ενός Συστήµατος Αξιολόγησης Απόδοσης 

Εργαζοµένων 

147

3.4 Παράγοντες αξιολόγησης 153

3.5 Υπεύθυνοι Αξιολόγησης 153

3.5.1 Ανατροφοδότηση 3600 (3600 feedback) 154

3.6 Συχνότητα Αξιολόγησης 158

3.7 Μέθοδοι Αξιολόγησης  158



3.7.1 Μέθοδοι Κατάταξης  160

3.7.1.1 Έλεγχος Καταλόγου 160

3.7.1.2 Γραφική Κλίµακα Κατάταξης  162

3.7.2 Συγκριτικές Μέθοδοι 163

3.7.2.1 Ταξινόµηση  163

3.7.2.2 Υποχρεωτική ∆ιασπορά  164

3.7.3 Αντικειµενικές Μέθοδοι 165

3.7.3.1 Αξιολόγηση µε βάση κλίµακες συµπεριφοράς 166

3.7.3.2 Αξιολόγηση µε Βάση την Επίτευξη των Αντικειµενικών Στόχων  167

3.7.4 Περιγραφικές Μέθοδοι 171

3.7.4.1 Μέθοδος Κρίσιµων Περιστατικών  172

3.7.4.2 Έκθεση 173

3.7.4.3 Έκθεση Ειδικού ή Μέθοδος Ανακεφαλαίωσης  174

3.7.5 Μέθοδοι Άµεσης Μέτρησης 175

3.8 Σφάλµατα Αξιολόγησης 176

3.8.1 Λάθος ∆ιαφοροποίησης Κριτηρίων 176

3.8.2 Recency Effect 177

3.8.3 Λάθος Κεντρικής Τάσης 177

3.8.4 Λάθος Επιείκειας ή Αυστηρότητας 177

3.8.5 Λάθος Μεροληψίας Αξιολογητή 178

3.8.6 Halo Effect 178

3.8.7 Λάθος Σύγκρισης 178

3.9 Σύνδεση αµοιβής µε απόδοση 178

3.10 Συµπεράσµατα 180

 Βιβλιογραφία 3ου Κεφαλαίου 
 

182

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  

                              ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-  

                              ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   

189

4.1  Εισαγωγή 190

4.2 Θεωρητικό Πλαίσιο 193

4.3 Ανάπτυξη Μοντέλου και Υποθέσεων 200

 Βιβλιογραφία 4ου Κεφαλαίου 
 

205

  214



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Εισαγωγή 215

5.2 Μεθοδολογία- Σχεδιασµός Έρευνας 216

5.2.1 Συλλογή ∆εδοµένων 217

5.2.2 Μέτρηση Μεταβλητών 220

5.2.2.1 Μέτρηση Προγραµµατισµού και Αξιολόγηση Ανθρώπινων  Πόρων 221

5.2.2.2 Μέτρηση των 7 Πρακτικών ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 222

5.2.2.3 Μέτρηση της Απόδοσης της Επιχείρησης 227

5.2.2.3.1 Μέτρηση της Λειτουργικής Απόδοσης 228

5.2.2.3.2 Μέτρηση της Χρηµατοοικονοµικής Απόδοσης 230

5.3 Μεταβλητές Ελέγχου 233

 Βιβλιογραφία 5ου Κεφαλαίου 
 

234

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ  

                               ΕΡΕΥΝΑΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

238

6.1 Εισαγωγή 239

6.2 Γενικά Αποτελέσµατα 239

6.3 Προγραµµατισµός Ανθρώπινων Πόρων 242

6.4 Αξιολόγηση Εργαζοµένων 244

6.5 Οι 7 Πρακτικές του Pfeffer 247

6.5.1 Έλεγχος δοµής τροποποιηθέντων µεταβλητών 248

6.5.2 Έλεγχος δοµής πρακτικών 262

6.5.3 Αποτελέσµατα 272

6.6 Λειτουργική Απόδοση 283

6.7 Χρηµατοοικονοµική Απόδοση 283

6.8 Σύνδεση Πρακτικών και Απόδοσης 284

 Βιβλιογραφία 6ου Κεφαλαίου 
 

306

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 311

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 320

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 320

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 322

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 3.1:  Μέθοδοι Αξιολόγησης  159

Πίνακας 5.2: Μέτρηση των επτά πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων 226

Πίνακας 5.3: 6η Πρακτική (∆ιάκριση λόγω θέσης) 227

Πίνακας 5.4: ∆είκτες Λειτουργικής Απόδοσης 230

Πίνακας 5.5: ∆είκτες µέτρησης Xχρηµατοοικονοµικής Απόδοσης 232

Πίνακας 6.1: Μέγεθος Επιχειρήσεων 239

Πίνακας 6.2: Υπεύθυνος Ανθρώπινων Πόρων 240

Πίνακας 6.3: Επίπεδο µόρφωσης υπευθύνου Ανθρώπινων Pόρων 240

Πίνακας 6.4: Επίπεδο Μόρφωσης* Μέγεθος Επιχείρησης 241

Πίνακας 6.5: χ2-Έλεγχος  241

Πίνακας 6.6: ∆είκτης Συσχέτισης Gamma 242

Πίνακας 6.7: Συχνότητα Προγραµµατισµού 242

Πίνακας 6.8: Εκτίµηση της σηµαντικότητας του προγραµµατισµού στην 

επίτευξη των  στόχων 

243

Πίνακας 6.9: Μέθοδοι Προγραµµατισµού  243

Πίνακας 6.10: Μαθηµατικές- Στατιστικές Μέθοδοι Προγραµµατισµού 243

Πίνακας 6.11: Συχνότητα Αξιολόγησης 244

Πίνακας 6.12: Εκτίµηση της σηµαντικότητας της αξιολόγησης στην επίτευξη 

των στόχων 

245

Πίνακας 6.13: Χαρακτηριστικά Αξιολόγησης 245

Πίνακας 6.14: Ιδιότητες προς Αξιολόγηση* Μέγεθος Επιχείρησης 246

Πίνακας 6.15: Μέθοδοι αξιολόγησης 247

Πίνακας 6.16: 1η Πρακτική (Ασφάλεια Θέσης Εργασίας) 254

Πίνακας 6.17: 2η Πρακτική (Επιλεκτικές Προσλήψεις) 254

Πίνακας 6.18: 3η Πρακτική (Λειτουργία Οµάδων και Αποκέντρωση) 256

Πίνακας 6.19: 4η Πρακτική (Ανταµοιβές/ Κίνητρα Απόδοσης) 257

Πίνακας 6.20: 5η Πρακτική (Εκτεταµένη Εκπαίδευση) 257

Πίνακας 6.21: 7η Πρακτική (∆ιάχυση Πληροφοριών) 258



Πίνακας 6.22: Cronbach Alpha και Συσχετίσεις µεταξύ παραγόντων 261

Πίνακας 6.23: 2η Πρακτική (Επιλεκτικές Προσλήψεις)  267

Πίνακας 6.24: 3η Πρακτική (Λειτουργία Οµάδων και Αποκέντρωση) 268

Πίνακας 6.25 4η Πρακτική (Ανταµοιβές/ Κίνητρα Απόδοσης) 269

Πίνακας 6.26: 5η Πρακτική (Εκτεταµένη Εκπαίδευση) 270

Πίνακας 6.27: 7η Πρακτική (∆ιάχυση Πληροφοριών) 271

Πίνακας 6.28: Μέσες τιµές, Τυπικές Αποκλίσεις, Συντελεστές 

Μεταβλητότητας και Συσχετίσεις παραγόντων 

275

Πίνακας 6.29: Έλεγχος οµοιογένειας των διακυµάνσεων 276

Πίνακας 6.30: Ανάλυση ∆ιακύµανσης 277

Πίνακας 6.31: Μέση τιµή οµάδων ανά πρακτική 278

Πίνακας 6.32: Αξιολόγηση της σηµαντικότητας των πρακτικών   279

Πίνακας 6.33: T- κατανοµή για τον έλεγχο ισότητας των µέσων τιµών των 

δοµών 

281

Πίνακας 6.34: Επίπεδο µόρφωσης 282

Πίνακας 6.35:  Φύλο 282

Πίνακας 6.36: Λειτουργική Απόδοση 283

Πίνακας 6.37: Χρηµατοοικονοµική Απόδοση 284

Πίνακας 6.38: Έλεγχος Αξιοπιστίας των ∆οµών 284

Πίνακας 6.39: Κωδικοποίηση Εξωγενών ∆εικτών 295

Πίνακας 6.40: Κωδικοποίηση Ενδογενών ∆εικτών 295

Πίνακας 6.41: Κωδικοποίηση Εξωγενών-Ενδογενών ∆οµών 296

Πίνακας 6.42: Άµεση επίδραση µεταξύ των δοµών 298

Πίνακας 6.43: Έλεγχος µετρικού µοντέλου (Χ) 299

Πίνακας 6.44: Έλεγχος µετρικού µοντέλου (Υ) 300

Πίνακας 6.45: Έµµεση επίδραση µεταξύ των δοµών 304

Πίνακας 6.46: Συνολική επίδραση µεταξύ των δοµών 303

Πίνακας 6.47: Συσχετίσεις µεταξύ των δοµών 303

Πίνακας Π1: Επιλεκτικές προσλήψεις 12

Πίνακας Π2: Χρήση οµάδων και αποκέντρωση 13



Πίνακας Π3: Ανταµοιβές 14

Πίνακας Π4: Εκτεταµένη εκπαίδευση 15

Πίνακας Π5: ∆ιάχυση πληροφοριών 16

Πίνακας Π6: Κατανοµή κατά κλάδο των Βιοµηχανικών επιχειρήσεων 17

 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Σχήµα 1.1 Σύγκριση ∆ιοίκησης Προσωπικού και ∆ιοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων 

27

Σχήµα 2.1 Μοντέλο Παραδοσιακού Προγραµµατισµού Ανθρώπινων 

Πόρων 

60

Σχήµα 2.2 Ολοκληρωµένο Μοντέλο Προγραµµατισµού Ανθρώπινων 

πόρων 

62

Σχήµα 2.3 Αιτιολογική Προσέγγιση Προγραµµατισµού Ανθρώπινων 

πόρων 

63

Σχήµα 2.4 ∆ιαγνωστική Προσέγγιση Προγραµµατισµού Ανθρώπινων 

πόρων  

64

Σχήµα 2.5 Μοντέλο στρατηγικού προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων   66

Σχήµα 2.6 Βήµατα της διαδικασίας προγραµµατισµού ανθρώπινων 

πόρων 

68

Σχήµα 2.7 ∆ιαδικασία προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων 69

Σχήµα 2.8 Πλαίσιο προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού 72

Σχήµα 2.9 Τα βήµατα του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων για 

Στρατηγικές αλλαγές 

75

Σχήµα 2.10 Η διαδικασία προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων 77

Σχήµα 3.1 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 146

Σχήµα 3.2 Αξιολόγηση από πολλές πηγές 156

Σχήµα 3.3 Μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης 160

Σχήµα 4.1 Εννοιολογικό πλαίσιο έρευνας 202

Σχήµα 6.1 Ολοκληρωµένο εννοιολογικό πλαίσιο έρευνας 293

 



ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ 

 

Α.Ε.Π: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Σ.Ε.Β: Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανικών 

∆.Π: ∆ιοίκηση Προσωπικού 

∆.Α.Π: ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Σ.∆.Α.Π: Στρατηγική ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

∆.∆.Α.Π: ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Π.Σ.∆.Α.Π:  Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

Μ.∆.Ε: Μοντέλα ∆οµικών Εξισώσεων  

I.O.B.E: Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 

 



 
Εισαγωγή 
 
 
Η Ελληνική Βιοµηχανία .................................................................................................... 2 
∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων .......................................................................................... 5 
Σκοπός –Στόχοι και Συνεισφορά στη Γνώση .................................................................... 6 
∆οµή .................................................................................................................................. 7 
Βιβλιογραφία ..................................................................................................................... 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Εισαγωγή 2

 
 

Η Ελληνική Βιοµηχανία 

Η Ελλάδα θεωρείται ως µια  νεοανερχόµενη βιοµηχανικά χώρα, καθόσον η 

ουσιαστική αναδιάρθρωση της οικονοµίας προς όφελος του βιοµηχανικού τοµέα 

ξεκίνησε µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50 

µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, οι ρυθµοί ανάπτυξης του ΑΕΠ και του 

βιοµηχανικού προϊόντος είναι εντυπωσιακοί. Από το 1965 µέχρι το 1976 η αξία των 

εξαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων αυξάνει µε µέσο ετήσιο ρυθµό 38%. Μετά τις 

αλλαγές οι οποίες σηµειώνονται στην παγκόσµια οικονοµία στις αρχές της δεκαετίας 

του 70 η ελληνική οικονοµία αρχίζει να χάνει τον προηγούµενο δυναµισµό της. Έτσι, 

µεταξύ του 1976 και του 1981, η αξία των βιοµηχανικών εξαγωγών, σε δολάρια, 

αυξάνει µε ετήσιο ρυθµό 15%. Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η 

ελληνική βιοµηχανία στη δεκαετία του 80 είναι η εισαγωγική διείσδυση. Μια 

διαφορετική όµως εικόνα αρχίζει να διαγράφεται για την ελληνική βιοµηχανία στα τέλη 

της δεκαετίας του 80. Τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν αφορούν στην επενδυτική 

ανάκαµψη, στη βιοµηχανική συγκέντρωση και στον τεχνολογικό και οργανωτικό 

εκσυγχρονισµό (Κάτσικας, 1999). Από τα µέσα της δεκαετίας του 90 η ελληνική 

βιοµηχανία εισήλθε και πάλι σε ανοδική φάση η οποία και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 

Έτσι, η βιοµηχανική παραγωγή (όπως αυτή αποτυπωνόταν µε τον ∆είκτη Βιοµηχανικής 

Παραγωγής πριν την αναθεώρηση) την πενταετία 1995-2000 παρουσιάζει σωρευτική 

αύξηση που προσεγγίζει το 14,8%. Σύµφωνα δε µε τον προηγούµενο δείκτη, η άνοδος 

συνεχίστηκε και µετά το 2000, µε εξαίρεση το 2003, και η σωρευτική µεταβολή για την 

περίοδο 2000-2004 ήταν επίσης θετική (3,8%). Η εικόνα αυτή αλλάζει µε την 

αναθεώρηση του δείκτη το 2004 και τον εκ νέου υπολογισµό της βιοµηχανικής 

παραγωγής των προηγούµενων ετών. Έτσι, από τα νέα δεδοµένα προκύπτει ότι η 

βιοµηχανική παραγωγή µειώνεται συνεχώς την τριετία 2001-2003 και ανακάµπτει το 

2004. Σωρευτικά δε η µεταβολή στην περίοδο 2000-2004 είναι αρνητική (-1,9%). Με 

βάση τον Αναθεωρηµένο αυτό ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, η Ελλάδα φαίνεται ότι 

υστερεί έναντι των 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 

ότι η βιοµηχανική παραγωγή αυξάνει µεν, αλλά µε ρυθµό βραδύτερο από αυτόν της 
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ανόδου του ΑΕΠ στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή του στη διαµόρφωση του 

ΑΕΠ να υποχωρεί. Έτσι, προσωρινές εκτιµήσεις τοποθετούν το ποσοστό αυτό για το 

2004 στο 11,5%, περίπου έναντι ποσοστού µεγαλυτέρου του 12% το 1995. Το κλίµα 

στη βιοµηχανία, παρά την πτώση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής την περίοδο 

2001-2003, τα τρία πρώτα τρίµηνα του 2004 καταγράφεται θετικό και µόνο το 

τελευταίο τρίµηνο παρουσιάζει µικρή πτώση σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 

2003. Έτσι, το έτος 2004 κλείνει µε συνολική αύξηση της τάξης του 1,2% στις 98,1 

µονάδες. Ανάλογες ενδείξεις προκύπτουν και από την έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας 

του Ι.Ο.Β.Ε. Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών ανακάµπτει ελαφρά τον 

Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2005, έναντι των πολύ χαµηλών επιπέδων που 

εµφάνισε στα τέλη του 2004, τον Μάρτιο όµως του 2005 παρουσιάζει πάλι υποχώρηση. 

Το ποσοστό χρησιµοποίησης του εργοστασιακού δυναµικού, το πρώτο τρίµηνο του 

2005, κυµάνθηκε σε επίπεδα χαµηλότερα του αντιστοίχου τριµήνου του 2004 

αγγίζοντας το 70,7%. Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής, το πρώτο τρίµηνο του 

2005, δεν παρουσίασαν ουσιαστική µεταβολή (4,5 µήνες) σε σχέση µε το προηγούµενο 

τρίµηνο. Ωστόσο, σαφή µείωση σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2004 που είχαν 

προσεγγίσει τους 6 (ΣΕΒ, 2005). Η αναδιάρθρωση της ελληνικής βιοµηχανίας και 

κυρίως οι µεγάλες επενδύσεις εκσυγχρονισµού επέτρεψαν την αύξηση της παραγωγής 

και συνέβαλαν αποφασιστικά στην αύξηση της απασχόλησης σε άλλους τοµείς όπως το 

εµπόριο, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες. Εκτιµάται ότι, η µεγάλη σχετικά άνοδος της 

απασχόλησης που παρατηρήθηκε στις υπηρεσίες τα τελευταία πέντε χρόνια δεν θα ήταν 

εφικτή χωρίς την κατά 18% αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής που 

πραγµατοποιήθηκε την ίδια περίοδο. Από την άλλη πλευρά υποστηρίζεται ότι τα 

τελευταία χρόνια δεν δηµιουργούνται νέες θέσης εργασίας στη βιοµηχανία. Το γεγονός 

αυτό αποδίδεται στην έλλειψη νέων µεγάλων επενδύσεων στον τοµέα. Άµεση αύξηση 

θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία θα υπάρξει µόνο αν πραγµατοποιηθούν νέες µεγάλες 

επενδύσεις στον τοµέα ελληνικές ή ξένες. Η κατηγορία όµως αυτών των επενδύσεων, σε 

αντίθεση µε τις επενδύσεις εκσυγχρονισµού, καθυστερεί (ΣΕΒ, 2005). Ο βιοµηχανικός 

κλάδος συµβάλει αποφασιστικά και άµεσα στην καταπολέµηση της ανεργίας καθώς το 

2003 η συµµετοχή του στη συνολική απασχόληση ανήλθε σε 14,3%, ποσοστό που όµως 

είναι µειωµένο σε σχέση µε το 16,4% του 2000 (ΣΕΒ, 2005).  
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Οι βασικές βιοµηχανικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, σήµερα, εκτείνονται στους 

τοµείς της επεξεργασίας των πετρελαιοειδών και των παραγώγων τους, της 

µεταλλουργίας, των ορυκτών µετάλλων, των ποτών και της εµφιάλωσης, των ειδών 

διατροφής, του τσιµέντου, των καπνών και των υφασµάτων. Η βιοµηχανία αποτελεί την 

«ατµοµηχανή» της ελληνικής επέκτασης στο χώρο της Βαλκανικής και της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα. Το βασικό βιοµηχανικό κέντρο της χώρας είναι 

η Αττική, αλλά σηµαντικές βιοµηχανικές ζώνες υπάρχουν σε αρκετά µεγάλα αστικά 

κέντρα. Η ελληνική βιοµηχανία, ωστόσο, παρουσιάζει σηµαντική ανοµοιογένεια ως 

προς τη δυναµική και την ανταγωνιστικότητα, σε διεθνές επίπεδο, των επιµέρους 

κλάδων που την απαρτίζουν. Στο ένα άκρο βρίσκονται οι παραδοσιακά ισχυροί κλάδοι 

της βιοµηχανίας που είτε έχουν έντονα εξαγωγικό προσανατολισµό (τσιµέντα, µη 

µεταλλικά ορυκτά) είτε παράγουν προϊόντα για τα οποία υπάρχει αυξηµένη εγχώρια 

ζήτηση (τρόφιµα). Αυτοί οι κλάδοι εκµεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες των τελευταίων ετών 

και ισχυροποιήθηκαν περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν βιοµηχανικοί κλάδοι 

που εµφανίζουν χαµηλή ή αρνητική κερδοφορία και σταδιακά συρρικνώνονται, όπως οι 

κλάδοι χαρτιού, επίπλων και δέρµατος, οι οποίοι υφίστανται έντονο ανταγωνισµό από 

χώρες χαµηλού κόστους ή/ και υψηλής τεχνολογίας. Ενδιάµεσα υπάρχουν κλάδοι που, 

αν και δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ανταγωνιστικοί διεθνώς ή υψηλής κερδοφορίας 

και υψηλού ρυθµού ανάπτυξης, κατορθώνουν να επιβιώνουν κυρίως στην εγχώρια 

αγορά, προσφέροντας ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους. Οι συγκεκριµένοι 

κλάδοι πιθανώς έχασαν σηµαντικές ευκαιρίες αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας, ακολουθώντας το 

παράδειγµα των κλάδων οι οποίοι ηγούνται του ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο. 

Μόνος τρόπος βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, όπως επανειληµµένα έχουν 

επισηµάνει όλοι σχεδόν οι εµπλεκόµενοι φορείς, είναι η επίσπευση των διαρθρωτικών 

αλλαγών. Μεταξύ των αλλαγών που προτείνονται είναι και οι αλλαγές στις εργασιακές 

σχέσεις µε αυξηµένο βαθµό ευελιξίας στην αγορά εργασίας, καθώς και η προσαρµογή 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις ανάγκες της παραγωγής (Cantor Capital, 

2003). Στη νέα οικονοµία που διανύουµε, η καλλιέργεια της κουλτούρας, της ευελιξίας 

και της προσαρµοστικότητας, και η ενσωµάτωσή τους στην αγορά εργασίας σε 

                                                                                                          Ευστάθιος  ∆ηµητριάδης 



                                                                                                                        Εισαγωγή 5

συνδυασµό µε την ασφάλεια των εργαζοµένων, είναι στοιχεία απαραίτητα για την 

επιβίωση και την εξέλιξη των οικονοµιών και των κοινωνιών που λειτουργούν σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον (∆ραπανιώτης, 2003). Μέσα στο πλαίσιο αυτών των 

αλλαγών, σε συνδυασµό µε τον εκσυγχρονισµό και την αναδιοργάνωση σε όλα τα 

επίπεδα της βιοµηχανίας, η ∆ιοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην επιτυχία της κάθε επιχείρησης.  

Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
Ο όρος ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, ο οποίος κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, 

χρησιµοποιήθηκε για να αποδώσει την ιδιαίτερη προσέγγιση της διοίκησης των 

εργασιακών σχέσεων, ενώ συχνά χρησιµοποιήθηκε και ως αντίδραση στον όρο 

∆ιοίκηση Προσωπικού. Είναι γνωστό ότι όλες οι δραστηριότητες που εµπλέκονται στη 

διοίκηση των εργασιακών σχέσεων είτε αυτές είναι γνωστές ως ∆ιοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων είτε ως ∆ιοίκηση Προσωπικού εµπεριέχουν ασάφεια, ένταση, αβεβαιότητα και 

πιθανώς αντιδράσεις και παράδοξα (Bratton και Gold, 2003). Ωστόσο, η ∆ιοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων βλέπει το εργατικό δυναµικό ως το πλέον σηµαντικό κεφάλαιο, το 

οποίο είναι ικανό να δώσει στην επιχείρηση ένα δυναµικό και βιώσιµο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα (Gratton, 2000; Amit και Belcourt, 1999). Οι αποφάσεις, οι σχετικές µε τη 

∆ιοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων επιδρούν στους στρατηγικούς στόχους και οι 

πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των 

επιχειρησιακών στρατηγικών (Bratton και Gold, 2003). Μεταξύ των πλέον σηµαντικών 

λειτουργιών της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων συγκαταλέγονται ο Προγραµµατισµός 

και η Αξιολόγηση των Ανθρώπινων Πόρων. Η επίδραση των λειτουργιών αυτών στη 

βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης θεωρείται σηµαντική. Ωστόσο, η 

αποσπασµατική εφαρµογή πρακτικών ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων δεν είναι ικανή να 

παράγει το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα, καθώς µια ολοκληρωµένη δέσµη πρακτικών, η 

οποία καλύπτει όλες τις λειτουργίες, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει καλύτερα 

αποτελέσµατα (MacDuffie, 1995; Huselid και Becker, 1996). Σύµφωνα µε ερευνητές, οι 

πρακτικές µπορεί να διαφέρουν µεταξύ των κλάδων και /ή των χωρών για διάφορους 

λόγους, όπως είναι η κουλτούρα και η ιδιοσυγκρασία (Salk και Brannen, 2000), οι 

κυβερνητικοί κανονισµοί και οι πολιτικές (Morishima, 1995), οι ανταγωνιστικές 
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προτεραιότητες (Boxall και Steeneveld, 1999), και η εφαρµογή διαφορετικών 

διοικητικών πρακτικών (Snell και Dean, 1992). Συνεπώς, η επιλογή των πρακτικών, τις 

οποίες θα επιλέξει η κάθε επιχείρηση, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στον καθορισµό 

του βαθµού κατά τον οποίο οι πρακτικές αυτές θα συµβάλουν στη βελτίωση της 

απόδοσης (Bailey, 1993; Guest, 1997; Huselid, 1995). 
 

Σκοπός της ∆ιατριβής 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η κατανόηση των διαδικασιών που σχετίζονται µε 

τις λειτουργίες του προγραµµατισµού και της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναµικού 

στις ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η αξιολόγηση της 

επίδρασης ενός συνόλου συγκεκριµένων πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων, στην 

απόδοσή τους. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η διατριβή επικεντρώνεται στους εξής στόχους: 

• ∆ιερεύνηση του τρόπου στελέχωσης του τµήµατος ανθρώπινων πόρων. 

• Ταυτοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούν οι ελληνικές βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις για τον ορθολογικό προγραµµατισµό και την αξιολόγηση του ανθρώπινου 

δυναµικού τους. 

• Προσδιορισµός της χρονικής συχνότητας του προγραµµατισµού και της 

αξιολόγησης των ανθρώπινων πόρων.  

• Προσδιορισµός των µεθόδων προγραµµατισµού και αξιολόγησης τις οποίες 

χρησιµοποιούν οι ελληνικές βιοµηχανίες. 

• Καταγραφή των χαρακτηριστικών που αξιολογούν συνήθως οι υπεύθυνοι των 

Ελληνικών επιχειρήσεων 

• Εκτίµηση της συνεισφοράς των διαδικασιών που ακολουθούνται για τον 

προγραµµατισµό και την αξιολόγηση επίτευξης των στόχων της επιχείρησης. 

• Εκτίµηση του βαθµού εφαρµογής συγκεκριµένων πρακτικών διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων από τις ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις  

• Εκτίµηση της λειτουργικής και της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης των 

επιχειρήσεων 

• Σύνδεση του βαθµού εφαρµογής των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων 

µε την απόδοση της επιχείρησης 
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Με την αποτύπωση των διαδικασιών του προγραµµατισµού και της αξιολόγησης 

των εργαζοµένων, τις οποίες εφαρµόζουν οι ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις, 

καθώς και µε την εκτιµώµενη σηµαντικότητα των διαδικασιών αυτών στην επιτυχία της 

επιχείρησης, καλύπτεται σηµαντικό ερευνητικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και 

συγχρόνως δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης µε βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες. Η 

εκτίµηση της σηµαντικότητας, εκ µέρους των υπευθύνων, συγκεκριµένης δέσµης 

πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην επιτυχία των επιχειρήσεων αποτελεί 

σηµαντικό εργαλείο, το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει τον «οδηγό» των ανωτάτων 

διοικήσεων των επιχειρήσεων για αποδοτικότερη διοίκηση των ανθρώπων. Σηµαντική 

συνεισφορά στην επιστήµη αποτελεί επίσης και η προσπάθεια σύνδεσης του βαθµού 

εφαρµογής συγκεκριµένης δέσµης πρακτικών µε την απόδοση της επιχείρησης. Με την 

προσπάθεια αυτή προσδιορίζεται η επίπτωση της εφαρµογής µιας δέσµης 

«δοκιµασµένων» πρακτικών στη λειτουργική απόδοση, στην απόδοση της αγοράς και 

την κερδοφορία. Τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας αναδεικνύουν το ρόλο των 

ανθρώπων και του τρόπου διοίκησής των στην βελτίωση της συνολικής επίδοσης της 

επιχείρησης.  

Συνολικά, µε την παρούσα διατριβή δίνεται η εικόνα του τρόπου µε τον οποίο οι 

ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις προγραµµατίζουν, αξιολογούν και γενικά 

διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναµικό τους, ενώ παράλληλα εκτιµάται και η επίπτωση 

της διαχείρισής του στην επιτυχία της επιχείρησης.  

∆οµή της ∆ιατριβής 

Η διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδροµή από τα πρώτα χρόνια της 

συστηµατικής διοίκησης των εργαζοµένων µέχρι τα πρόσφατα χρόνια, στα οποία ο όρος 

∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων αντικατέστησε τον παραδοσιακό όρο της ∆ιοίκησης 

Προσωπικού. Αναφέρονται επίσης συνοπτικά, τα σηµαντικότερα µοντέλα ∆ιοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισµός της λειτουργίας του προγραµµατισµού των 

ανθρώπινων πόρων, όπως αυτός καθορίστηκε στη βιβλιογραφία. Επίσης, περιγράφονται 

τα µοντέλα προγραµµατισµού τα οποία κατά καιρούς αναπτύχθηκαν και γίνεται 
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αναφορά στη συµβολή του προγραµµατισµού για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισµός της αξιολόγησης των εργαζοµένων και οι 

µέθοδοι οι οποίες εφαρµόζονται. ∆ιερευνάται επιπλέον και η συνεισφορά της 

λειτουργίας της αξιολόγησης στην επιτυχία των στόχων της επιχείρησης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της συνεισφοράς του συνόλου 

των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην επιτυχία της επιχείρησης και 

προσδιορίζονται οι υποθέσεις οι οποίες θα ελεγχθούν µε την έρευνα στον τοµέα της 

ελληνικής βιοµηχανίας.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται η ερευνητική µεθοδολογία η οποία 

ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ το 

έκτο κεφάλαιο περιέχει την ανάλυση και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της 

έρευνας. Στο ίδιο αυτό κεφάλαιο αυτό γίνεται συστηµατική περιγραφή των µεθόδων 

ανάλυσης οι οποίες ακολουθήθηκαν καθώς επίσης και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

των υποθέσεων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο 4.  

Τέλος, το κεφάλαιο επτά επικεντρώνεται στα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας τα 

οποία και αποτελούν τη συνεισφορά της παρούσας διατριβής στην επιστήµη. 
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1.1 Εισαγωγή 

Η µηχανοποίηση και η αυτοµατοποίηση της παραγωγής, ως συνέπεια της τεχνολογικής 

επανάστασης, δηµιούργησε την εντύπωση ότι ο ανθρώπινος παράγων έπαψε να είναι 

σηµαντικός για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Πολλοί επιστήµονες 

ασχολήθηκαν µε το θέµα αυτό και διατύπωσαν απόψεις αντίθετες οι οποίες εστιάζουν τον 

άνθρωπο σαν την πλέον πολύτιµη µονάδα κάθε επιχείρησης. 

Ο Μαντές  δηλώνει: «Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σπανιότερος πολύτιµος πόρος 

κάθε επιχείρησης, πόρος που καλείται σήµερα να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση και 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων» (Τζεκίνης, 1988: 5). Όλες οι σύγχρονες διαπιστώσεις και 

προτάσεις των ειδικών, από το «Μάνατζερ του Ενός Λεπτού» ως το Ιαπωνικό Μάνατζµεντ 

και από τους «κύκλους ποιότητας» ως τις «επιχειρήσεις 3ου τύπου» των Γάλλων, από το «30 

κύµα» του Α. Toffler ως τις προτάσεις του C. Handy για νέας µορφής «∆ιονυσιακές 

οργανώσεις» έχουν ως κεντρικό τους θέµα την αξιοποίηση, την απελευθέρωση και 

ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού (Τζεκίνης, 1988). 

Ο Keith Sisson (1995) θεωρεί εξάλλου ότι σηµείο εκκίνησης για την επιχείρηση, πρέπει 

να είναι η αναγνώριση ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένας συντελεστής της παραγωγής 

µαζί µε το κεφάλαιο και τα µηχανήµατα, αλλά ο µεγαλύτερος πόρος για να αποκτήσει η 

επιχείρηση συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 

Η διαπίστωση του γενικού διευθυντή µεγάλης βρετανικής αλυσίδας φαρµακείων ότι 

είναι εύκολο να βρεις χρηµατοδότηση αλλά δύσκολο να βρεις καλό προσωπικό (Armstrong 

και Long, 1994) θεωρείται ενδεικτικό αυτής της αναγνώρισης. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι, εάν οι υπόλοιποι πόροι υπό µορφή ακατέργαστων 

υλικών, εγκαταστάσεων, τεχνολογίας και λογισµικού είναι διαθέσιµοι στις ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις, τότε οι διαφορές στην οικονοµική απόδοση µεταξύ αυτών των επιχειρήσεων 

πρέπει να αποδοθούν στις διαφορές στην απόδοση του ανθρώπινου δυναµικού (Bratton και 

Gold, 2003). 

Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος, σε αντίθεση µε τα λοιπά υλικά µέσα που χρησιµοποιεί 

ο οργανισµός, αποτελεί σύνθεση υλικών και ψυχικών στοιχείων, τα οποία τον 
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διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα στοιχεία του οργανισµού. Λόγω της ιδιοµορφίας του 

αυτής, ο άνθρωπος δεν µπορεί να υπαχθεί στις ίδιες αρχές χειρισµού, στις οποίες υπάγονται 

τα λοιπά µέσα (Φαναριώτης, 1990). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Roethlisberger 

(Ξηροτύρη, 2001) ο εργαζόµενος είναι κοινωνικό ον, καθώς και οικονοµικός άνθρωπος. 

Έχει ανάγκες ατοµικές αλλά και κοινωνικές. Η εργασία του αποτελεί γι’ αυτόν τρόπο ζωής 

καθώς και µέσο εξασφάλισης των µέσων για να επιβιώσει. Για να κατανοήσουµε την 

ικανοποίηση ή τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια της εργασίας, οφείλουµε να 

κατανοήσουµε το κοινωνικό καθώς και το φυσικό και οικονοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

εκτυλίσσεται το έργο του. 

Τα τελευταία χρόνια εξετάζεται όλο και περισσότερο η ανάγκη αναγνώρισης της 

σηµασίας του ανθρώπου. Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι οργανισµοί, καθώς και τα 

εργαζόµενα άτοµα έχουν την ανάγκη από την ύπαρξη καλού κλίµατος εργασίας, διότι 

διαφορετικά κάποια από τις δυο πλευρές θα έχει εκφράσει παράπονα. Η αρνητική στάση 

προς τον άνθρωπο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προξενήσει πολλαπλασιαστικά αρνητικά 

φαινόµενα µέσα στον εργασιακό χώρο. Ενώ η αρνητική θέση στον άνθρωπο, µεταδοτικά, 

έχει αρνητικά αποτελέσµατα, η θετική στάση πιθανόν να επαληθεύσει τις απόψεις του 

Elton Mayo, σύµφωνα µε τις οποίες οι εργαζόµενοι που αισθάνονται ότι τους 

µεταχειρίζονται ως ανθρώπινα πλάσµατα δείχνουν κατανόηση για τις ανάγκες και τα 

προβλήµατά τους, εργάζονται καλύτερα και αποδίδουν περισσότερο. Η ψυχολογική 

ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας αποτελεί µια πραγµατικότητα εξίσου σηµαντική, όπως 

και η φυσική ατµόσφαιρα, η οποία όταν είναι καλή προδιαθέτει ευνοϊκά τον άνθρωπο 

(Θεοδωράτος, Ι993). 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουµένως, είναι σηµαντικό να ακουστεί η 

άποψη των R. και S. Denis (1973), σύµφωνα µε την οποία η γνώση του χαρακτήρα του 

ανθρώπου αποτελεί ένα από τα πρώτα βήµατα για τη βελτίωση της λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

Ο βαθµός ικανοποίησης που αντλεί το προσωπικό από την εργασία του, σε συνδυασµό 

µε την ποιοτική και ποσοτική του απόδοση, αποτελεί το βασικότερο κριτήριο επιτυχίας της 
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επιχείρησης, γι' αυτό και σήµερα η παραγωγικότητα θεωρείται ότι βαδίζει παράλληλα µε 

την ικανοποίησή που παρέχει κάθε οργανισµός στο προσωπικό του (Θεοδωράτος, 1993). 

Ο ισχυρισµός ότι ο άνθρωπος αποτελεί το σηµαντικότερο κεφάλαιο για µια επιχείρηση 

και ότι ο άνθρωπος µε τις γνώσεις και τις ικανότητές του είναι ο µοναδικός πόρος τον 

οποίο δεν µπορούν να αντιγράψουν οι ανταγωνιστές, οδήγησε σε διάφορες προσπάθειες 

εκτίµησης της αξίας του άνθρώπου µε χρηµατοοικονοµικούς όρους. Αυτή η προσπάθεια 

αναφέρεται ως λογιστική των ανθρώπινων πόρων (Human resource accounting) και 

ορίζεται σαν τη διαδικασία προσδιορισµού, ποσοτικοποίησης, υπολογισµού και πρόβλεψης 

της αξίας των ανθρώπινων πόρων µε σκοπό τη συµβολή στην αποτελεσµατική διοίκηση 

(Bratton και Gold, 2003). Για πολλά χρόνια, οι προσπάθειες να εκτιµηθεί η αξία των 

ανθρώπων στις επιχειρήσεις, εστιαζόταν στην ανάπτυξη µοντέλων για τη µέτρηση του 

κόστους και της αξίας των ανθρώπων. Μια συνέπεια αυτού ήταν ότι υπήρξε µια τάση να 

αντιµετωπιστούν οι άνθρωποι µε χρηµατοοικονοµικούς όρους (Flamholz, 1985). Τα έγκυρα 

και αξιόπιστα µοντέλα µέτρησης, εντούτοις, υπολείπονταν,  και ο υπολογισµός των 

ανθρώπινων πόρων προχωρούσε µε ρυθµούς «χελώνας» (Turner, 1996). Η λογιστική 

ανθρώπινων πόρων βρήκε περισσότερη εφαρµογή  στη Σουηδία, όπου πολλές επιχειρήσεις 

έχουν χρησιµοποιήσει τις βασικές ιδέες της στη λήψη αποφάσεων, που οδηγούν σε έναν 

"διαφοροποιηµένο τρόπο" διοίκησης ανθρώπινων πόρων (Grojer και Johanson, 1998). Η 

λογιστική ανθρώπινων πόρων, παραδείγµατος χάριν, ενσωµατώθηκε στη διαδικασία 

διοικητικού ελέγχου τριών επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν από τους Johanson και Nilson 

(1996). Οι διευθυντές εκπαιδεύθηκαν και το πληροφοριακό σύστηµα διορθώθηκε. 

Επιπλέον, οι εκθέσεις της λογιστικής ανθρώπινων πόρων περιλήφθηκαν στις ετήσιες 

εκθέσεις των επιχειρήσεων. Βρέθηκε ότι οι τεχνικές λογιστικής ανθρώπινων πόρων ήταν 

χρήσιµες ως διοικητικά εργαλεία, αλλά και ότι µπόρεσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν για 

να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα των διευθυντών (Johanson, 1999). 

Ως εργαλείο της διοίκησης για τον έλεγχο του κόστους, η λογιστική ανθρώπινων πόρων 

µπορεί να κατηγορηθεί ότι βλέπει τους ανθρώπους στην επιχείρηση ως ένα έξοδο που 

πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και να αποκοπή όταν είναι απαραίτητο. Αυτή η άποψη µπορεί 
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να υποτιµήσει σηµαντικά την αξία των ανθρώπων από την άποψη της συσσώρευσης της 

γνώσης, η οποία τους καθιστά δύσκολο να αντικατασταθούν καθώς επίσης και να 

αντιγραφούν. Οι άνθρωποι εποµένως έχουν µια αξία που είναι µεγαλύτερη από το κόστος 

της απασχόλησής τους. Αν και η αξία είναι δύσκολο να προσδιοριστεί µε 

χρηµατοοικονοµικούς όρους, η γνώση και η κατανόηση αποτελεί µέρος του νοητικού 

κεφαλαίου µιας επιχείρησης (Edvinsson και Malone, 1997). Αυτό που είναι σηµαντικό για 

το νοητικό κεφάλαιο είναι ότι οι περισσότερες οργανώσεις θα χρειαστούν να επενδύσουν 

στην γνώση δηµιουργώντας δραστηριότητες, στις οποίες η παραγωγή της νέας γνώσης 

είναι ένας ζωτικής σηµασίας διαφοροποιητικός παράγοντας µεταξύ των διαφορετικών 

επιχειρήσεων (Garvey και Williamson, 2002). Οι Edvinsson και Malone (1997) θεωρούν 

ότι το νοητικό κεφάλαιο σε µια επιχείρηση είναι συστατικό δύο παραγόντων. Πρώτα, 

υπάρχει το δοµικό κεφάλαιο, όπως το υλικό και το λογισµικό, το εµπόριο και οι σχέσεις 

εµπορικών σηµάτων µε τους πελάτες και τους προµηθευτές. ∆εύτερον, υπάρχει το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο είναι η γνώση και οι ικανότητες των υπαλλήλων στην 

εργασία καθώς επίσης και οι αξίες και η κουλτούρα τους. Σε συνδυασµό, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο συν το δοµικό κεφάλαιο είναι ίσο µε το νοητικό κεφάλαιο. 

Οι επιστήµονες οι οποίοι πολύ νωρίς αντελήφθησαν την πολυτιµότητα του ανθρώπινου 

παράγοντα στην επιχείρηση και συνέβαλαν στην οργάνωση και βελτίωση της 

αντιµετώπισής των από τους εργοδότες ήταν: 

 Ο Ουαλός επιχειρηµατίας Robert Owen, ο οποίος διέγνωσε από πολύ νωρίς (γύρω 

στο 1800) τη σκοπιµότητα της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών 

σχέσεων και έδωσε έµφαση στο πρόβληµα της ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών. 

Κάτω από την επίδραση των αντιλήψεων και των πρωτοβουλιών του Owen, ιδρύθηκε στην 

Αγγλία η πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση, γνωστή ως Great Consolidated Trade Union. 

 Ο Άγγλος συγγραφέας Κarew Ure, ο οποίος ήταν ο πρώτος που στο βιβλίο του «The 

psychology of manufactures» (London, 1835) ενσωµάτωσε τον ανθρώπινο παράγοντα στη 

φιλοσοφία του εργοστασίου. Ο Ure αναγνώρισε µεν τις µηχανικές και εµπορικές πλευρές 
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εργοστασίου, πρόσθεσε όµως έναν τρίτο παράγοντα, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον 

ανθρώπινο. 

 Ο Καναδός πτυχιούχος ψυχολογίας και αργότερα της ιατρικής Elliot Jacques 

εργάσθηκε για σειρά ετών ως προϊστάµενος µιας οµάδας µελέτης των δραστηριοτήτων του 

τεχνικού και διοικητικού προσωπικού σε κάποιο εργοστάσιο στο Λονδίνο (Glassier Metal 

Company). Το βασικότερο αποτέλεσµα των ερευνών του ήταν η διαπίστωση της ανάγκης 

που αισθάνεται ένα άτοµο που εργάζεται σε κάποιο εργασιακό περιβάλλον να γνωρίζει 

ποιος είναι ο ρόλος και η θέση του (status) µέσα στο περιβάλλον αυτό. 

 Ο Chris Argyris υπήρξε για πολλά χρόνια καθηγητής της ∆ιοικήσεως Βιοµηχανικών 

Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο του Yale. Οι µελέτες του περιστράφηκαν στην ανάλυση 

του τρόπου κατά τον οποίο η προσωπική ανάπτυξη του ατόµου επηρεάζεται από το 

περιβάλλον στο οποίο αυτό εργάζεται. 

 Τέλος, άλλοι επιστήµονες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ∆ιοίκησης του 

Προσωπικού και γενικότερα των εργασιακών σχέσεων είναι οι: Frederic Hertzberg, Rensis 

Likert, Douglas Mc Gragor, C. Lewin, Masterberg, Yerkes και άλλοι (Φαναριώτης, 1990). 

 

1.2 Από τη ∆ιοίκηση Προσωπικού (∆Π) στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (∆ΑΠ) 

Ο όρος «∆ιοίκηση Προσωπικού» (Personnel Management) χρησιµοποιείται για να 

συµπεριλάβει τις διοικητικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την απόκτηση και τη 

χρησιµοποίηση των εργασιακών υπηρεσιών από έναν οργανισµό, ο οποίος επιδιώκει ένα 

οικονοµικό όφελος (Thomason, 2001). Ιστορικά, η ∆.Π έχει θεωρηθεί ως η απαραίτητη 

απάντηση στις προσδοκίες των εργαζοµένων, η οποία στηρίζεται στην φιλανθρωπική 

επιθυµία της φροντίδας και της ευηµερίας του εργατικού δυναµικού (Mulvie και 

McDougall, 1990). ∆εδοµένου ότι, η ∆.Π αναπτύχθηκε ως ειδική δραστηριότητα, έµφαση 

ενός µεγάλου µέρους της βιβλιογραφίας (Sisson, 1995) δόθηκε στην ανάγκη, εκ µέρους των 

επιχειρήσεων, να ανταποκριθούν στις ανάγκες του εργατικού δυναµικού που απαιτεί και αξίζει 

τη δίκαιη και νόµιµη συµπεριφορά. Ενώ όµως διοίκηση ασκείται από αρχαιοτάτων χρόνων, 

η ∆.Π άρχισε να οργανώνεται και να συστηµατικοποιείται στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι 
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ρίζες της βέβαια µπορούν να αναζητηθούν στην βιοµηχανική επανάσταση στην Αγγλία, 

στα τέλη του 18ου αιώνα, η οποία έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των εργοστασίων και την 

πραγµατοποίηση οικονοµιών κλίµακας. Αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών, ήταν η 

δηµιουργία νέων συνθηκών απασχόλησης, οι οποίες καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη 

οργάνωσης της εργασίας (Bratton και Gold, 2003). Το τέλος της δεκαετίας του 1890 και η 

αρχή της δεκαετίας του 1900 σηµατοδοτείτε από την εµφάνιση της βιοµηχανικής 

ψυχολογίας. Από τους πιο γνωστούς βιοµηχανικούς ψυχολόγους της εποχής, ο Hugo 

Munsterberg, έχοντας προβλέψει τη σηµασία της εφαρµογής των επιστηµών της 

συµπεριφοράς στο κίνηµα της επιστηµονικής οργάνωσης της εργασίας, ασχολήθηκε µε: 

 την ανάλυση των απαιτήσεων των διαφόρων εργασιών από φυσική, νοητική και 

συναισθηµατική άποψη και 

 την ανάπτυξη δοκιµασιών (tests) για την επιλογή των εργατών (French, 1994), ενώ 

αναγνώρισε τη σηµασία της αξιοπιστίας των δοκιµασιών αυτών (Ξηροτύρη, 2001). 

Στην αρχή του 20ου αιώνα δηµιουργήθηκε µία κίνηση για την επιστηµονική διοίκηση 

(scientific management movement) της οποίας ηγήθηκε ο F. Taylor (1856-1915) και του 

οποίου το βιβλίο «The Principle's of scientific management» (1911 ) αποτελεί την πλέον 

αξιόλογη εργασία µέχρι εκείνη την εποχή. Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε αιτία για πολλές 

συζητήσεις και αντιπαραθέσεις µεταξύ των επιστηµόνων, αλλά και των µεγαλύτερων 

βιοµηχάνων της εποχής (Warner, 2001). Σύµφωνα µε την εργασία του Taylor, η διοίκηση 

των εργαζοµένων, στις επιχειρήσεις, εστιαζόταν στην ανάπτυξη πολύ αναλυτικών σχεδίων 

για την επιλογή και την ανταµοιβή του ατόµου. Αυτή η εστίαση είχε σκοπό τυπικά την 

παρακίνηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της παραγωγικότητας (Schuler, 2000). Ο Taylor 

(Pugh et al., 1971) πίστευε ότι ο βασικός σκοπός της διοίκησης πρέπει να είναι η 

εξασφάλιση της «µέγιστης ευηµερίας» τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζοµένου. Κατά 

τον Taylor, η ευηµερία του εργοδότη σηµαίνει όχι µόνο βραχυχρόνια κέρδη, αλλά και 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να πληρώνει 

υψηλούς µισθούς. Για τον εργαζόµενο, ευηµερία σηµαίνει όχι µόνο βραχυχρόνια 

υψηλότερο µισθό, αλλά και προσωπική ανάπτυξη, ώστε να εκτελεί την εργασία που 
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ταιριάζει στις ικανότητές κατά επιστηµονικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα θα αµείβεται  

ανάλογα. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω ο Taylor πρότεινε τέσσερις βασικές αρχές 

διοίκησης (Pugh et al., 1971; Desler, 1986; Ξηροτύρη, 2001): 

1. Την ανάπτυξη µιας πραγµατικής επιστήµης της εργασίας, µε σκοπό τον 

προσδιορισµό του τι σηµαίνει «δίκαιη εργάσιµη µέρα» και «κανονικό όριο ηµερήσιας 

απόδοσης», ώστε να είναι δυνατή και η αµοιβή του εργάτη ανάλογα µε την απόδοσή του. 

2. Την επιστηµονική επιλογή και σταδιακή ανάπτυξη του εργάτη ώστε να γίνει 

«πρώτης τάξης». 

3. Τη σύζευξη της επιστήµης και της εργασίας αλλά και του επιστηµονικά 

επιλεγµένου και εκπαιδευµένου εργάτη. 

4. Τη συνεχή και στενή συνεργασία διοίκησης και εργαζοµένων. 

Και ενώ πολλοί συγγραφείς αναγνώρισαν θετικά τη συνεισφορά του Taylor  (Merkle, 

1980; Kelly, 1982), άλλοι έχουν αναφερθεί αρνητικά σε αυτόν, χαρακτηρίζοντάς τον ως 

«υποβαθµιστή της εργασίας» (Braverman, 1974). Ο νοµπελίστας Herbert Simon (1949), 

βασικός εκφραστής του θετικισµού, αµφισβήτησε την επιστηµονικότητα της σχολής της 

Επιστηµονικής ∆ιοίκησης και έθεσε τις προδιαγραφές µιας πιο αυστηρής προσέγγισης, ενώ 

εισηγήθηκε τη χρήση της µεθοδολογίας των θετικών επιστηµών, δηλαδή την έρευνα και 

τον πειραµατισµό (Χατζηπαντελή, 1990). 

Στην Ευρώπη, παρόµοιες εργασίες µε αυτές του Taylor, πραγµατοποίησε ο Γάλλος 

Fayol. Από τους θεµελιωτές της Επιστηµονικής ∆ιοίκησης θεωρείται και ο Gulick, ο 

οποίος λίγα χρόνια αργότερα διετύπωσε τον ορισµό των λειτουργιών της διοίκησης, που 

αποδείχτηκε ο πιο ανθεκτικός στο πέρασµα των χρόνων (Φαναριώτης, 1990; 

Χατζηπαντελής 1990). 

Η κίνηση για τη βιοµηχανική πρόνοια (Industrial Welfare Movement), από την οποία 

και θεωρείται ότι προήλθε το επάγγελµα του ∆ιευθυντή Προσωπικού, έστρεψε το 

ενδιαφέρον της στον ανθρώπινο παράγοντα. Η κίνηση αυτή επικέντρωνε το ενδιαφέρον της 

στον ανθρώπινο παράγοντα και αποτελούσε εθελοντικές προσπάθειες µεµονωµένων 

επιχειρηµατιών, οι οποίοι πίστευαν ότι ήταν υποχρέωσή τους να βελτιώσουν τις συνθήκες 
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εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων στα εργοστάσιά τους. Ως 

παράδειγµα αναφέρονται οι Βρετανοί Owen, Boot και Rowntree ο οποίος θεωρείται από 

τους θεµελιωτές του Ινστιτούτου ∆ιοίκησης Προσωπικού της Βρετανίας (Watson,1977; 

Ξηροτύρη, 2001). Στην Αµερική, ο βιοµήχανος Henry Ford ίδρυσε τµήµα προσωπικού το 

1914 το οποίο ονοµάστηκε «κοινωνιολογικό τµήµα» (Ξηροτύρη, 2001). Το έτος 1926 

αποτελεί σταθµό στην επιστηµονική µελέτη της συµπεριφοράς του ατόµου σε µια τυπική 

οργάνωση και στις επιπτώσεις της συµπεριφοράς αυτής στην επίδοσή του. Την εποχή 

εκείνη το Συµβούλιο Ερευνών της Αµερικής σε συνεργασία µε την εταιρία Western 

Electric του Σικάγου άρχισαν µια σειρά ερευνών, οι οποίες έµειναν γνωστές µε το όνοµα 

«έρευνα Hawthorne» (Ξηροτύρη, 2001). Σκοπός των ερευνών ήταν να διερευνηθεί η 

επίδραση των συνθηκών εργασίας στην παραγωγικότητα του εργαζοµένου. Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών έδειξαν µια µη αναµενόµενη σχέση µεταξύ του επιπέδου 

φωτισµού και της παραγωγικότητας των εργαζοµένων (Sonnenfeld και Myatt 1982). 

Αδυνατώντας να εξηγήσουν τα παράδοξα για την εποχή εκείνη αποτελέσµατα της έρευνας, 

οι ερευνητές ήταν έτοιµοι να θεωρήσουν το όλο πείραµα ως αποτυχία, όταν το 1927 ένας 

εξέχων ερευνητής, ο Elton Mayo, καθηγητής στο πανεπιστήµιο Harvard ανέλαβε να 

συνεχίσει την έρευνα µαζί µε τους συνεργάτες του F. J. Roethlisberger, Μ. Ι. Warner, Τ.Ν. 

Whiteheat και G. Ε. Turner. Από την πλευρά της επιχείρησης πήραν µέρος οι µελετητές Gr. 

Α. Rennock, Μ.Ι. Putham, Η.Α. Wright, W. J. Dickson, H. Hiburger, και A.C. Moore 

(Roethlisberger και Dickson, Ι972). Η έρευνα διήρκεσε πέντε χρόνια και περιέλαβε 20.000 

εργαζοµένους. Τα αποτελέσµατα όχι µόνο δικαίωσαν τον Mayo, αλλά προκάλεσαν 

πραγµατικά σηµαντικές και θεµελιώδεις επιδράσεις στη διοικητική σκέψη. Οι έρευνες του 

Mayo αποτελούν την πρώτη ενσυνείδητη επιστηµονική προσπάθεια κατανόησης της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς µέσα στις οργανώσεις, µιας προσπάθειας που για πρώτη φορά 

βασίστηκε και τεκµηριώθηκε σε ερευνητικά δεδοµένα, τα οποία οδήγησαν σε έναν 

ορισµένο τρόπο σκέψης και διαµόρφωσαν τη Σχολή των Ανθρώπινων Σχέσεων, η οποία 

δίδει ιδιαίτερη έµφαση και προσοχή στους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποδοτική συµπεριφορά του ατόµου µέσα στις οργανώσεις (Ξηροτύρη, 2001). Ο Leonard 
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Bogkin γράφει ότι, οι Ανθρώπινες Σχέσεις είναι ένας τρόπος αντίδρασης προς τις 

κοινωνικές καταστάσεις, προς τα άτοµα και προς τις οµάδες που δηµιουργούν αυτές τις 

καταστάσεις. Είναι σχέσεις που διέπονται από τον σεβασµό προς την ατοµική 

προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την αξία των ανθρώπινων όντων (Θεοδωράτος, 

1993).  

Ενώ η εστίαση κατά το πρώτο τέταρτο του αιώνα ήταν στον κάθε εργαζόµενο ατοµικά, 

στο δεύτερο τέταρτο αυτή µετατοπίστηκε στις οµάδες εργαζοµένων. Τη δεκαετία του 30 

και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 40, οι Kurt Lewin και Μ και C Sherif ασχολήθηκαν 

µε τις οµάδες εργαζόµενων και τον αντίκτυπο των οµάδων στα ατοµικά πλεονεκτήµατα. 

Επίσης, σηµαντική είναι και η εργασία του Chester Bernard, ο οποίος επικέντρωσε βασικά 

την προσοχή του στον εργαζόµενο κατά τη διάρκεια της εργασίας του (Schuler, 2000). 

Μετά τη λήξη του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου το 1945,  αυξήθηκε η ζήτηση 

εργαζοµένων και ανθρώπων οι οποίοι ήταν ειδικοί στη διοίκηση. Έτσι, το 1946 ιδρύθηκε 

στην Αγγλία το Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Προσωπικού (Bratton και Gold, 2003). Κατά τη 

διάρκεια των δεκαετιών του 50 και του 60, πολλές από τις εργασίες των επιστηµόνων 

σχετίστηκαν µε τη διοίκηση των ατόµων στις επιχειρήσεις τονίζοντας τις ατοµικές ανάγκες 

και την υποκίνηση. Πρόοδοι έγιναν επίσης στην επιλογή και την ανάπτυξη του 

προσωπικού. Σηµαντική θεωρείται η εργασία του Douglas Bray και των συνεργατών του 

στην Α Τ και Τ πάνω στην ανάπτυξη των δοκιµασιών για επιλογή και διαρκή τοποθέτηση. 

Επίσης, οι έρευνες προόδεψαν και στην αξιολόγηση της απόδοσης και την εκπαίδευση, ενώ 

πολλές από αυτές επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της απόδοσης στην επιχείρηση. Ωστόσο, 

οι περισσότερο εφαρµοσµένες εργασίες σε αυτόν τον τοµέα που σχετίστηκαν µε τη 

διοίκηση και την υποκίνηση των ατόµων έγιναν το κύριο θέµα όλων αυτών που 

πρωταρχικά εξίσωναν την ψυχολογία του προσωπικού µε την βιοµηχανική-επιχειρηµατική 

φιλοσοφία. Οι περισσότερο θεωρητικές εργασίας προήλθαν κάτω από την κυριαρχία των 

νέων οργανωσιακών συµπεριφορών (Schuler, 2000). Και ενώ οι ειδικοί προσωπικού 

εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και του 70 για να καθιερωθούν ως 

αναγνωρισµένο επάγγελµα, η φύση και το περιεχόµενο της εργασίας τους άλλαξε ως 
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αποτέλεσµα διάφορων παραγόντων (Mulvie και McDougall, 1990). Οι παράγοντες αυτοί 

κατά τον Marks (1978) ήταν: το µεταβαλλόµενο οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα, η 

αυξηµένη χρήση και εφαρµογή της γνώσης για τους ανθρώπους στην εργασία, οι αλλαγές 

στην τεχνολογία και τέλος οι δηµογραφικές αλλαγές και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας. Η 

θεµελιώδης αλλαγή ή µεταµόρφωση των παραδοσιακών µεθόδων διοίκησης (Fordist or 

Taylorist Methods) των εργαζοµένων ήταν πλέον επιτακτική ανάγκη. Οι λόγοι για τους 

οποίους οι παραδοσιακοί µέθοδοι είναι όλο και περισσότερο δυσλειτουργικοί συνδέονται 

µε την αλλαγή του γενικού πλαισίου των επιχειρήσεων (Thomason, 2001). Κάτω από το 

βάρος όλων αυτών των σηµαντικών αλλαγών, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, 

αναπτύσσεται ένας νέος επιστηµονικός κλάδος η «∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων- Human 

Resource Management» (Schuler, 2000), ο οποίος σηµατοδοτεί µια προσπάθεια 

συστηµατικής και µακροχρόνιας αντιµετώπισης του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού 

µιας επιχείρησης, το οποίο αντιµετωπίζεται πλέον ως «πόρος» (Ξηροτύρη, 2001). 

1.3 ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Κατά την δεκαετία του 1970, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά προσπάθεια 

συστηµατοποίησης και ανάπτυξης του νέου αυτού επιστηµονικού κλάδου, της ∆ιοίκησης 

των Ανθρώπινων Πόρων, ο οποίος ανέλαβε ένα ευρύτερο πεδίο που περιελάµβανε το 

ενδιαφέρον για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων, καθώς και την προσωπική 

ικανοποίηση και απόδοση. Οι βιοµηχανικές σχέσεις και ο προγραµµατισµός για τις ανάγκες 

του προσωπικού περιήλθαν επίσης στην εποπτεία της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Στο 

τέλος της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980, από τη µια πλευρά ο επιστηµονικός 

κλάδος της οργανωσιακής στρατηγικής και από την άλλη οι ραγδαίες αλλαγές στον 

οικονοµικό κόσµο, όπως ο πιο έντονος ανταγωνισµός σε διεθνές και εθνικό επίπεδο µεταξύ 

των επιχειρήσεων, επηρεάζουν καθοριστικά την εξέλιξη της διοίκησης ανθρώπινων πόρων. 

Ο διπλός αυτός αντίκτυπος αντικατοπτρίζει τις θεωρητικές και εφαρµοσµένες πλευρές της 

∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Το αποτέλεσµα ήταν η διαπίστωση ότι ένας σηµαντικός 

αριθµός οργανωσιακών χαρακτηριστικών είχε ουσιώδη αντίκτυπο στη ∆.Α.Π και έτσι 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά όπως η δοµή, η στρατηγική, το µέγεθος, η κουλτούρα και ο 
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κύκλος ζωής του προϊόντος και της οργανωσιακής ζωής άρχισαν να ενσωµατώνονται στο 

πεδίο εργασιών της διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Σήµερα, οι δυνάµεις του παγκόσµιου 

ανταγωνισµού, η εργασιακή ηθική και το περιβάλλον επικεντρώνουν το ενδιαφέρον στη 

∆.Α.Π, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα θέµατα του 1970 και 1980 παραγκωνίζονται. 

Αντιθέτως, ο συνδυασµός όλων αυτών των θεµάτων προσδίδει περισσότερο κύρος στον 

κλάδο της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (Schuler, 2000). 

Τι είναι όµως η ∆.Α.Π; Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής ορισµός της έννοιας, 

καθώς από µια προσεκτική µελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει αξιοσηµείωτη 

διαφοροποίηση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί (Towers, 1992). Κάποιοι συγγραφείς 

σχολιάζουν ότι είναι ένας µοντέρνος όρος, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό το οποίο 

παραδοσιακά ονοµάζαµε ∆.Π (Byars και Rue, 1987). Άλλοι χρησιµοποιούν αυτόν τον όρο 

επιπρόσθετα στη ∆.Π και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν σήµερα αρκετά 

βιβλία στη ∆.Π και ανθρώπινων πόρων (Schuler 1987; Leap και Crino 1989). Ακόµη, 

άλλοι βλέπουν την ολοκλήρωση της παραδοσιακής διοίκησης προσωπικού σε στρατηγική 

διοίκηση ως τη σηµαντικότερη διαφορά µεταξύ της διοίκησης προσωπικού και της έννοιας 

της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και ο όρος στρατηγική ∆.Α.Π απέκτησε δυνατή βάση 

στη βιβλιογραφία (Towers, 1992). Κατά τους Mondy et al. (1999), ∆.Α.Π είναι η 

χρησιµοποίηση των ανθρώπινων πόρων µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Συνεπώς, όλοι οι διευθυντές σε κάθε επίπεδο πρέπει να ενδιαφέρονται για τη 

διοίκηση των ανθρώπινων πόρων. Βασικά, οι διευθυντές κερδίζουν µέσω της προσπάθειας 

των άλλων και αυτό απαιτεί αποτελεσµατική ∆.Α.Π. Σύµφωνα µε τους Byars και Rue 

(2003), η ∆.Α.Π περιλαµβάνει τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για να εξασφαλίσουν 

και να εναρµονίσουν τους ανθρώπινους πόρους στην επιχείρηση. ∆.Α.Π είναι ο σχεδιασµός 

ενός επίσηµου συστήµατος στην επιχείρηση, µε σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 

και αποδοτική χρήση του ανθρώπινου ταλέντου για την ολοκλήρωση των στόχων της 

επιχείρησης (Mathis και Jackson, 2000). Οι Bratton και Gold (2003) προσδιορίζουν τη 

∆.Α.Π ως τη στρατηγική προσέγγιση της διοίκησης εργασιακών σχέσεων που 

υπογραµµίζει ότι οι ικανότητες των ανθρώπων είναι κρίσιµες για την απόκτηση βιώσιµου 
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος το οποίο επιτυγχάνεται δια µέσου ενός διακριτού 

συνόλου ολοκληρωµένων πολιτικών απασχόλησης, προγραµµάτων και πρακτικών. ∆.Α.Π 

κατά τον Armstrong (2000) είναι η στρατηγική και κατανοητή προσέγγιση της διοίκησης 

των εργαζοµένων (του πλέον εκτιµώµενου κεφαλαίου) που ατοµικά και συλλογικά 

συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Ο Storey (1995) καθορίζει τη 

∆.Α.Π ως την διακριτή προσέγγιση της διοίκησης της απασχόλησης, η οποία επιδιώκει να 

πετύχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα δια µέσου της στρατηγικής ανάπτυξης του υψηλού 

επιπέδου δεξιοτήτων και υποχρέωσης εργατικού δυναµικού της, χρησιµοποιώντας µια 

σειρά από πολιτιστικές, δοµικές και ατοµικές τεχνικές. Η ∆.Α.Π σχετίζεται «µε όλες τις 

διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες που επηρεάζουν τη φύση της σχέσης που υπάρχει 

µεταξύ του οργανισµού και των εργαζοµένων, «των ανθρώπινων πόρων του». Παράλληλα, 

περιέχει την ανάπτυξη από όλες τις απόψεις ενός οργανωσιακού πλαισίου, ώστε να 

ενθαρρύνουν και να κατευθύνουν τη διοικητική συµπεριφορά µε σεβασµό προς τους 

εργαζοµένους (Beer et al., 1984). Η ∆.Α.Π ασχολείται µε το διοικητικό προσωπικό, 

αντιµετωπίζει τους εργαζόµενους µε σεβασµό και εκτίµηση σαν να αποτελούν το πιο 

σηµαντικό κεφάλαιο της επιχείρησης, και αναζητά τρόπους να επαυξήσει τις 

επιχειρησιακές επιδόσεις, να καλύψει τις ανάγκες των εργαζοµένων και τέλος να 

διατηρήσει το κοινωνικό της γόητρο (Schuler, 2000).  

Κατά τον Schuler (2000) η έννοια του όρου ∆.Α.Π περιλαµβάνει: 

1. Τη διοίκηση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, πολιτικές και πρακτικές τις οποίες 

οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρµόσουν για να γίνουν αποτελεσµατικές. 

2. Τις όσο το δυνατόν µεγαλύτερες αλλαγές τις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να 

αντιληφθούν και να κατανοήσουν για να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να 

συναγωνίζονται επιτυχώς για µεγάλο διάστηµα. 

Ο Pieper (1990) διατυπώνει την άποψη ότι η ∆.Α.Π µπορεί να προσδιοριστεί ως 

αποτελούµενη από τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Παραδοσιακή ∆.Π (επάνδρωση, ανταµοιβή, σχεδιασµός εργασίας) 
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2. Συγκεκριµένη διοικητική φιλοσοφία, η οποία αξιολογεί το προσωπικό ως το βασικό 

κεφάλαιο της επιχείρησης.  

3. Ολοκλήρωση της διοίκησης προσωπικού σε στρατηγική διοίκηση  

Σήµερα,µιλ ώντας για ∆.Α.Π εννοούµε τη χρησιµοποίηση διαφόρων ενεργειών, οι 

οποίες στοχεύουν στην αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρώπων µέσα σε ένα εργασιακό 

χώρο, µε τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί το άτοµο, η επιχείρηση και η κοινωνία. Ο 

ορισµός αυτός περιέχει τρία βασικά στοιχεία: 

1. Ωφέλεια ατόµου, επιχείρησης, κοινωνίας. 

2. Χρησιµοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών για τη διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

3. Σύνδεση µε τους στόχους. 

Το τελευταίο στοιχείο φαίνεται να διαφοροποιεί σε µεγάλο βαθµό τη σύγχρονη 

αντίληψη σχετικά µε τους ανθρώπινους πόρους µέσα σε έναν οργανισµό. Η ∆.Α.Π 

αναφέρεται πλέον στη φιλοσοφία και στη στρατηγική αντιµετώπιση των προβληµάτων του 

ανθρώπινου παράγοντα, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι, οι αποφάσεις που τον αφορούν 

συνδέονται µε τους µακροχρόνιους στόχους της επιχείρησης και επεκτείνονται πέρα από τα 

παραδοσιακά όρια της ∆ιοίκησης Προσωπικού, περιλαµβάνοντας θέµατα όπως: 

οργανωσιακή κουλτούρα, σχεδιασµός δοµής και εξοπλισµός της επιχείρησης µε τους 

απαραίτητους ανθρώπινους πόρους (Ξηροτύρη, 2001). 

Στο σηµείο αυτό τίθεται το ερώτηµα: Άραγε, η αλλαγή αυτή στην ορολογία 

αντικατοπτρίζει πραγµατική αλλαγή; Από την ανασκόπηση των µοντέλων διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ της διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων και της παραδοσιακής διοίκησης προσωπικού και ότι αυτές οι διαφορές δεν 

αποτελούν µόνο ένα εννοιολογικό θέµα. Κατά τον Schuler (2000), η ∆.Π συνδέεται µε 

µεθόδους για βραχυχρόνιους στόχους και εστιάζεται στο άτοµο, ενώ οι µέθοδοι της 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων είναι περισσότερο σφαιρικές και επικεντρώνουν τη προσοχή 

στην οµαδική εργασία. Το βιβλίο «Νέες Προοπτικές στη ∆.Α.Π» (New perspectives on 

Human Resource Management) του John Storey (1989) δηµιούργησε το πρώτο κύµα 

                                                                                                                                      Ευστάθιος ∆ηµητριάδης 



                                                                                                                     ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
 

25

συζητήσεων πάνω στη φύση και την ιδεολογική σηµασία του προοδευτικού µοντέλου 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Αυτή η συζήτηση σχετικά µε την υποτιθέµενη µετατόπιση 

από τη ∆.Π στο µοντέλο διοίκησης ανθρώπινων πόρων είναι ιδιαίτερα έντονη µεταξύ των 

ακαδηµαϊκών στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά έχει επίσης πραγµατοποιηθεί σε πολλές άλλες 

χώρες (Storey, 1995). Μέχρι την πρόσφατη δεκαετία του 90, ένα "δεύτερο κύµα" 

συζήτησης προέκυψε µε τέσσερα ευδιάκριτα θέµατα: τη σηµασία του οικονοµικού και 

κοινωνικού πλαισίου στη διαµόρφωση και την αναδιαµόρφωση του χώρου διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων, τις συνδέσεις µεταξύ διοίκησης ανθρώπινων πόρων και της 

οργανωτικής απόδοσης, τις νέες οργανωτικές µορφές και τις σχέσεις και τη σηµασία της 

διοίκησης "γνώσης" και εκµάθησης στον εργασιακό χώρο (Mabey et al., 1998). 

Στην ερώτηση του Guest (1989b), αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ της διοίκησης των 

ανθρώπινων πόρων και της διοίκησης προσωπικού έδωσαν απάντηση οι Torringhton και 

Hall (1995), οι οποίοι διατύπωσαν την άποψη ότι, η ∆.Π είναι επικεντρωµένη στο εργατικό 

δυναµικό και γι’ αυτό κατευθύνεται προς τους εργαζοµένους, ενώ η ∆.Α.Π επικεντρώνεται 

στους πόρους και αφορά το σύνολο των αναγκών των ανθρωπίνων πόρων του οργανισµού. 

Σχολιάζοντας την ίδια ερώτηση, ο Armstrong (1987) αναφέρει χαρακτηριστικά: ∆.Α.Π 

θεωρείται από µερικούς διευθυντές προσωπικού ως ένα σύνολο αρχών ή ως «παλαιό κρασί σε 

νέα µπουκάλια». Θα µπορούσε πράγµατι να υπάρχει ένα άλλο όνοµα για τη διεύθυνση 

προσωπικού, αλλά όπως γίνεται συνήθως αντιληπτό έχει τουλάχιστον το πλεονέκτηµα της 

υπογράµµισης της αποτελεσµατικότητας της συµπεριφοράς των ανθρώπων ως βασικό πόρο, η 

διοίκηση των οποίων είναι η άµεση ανησυχία της ανώτερης διοίκησης ως τµήµα των 

διαδικασιών του στρατηγικού προγραµµατισµού της επιχείρησης. Αν και δεν υπάρχει τίποτα 

νέο στην ιδέα, ανεπαρκής προσοχή έχει δοθεί σε αυτήν σε πολλές επιχειρήσεις. Το νέο 

«µπουκάλι» ή η «ετικέτα» µπορεί να βοηθήσει στο να υπερνικηθεί εκείνη η ανεπάρκεια. 

Πολλοί επιστήµονες, θέλοντας να τεκµηριώσουν τη διαφορά µεταξύ της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων και διοίκησης προσωπικού, παραθέτουν διάφορα επιχειρήµατα. Η 

∆.Α.Π είναι, στη θεωρία τουλάχιστον, ενσωµατωµένη στον στρατηγικό προγραµµατισµό 

και, όπως οι Hendry και Pettigrew (1990) ισχυρίζονται, ο στρατηγικός χαρακτήρας της 
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διοίκησης ανθρώπινων πόρων είναι πράγµατι χαρακτηριστικός. Το µοντέλο της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων δίνει έµφαση στη σηµασία του «ψυχολογικού παράγοντα». Ενώ η ∆.Π 

θεµελιώνεται σε µια νόµιµη συναλλαγή του τύπου «κάνετε αυτήν την εργασία για εκείνο το 

επίπεδο αµοιβής», η ∆.Α.Π προσπαθεί να θεµελιώσει ένα γνωστικό κατασκεύασµα που 

αναφέρεται στην ανάπτυξη µιας «αµοιβαίας δέσµευσης» και µιας δέσµευσης µεταξύ κάθε 

ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη. Από την άποψη αυτή, η έννοια της δέσµευσης των 

εργαζοµένων βρίσκεται στην καρδιά οποιασδήποτε ανάλυσης διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων (Guest, 1997). Το µοντέλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων τονίζει ρητά τη 

σηµασία της γνώσης στον εργασιακό χώρο, ενώ συνολικά έχει στραφεί στο άτοµο και στον 

τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα µπορούν να παρακινηθούν και να διοικηθούν για να 

επιτύχουν τους ατοµικούς και επιχειρηµατικούς στόχους. Ο ρόλος των αντιπροσώπων 

εργατικών συνδικάτων στους εργασιακούς χώρους και οι συλλογικές πτυχές των σχέσεων 

µεταξύ του εργατικού δυναµικού και της διοίκησης περιθωριοποιούνται. Τα θεωρητικά 

µοντέλα αντιλαµβάνονται την ∆.Α.Π ως µια δυναµική και κεντρική δραστηριότητα της 

στρατηγικής διοίκησης που είναι διαφορετική από τη ∆.Π (Bratton και Gold, 2003). Ένα 

άλλο σηµαντικό ερώτηµα, το οποίο τέθηκε από τον Schuler (2000), είναι αν η αλλαγή στην 

ονοµασία άλλαξε πραγµατικά τον πυρήνα εργασιών του προσωπικού, όπως είναι η 

στελέχωση, η αξιολόγηση, η αµοιβή, η εκπαίδευση, η υγιεινή και η ασφάλεια. 

Αναµφίβολα, ορίζονται νέα πεδία δράσης. Σύµφωνα µε τον Storey (1992), οι απαντήσεις 

που δίνονται στις παραπάνω ερωτήσεις είναι καταφατικές. Ο Storey (1992) παρουσίασε 27 

σηµεία που δηλώνουν διαφορές µεταξύ της ∆.Π και της ∆.Α.Π. Στη συνέχεια, τα 27 αυτά 

σηµεία, οµαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες:  

1. Πεποιθήσεις και Υποθέσεις 

2. Στρατηγικές Απόψεις και  

3. «Κλειδιά» Επιρροής. 

Ελαττώνοντας τα χαρακτηριστικά του Storey, ο Schuler (2000) προσφέρει τις 

διαφοροποιήσεις µεταξύ διοίκησης προσωπικού και διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως 

φαίνεται στο σχήµα 1.1: 
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Σχήµα 1.1: Σύγκριση ∆ιοίκησης Προσωπικού και ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

Περιβαλλοντικό 
Εγχώριο………………………………………..Καθολικό 
Εσωτερικό…………………….……………….Εξωτερικό 
 

Οργανωτικό 
Λειτουργικό………………...….……………...Στρατηγικό 
Προσέλκυση, διατήρηση…………….……….Bottom line 
 

∆ιοικητικό 
Λειτουργικό………………..………………….Εταιρικό 
 

Τµήµα ΑΠ 
Εξειδικευµένο………………..……………….Γενικευµένο 
 

Εργαζόµενοι 
Συγκρούσεις………………..…….…………..Αρµονία 
 

Πρακτικές ∆ΑΠ  
Εστίαση στο άτοµο………….………Εστίαση στην οµάδα 
Περιορισµένη ανάπτυξη…………….Ευρεία ανάπτυξη 

Πηγή: Schuler (2000)  

Στις αλλαγές που επιβάλλει µια τέτοια προσέγγιση, ο ρόλος του υπεύθυνου (µάνατζερ) 

για τους ανθρώπινους πόρους θεωρείται καθοριστικός. Σύµφωνα µε τη θεωρία της 

«ανώτερης κλίµακας» (Upper Echelon Theory), η αντίληψη των στελεχών είναι κλειδί στον 

καθορισµό της απόδοσης της επιχείρησης. Αν µάλιστα συνοδεύεται και µε την ανάλογη 

ικανότητα καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική (Hambrick και Mason, 1984). 

Το πεδίο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων σήµερα υποστηρίζεται, αναπτύσσεται και 

κατανοείται χρησιµοποιώντας µία ποικιλία θεωρητικών υποδοµών (Jackson και Schuler, 

1995) όπως: 

 Θεωρία των πόρων και ικανοτήτων -Resource dependence theory 

 Θεωρία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος- Competitive advantage theory 

 Θεωρία των Ιδρυµάτων- Institutionalist theory 

 Θεωρία της υπηρεσίας- Agency theory 

 Θεωρία συστηµάτων- General systems theory 
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 Θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου- Human capital theory 

 Θεωρία του κύκλου εργασίας- Life cycle theory 

 Θεωρία συµπεριφοράς ρόλου-  Role behaviour theory 

 Θεωρία οργανωσιακών αλλαγών- Organizational change theory 

 Θεωρία κόστους µεταφοράς- Transactions cost theory 

 Θεωρία στρατηγικής διοίκησης- Strategic contingency theory 

 Θεωρία οργανωσιακής µάθησης- Organizational 1earning theory 

 Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών- Information processing perspective. 

Κατά τον Storey (1989), υπάρχουν δύο εκδοχές της ∆.Α.Π. Η µία, η «σκληρή» εκδοχή 

(the hard version), δίνει έµφαση σε υπολογιστικούς και επιχειρηµατικούς-στρατηγικούς 

προσανατολισµούς, σαν κυριότερους πόρους σε σχέση µε κάθε άλλο οικονοµικό 

παράγοντα. Η άλλη, η «ήπια» εκδοχή (soft version), έχει τις ρίζες της στη σχολή 

ανθρώπινων σχέσεων και δίνει έµφαση στην επικοινωνία, την υποκίνηση και την ηγεσία. 

Στη διάρκεια του χρόνου αναπτύχθηκαν διάφορα µοντέλα διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων. Μπορούµε να προσδιορίσουµε τα πέντε σηµαντικότερα µοντέλα που επιδιώκουν να 

παρουσιάσουν αναλυτικά τις ποιοτικές διαφορές µεταξύ της παραδοσιακής διοίκησης 

προσωπικού και της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού (Beer et al., 1984; Fombrun et al., 

1984; Guest, 1987; Hendry και Pettigrew, 1990; Storey, 1992). 

Τα µοντέλα αυτά περιληπτικά είναι:  

1. Μοντέλο Fombrun, Tichy και Devanna. Το µοντέλο αυτό, το οποίο αναπτύσσεται 

από τους Fombrun, Tichy και Devanna (1984) δίνει έµφαση στην αλληλεξάρτηση και στη 

συνοχή των δραστηριοτήτων διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Η δραστηριότητα της 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων, στο µοντέλο τους, αποτελείται από τέσσερα βασικά 

συστατικά: επιλογή, αξιολόγηση, ανάπτυξη και ανταµοιβές. 

2. Μοντέλο Harvard. Το αναλυτικό πλαίσιο του µοντέλου του Harvard που 

προσφέρεται από τους Beer et al. (1984) αποτελείται από έξι βασικά συστατικά: 

 Τους περιστασιακούς παράγοντες  

 Τα ενδιαφέροντα των µετόχων 
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 Τις επιλογές πολιτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων 

 Τα αποτελέσµατα ανθρώπινου δυναµικού 

 Τις µακροπρόθεσµες συνέπειες  

 Την ανατροφοδότηση, µέσω της οποίας η ροή των αποτελεσµάτων γίνεται άµεσα 

στην επιχείρηση και στους µετόχους 

3. Μοντέλο Guest. Ο Guest (1989, 1997) έχει αναπτύξει ένα περισσότερο 

καθοδηγητικό θεωρητικό πλαίσιο που απεικονίζει την άποψη ότι, ένα κεντρικό σύνολο 

ενσωµατωµένων πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων µπορεί να επιτύχει την ανώτερη 

ατοµική και επιχειρησιακή απόδοση. Σύµφωνα µε τον Guest, η ∆.Α.Π διαφέρει από την 

∆.Π και προσπαθεί να προσδιορίσει τις σηµαντικές υποθέσεις ή τα στερεότυπα, 

υποστηρίζοντας κάθε προσέγγιση για την διοίκηση.  

4. Μοντέλο Warwick. Αυτό το µοντέλο προέρχεται από το Centre for Corporate 

Strategy  and Change του πανεπιστηµίου του Warwick και ειδικά από δύο ερευνητές, τους 

Hendry και Pettigrew (1990). Το µοντέλο του Warwick επεκτείνει το πλαίσιο του Harvard 

µε τον σχεδιασµό των αναλυτικών πτυχών του. Το πλεονέκτηµα αυτού του µοντέλου είναι 

ότι προσδιορίζει και ταξινοµεί τις σηµαντικές επιρροές του περιβάλλοντος στην ∆.Α.Π. 

Καθορίζει τις συνδέσεις µεταξύ των εξωτερικών (ευρύτερο περιβάλλον) και εσωτερικών 

(οργανωτικών) πλαισίων, και εξερευνά πώς η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 

προσαρµόζεται στις αλλαγές του πλαισίου. Η επίπτωση είναι ότι, εκείνες οι επιχειρήσεις 

που επιτυγχάνουν µια ευθυγράµµιση των εξωτερικών και εσωτερικών πλαισίων θα 

οδηγηθούν στην υψηλότερη απόδοση. Μια αδυναµία του µοντέλου είναι ότι, δεν 

αναπτύσσει τη διαδικασία µε την οποία οι εσωτερικές πρακτικές του ανθρώπινου 

δυναµικού είναι συνδεµένες µε την παραγωγή ή την απόδοση της επιχείρησης.  

5. Μοντέλο Storey. Το µοντέλο του Storey προσπαθεί να δηµιουργήσει έναν «ιδανικό 

τύπο» διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. Ο Storey διατύπωσε αυτό το µοντέλο µετά από 

τροποποίηση των «ασαφών µοντέλων» που εκφράστηκαν από µερικούς µάνατζερς κατά τη 

διάρκεια ερευνητικών συνεντεύξεων. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι, η χρήση του «ιδανικού 

τύπου» είναι ένα δηµοφιλές ευρηµατικό εργαλείο στις κοινωνικές επιστήµες. Είναι ένα 
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«διανοητικό κατασκεύασµα» που µπορεί να βρεθεί σε οποιονδήποτε εργασιακό χώρο. Ο 

σκοπός του είναι η απλοποίηση, µέσα από τον τονισµό των ουσιαστικών χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων µε έναν υπερβάλλοντα τρόπο (Storey, 1992). Το µοντέλο του Storey (2001) 

χαρακτηρίζει την ∆.Α.Π ως ένα κράµα περιγραφής, εντολής και λογικής παραγωγής . 

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι, η δράση της ∆.Α.Π ξεπερνά τα όρια του 

εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και µετατοπίζεται σε ένα πολυεθνικό και 

παγκόσµιο επίπεδο. Παράλληλα, η σύνδεσή της µε τα εξωτερικά και στρατηγικής φύσεως 

θέµατα της επιχείρησης οδηγεί στη σταδιακή µεταβολή των στόχων της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων. Όπως σηµειώνει ο Schuler (2000), ενώ οι στόχοι στη ∆.Π ήταν η 

προσέλκυση, η πρόσληψη και η υποκίνηση των εργαζοµένων, στη ∆.Α.Π, οι στόχοι 

εστιάζονται στην ουσία: ανταγωνιστικότητα, κερδοφορία, επιβίωση, δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και εργασιακή ευελιξία. Καθώς οι στόχοι της 

προσέλκυσης, της πρόσληψης και της υποκίνησης παραµένουν σηµαντικοί, αποτελούν, 

ταυτόχρονα, τα βασικά και κρίσιµα µέσα, προκειµένου να γίνουν εφικτοί και να 

βελτιωθούν οι συστατικοί στόχοι που προαναφέραµε. Το γεγονός αυτό αποτελεί την 

αποµάκρυνση από έναν λειτουργικό προσανατολισµό, όπου το ενδιαφέρον εστιαζόταν στην 

ανάπτυξη «ανθρώπινων» προϊόντων και υπηρεσιών και όχι στην κατανόηση της σηµασίας 

των ανθρώπινων πόρων για την επιχείρηση. Σε σχέση µε τους εργαζόµενους, το τµήµα των 

ανθρώπινων πόρων µεταβλήθηκε από έναν φιλοσοφικό προσανατολισµό συγκρούσεων και 

διαφοροποιήσεων σε έναν προσανατολισµό ισότητας και αρµονίας.  

1.4 Λειτουργίες του Τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

Η ∆.Α.Π είναι η θεωρία και η πρακτική που προσδιορίζει τη φύση της εργασίας, 

ρυθµίζει τις εργασιακές σχέσεις και καλύπτει τους παρακάτω λειτουργικούς τοµείς 

(Millward et. al., 1992, 2000; Urlich, 1997): 

 Προγραµµατισµός: Προετοιµασία προβλέψεων για τις µελλοντικές απαιτήσεις σε 

ανθρώπινο δυναµικό, λαµβάνοντας υπόψη το περιβάλλον της επιχείρησης, το όραµα και 

τους στόχους της, τις στρατηγικές της, τις εσωτερικές δυνάµεις και αδυναµίες της, 

συµπεριλαµβανοµένων της δοµής, κουλτούρας, τεχνολογίας και ηγεσίας της. 
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 Στελέχωση: Η απόκτηση ανθρώπων µε κατάλληλη επιδεξιότητα, ικανότητα, γνώση 

και εµπειρία για τη συµπλήρωση θέσεων σε µια επιχείρηση. Παρεµφερείς δραστηριότητες 

είναι ο προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού, ανάλυση εργασίας, στρατολόγηση και 

επιλογή. 

 Ανάπτυξη προσωπικού: Αναλύει εκπαιδευτικές απαιτήσεις για να διαβεβαιώσει ότι 

το εργατικό δυναµικό κατέχει την γνώση και επιδεξιότητα για να αποδώσουν ικανοποίηση 

στην δουλεία τους ή να προαχθούν µέσα στην επιχείρηση. Η αξιολόγηση της επίδοσης 

µπορεί να αναγνωρίσει επιδεξιότητες – κλειδιά και ικανότητες για τους εργαζοµένους. 

 Παρακίνηση: Ο σχεδιασµός και η διοίκηση συστηµάτων ανταµοιβής. Η εκτέλεσή 

της περιλαµβάνει αξιολόγηση εργασίας, αξιολόγηση επίδοσης και οφέλη. 

 ∆ιατήρηση προσωπικού: Η διοίκηση και επιτήρηση της ασφάλειας στον εργασιακό 

χώρο, η υγεία και οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας για τη διατήρηση ενός ικανού 

εργατικού δυναµικού και η συµµόρφωση σε θεσπισµένες αρχές και κανόνες. 

 ∆ιοίκηση Εργασιακών Σχέσεων: Σ’ αυτόν τον τοµέα ανήκει η εµπλοκή/ 

συµµετοχή εργαζοµένων σε συνδικάτα και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε περιβάλλον 

συλλογικού φορέα περιλαµβάνει ακόµη διαπραγµατεύσεις µεταξύ διοίκησης και 

αντιπροσώπων του συνδικάτου για την επιρροή αποφάσεων σχετικά µε τη σύµβαση 

προσωπικού.  

 ∆ιοίκηση Αλλαγής: Αυτό περιλαµβάνει τη βοήθεια άλλων για να προβλεφθεί το 

µέλλον, να µεταβιβαστεί αυτό το όραµα, να τεθούν σαφείς προσδοκίες για την απόδοση 

και ανάπτυξη της δυνατότητας αναδιοργάνωσης των ανθρώπων και ανακατανοµής άλλων 

πόρων. 

 Αξιολόγηση: Ο σχεδιασµός των διαδικασιών και µεθόδων που µετρούν, αξιολογούν 

και µεταβιβάζουν την προστιθέµενη αξία που δηµιουργείται από τις πρακτικές ανθρώπινου 

δυναµικού και από ολόκληρο το σύστηµα ανθρώπινων πόρων στην επιχείρηση. 

Όλες αυτές οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων έχουν σχεδιαστεί για να 

συνδυάσουν αρµονικά άτοµα µε επιχειρησιακά καθήκοντα, να κινητοποιήσουν το εργατικό 

δυναµικό και να επιληφθούν αντιφάσεων και εντάσεων κατά την εργασία. Σκοπεύουν 
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δηλαδή στην υλοποίηση δύο βασικών στόχων: τη βελτίωση της απόδοσης των 

εργαζοµένων και την αναβάθµιση της επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας. (Bratton και 

Gold, 2003). 

Βέβαια, δεν ακολουθούν όλες αυτές τις δραστηριότητες όλα τα τµήµατα διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων, αλλά η τάση είναι ξεκάθαρα προς αυτή την κατεύθυνση και οι 

επιχειρήσεις που τις έχουν υιοθετήσει είναι από τις πλέον αποτελεσµατικές (Perrin, 1992). 

1.5 Στρατηγική ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

      (Strategic Human Resource Management)  

Με τον όρο Στρατηγική ∆.Α.Π αναφερόµαστε στην απαραίτητη διοικητική διαδικασία 

µε την οποία οι πολιτικές και οι πρακτικές ανθρώπινων πόρων συνδέονται µε τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης (Bratton και Gold, 2003). Κατά τους Mondy et al. 

(1999), Σ.∆.Α.Π είναι η συστηµατική ανάπτυξη και υιοθέτηση συγκεκριµένων ενεργειών 

που αφορούν τη διοίκηση των εργαζόµενων µιας επιχείρησης µε σκοπό αυτοί να 

οδηγηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών σκοπών και στόχων της. 

Η Σ.∆.Α.Π σχετίζεται κατά µεγάλο µέρος µε την ολοκλήρωση και την προσαρµογή 

(Schuler και Jackson, 1999), ενώ εστιάζεται στο να επιβεβαιώσει ότι: 

1. Το σύστηµα ∆ΑΠ είναι πλήρως ενταγµένο στην επιχείρηση, όπως διαρθρώθηκε δια 

µέσου της στρατηγικής του και των στρατηγικών αναγκών της επιχείρησης. 

2. Οι πρακτικές των ΑΠ είναι σταθερές στην πολιτική και την ιεραρχία της 

επιχείρησης. 

3. Οι πρακτικές των ΑΠ είναι προσαρµοσµένες αποδεκτές και εφαρµόσιµες από τα 

στελέχη πρώτης γραµµής και τους εργαζόµενους ως µέρος της καθηµερινής τους δουλειάς. 

Όλες αυτές οι συνιστώσες µαζί δείχνουν ότι η Σ.∆.Α.Π αποτελείται από πολλές 

διαφορετικές συνισταµένες, περιλαµβάνοντας δραστηριότητες, πολιτικές και πρακτικές. 

Συνδέει, ολοκληρώνει και συνενώνει κατά πλάτος όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Ο 

βασικός της σκοπός είναι να χρησιµοποιήσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά τους 

ανθρώπινους πόρους σε σχέση µε τις στρατηγικές ανάγκες της επιχείρησης (Byars και Rue, 

2003). 
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Οι επιχειρήσεις συνήθως καθορίζουν τις στρατηγικές τους ανάγκες κατά την περίοδο 

δύσκολων καταστάσεων. Οι ανάγκες αυτές αντικατοπτρίζουν τον συνολικό σχεδιασµό των 

στελεχών για επιβίωση, ανάπτυξη, προσαρµοστικότητα και κερδοφορία. Εσωτερικά 

χαρακτηριστικά, όπως η κουλτούρα και η φύση της επιχείρησης, καθώς επίσης και 

εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως η οικονοµική κατάσταση και οι κρίσιµοι παράγοντες 

επιτυχίας στη βιοµηχανία) µπορεί να επιδράσουν στον καθορισµό των αναγκών. Ο 

σπουδαιότερος παράγοντας ωστόσο δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αλλά η 

εµπειρία στον τρόπο προγραµµατισµού. Τα στελέχη ανθρώπινου δυναµικού που δεν 

άκουσαν ποτέ για την ανάµειξη των δραστηριοτήτων του τοµέα των ανθρώπινων πόρων µε 

τις στρατηγικές ανάγκες θα βρουν ότι αυτή η διαδικασία χρειάζεται χρόνο, επιµονή και 

λεπτοµερή γνώση των αναγκών που έχουν καθοριστεί. Στην πραγµατικότητα η σύνδεση 

των δραστηριοτήτων του τµήµατος ανθρώπινων πόρων και των επιχειρηµατικών αναγκών 

τείνει να γίνει η εξαίρεση κατά τη διάρκεια περιόδων χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Όταν 

όµως συµβαίνουν συνδέσεις τέτοιου είδους, αυτές οδηγούνται από τις προσπάθειες των 

επιχειρήσεων να συντάξουν και να εφαρµόσουν µία ιδιαίτερη στρατηγική (Thompson και 

Strickl, 1998). 

Η ∆ΑΠ διαφυλάσσει µε ενδιαφέρον το δικαίωµα των εργαζοµένων για µια αξιοπρεπή 

µεταχείριση σε έναν εργασιακό χώρο, όπου σχεδιάζουν την επαγγελµατική τους καριέρα 

και ικανοποιούν τις ανάγκες τους στα πλαίσια αποτελεσµατικής διοίκησης και αµοιβαίου 

σεβασµού, µε στόχο τη συµβολή στην αλλαγή στρατηγικής όπως αυτή διαµορφώνεται στα 

πλαίσια της νέας πραγµατικότητας (Torringhton και Hall, 1995). Για τον σκοπό αυτόν 

διαµορφώνεται η βασική φιλοσοφία, στην οποία θα βασιστεί η διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναµικού δηλαδή η στρατηγική διοίκησης ανθρώπινων πόρων . 

Τα βασικά θέµατα τα οποία θα περιλάβει η σύγχρονη Σ.∆.Α.Π αφορούν (Torringhton 

και Hall, 1995): 

 Την ευελιξία των όρων εργασίας: 

1.  Λειτουργική ευελιξία (functional flexibility)  

2.  Αριθµητική ευελιξία (numerical flexibility) 
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3.    Ευελιξία ωραρίου (temporal flexibility) 

4.    Ευελιξία αµοιβής (wage flexibility) 

 Την ποιότητα 

 Την αφοσίωση των εργαζοµένων στην επιχείρηση  

 Τη συνεχή µάθηση ( Continuous Learning) 

Η σκιαγράφηση των παραπάνω υποδεικνύει τη συνεχώς αυξανόµενη σηµασία της 

λειτουργίας της διοίκησης ανθρώπινων πόρων κάτι που άλλωστε επιβεβαιώνεται και από 

σχετικές έρευνες (Schuler et al., 1987; Stewart, 1994; Pfeffer, 1994;). 

Κατά τον Guest (1987), επειδή οι άνθρωποι είναι οι πιο πολύτιµοι πόροι και οι 

λιγότερο εύκολο να κατανοηθούν και να ελεγχθούν σε σύγκριση µε όλους τους υπόλοιπους 

πόρους της επιχείρησης, µια αποδοτική χρησιµοποίηση των ανθρώπινων πόρων είναι ικανή 

να δώσει στην επιχείρηση ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Γι’ αυτόν τον λόγο 

θα πρέπει και οι ανθρώπινοι πόροι να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας του 

στρατηγικού προγραµµατισµού. 

Η έννοια της ενοποίησης έχει άλλες τρεις όψεις. Πρώτον, την ενοποίηση ή συνοχή των 

πολιτικών και ενεργειών ανθρωπίνου δυναµικού για να αλληλοσυµπληρωθούν και να 

βοηθήσουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. ∆εύτερον, τη διεθνοποίηση της 

σηµαντικότητας των ανθρώπινων πόρων από µέρους των µάνατζερ γραµµής και τρίτον την 

ενοποίηση όλων των εργαζοµένων στην επιχείρηση για την καλλιέργεια της υποχρέωσης ή 

της λεγόµενης «ταυτότητας ενδιαφέροντος» µε την επιχείρησή τους. Η βασική 

αναπτυγµένη υπόθεση σε αυτό το σηµείο είναι ότι εάν αυτές οι µορφές ενοποίησης 

εφαρµοστούν, οι εργαζόµενοι θα είναι περισσότερο συνεργάσιµοι, ευέλικτοι και πρόθυµοι 

για αλλαγές, ενώ τα στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης θα είναι περισσότερο πιθανόν να 

εφαρµοστούν (Bratton και Gold, 2003). 

 

 

 

                                                                                                                                      Ευστάθιος ∆ηµητριάδης 



                                                                                                                     ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
 

35

1.6 ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

     (International Human Resource Management) 

Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων έχει οριστεί ως εξής: Ζητήµατα ∆ΑΠ, 

λειτουργίες, πολιτικές και πρακτικές που προκύπτουν από τις στρατηγικές δραστηριότητες 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων και που προσκρούουν στις διεθνείς ανησυχίες και τους 

στόχους αυτών των επιχειρήσεων (Scullion, 1995). Η ∆.∆.Α.Π τείνει να υπογραµµίσει την 

υπαγωγή του εθνικού πολιτισµού και των εθνικών πρακτικών απασχόλησης στον εταιρικό 

πολιτισµό και τις πρακτικές ∆.Α.Π (Boxall, 1995). Ο κόσµος, σήµερα, έχει γίνει 

περισσότερο ανταγωνιστικός, αβέβαιος και ασταθής από ποτέ πριν (Kenter, 1991; Dowling 

et al., 1999). Για να είναι επιτυχείς, πολλές επιχειρήσεις εισέρχονται στο παγκόσµιο 

ανταγωνιστικό πεδίο επειδή οι δαπάνες που συνδέονται µε την ανάπτυξη και το µάρκετινγκ 

των νέων προϊόντων είναι πάρα πολύ µεγάλες για να αποσβεστούν µόνο από µια αγορά, 

ακόµη και µεγάλη όπως αυτή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής ή της Ευρώπης 

(Bartelett και Ghoshal, 1991). Επίσης, υπάρχουν ορισµένα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

αποκτούν προσαρµογή στα τοπικά έθιµα, τις γεύσεις, τις συνήθειες και τους κανονισµούς. 

Συνεπώς, εµφανίζεται ολοένα αυξανόµενη η πιθανότητα να λειτουργούν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Multinational enterprises -MNEs). Ενώ αυτά 

τα «σενάρια» υποδεικνύουν «µονοπάτια» που πράγµατι ακολουθούν οι πολυεθνικές 

προκειµένου να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές, βρίσκονται παραγκωνισµένες από την 

ανάγκη να είναι σε θέση να διοικούν ταυτόχρονα σε παγκόσµιο επίπεδο, σαν να αποτελεί ο 

πλανήτης µια απέραντη αγορά, και σε τοπικό επίπεδο, σαν να χωρίζεται ο κόσµος σε έναν 

µεγάλο αριθµό άπειρων ξεχωριστών και χαλαρά συνδεδεµένων αγορών (Bartlett και 

Ghoshal, 1991). Η τάση αυτή προσφέρει ένα µεγάλο αριθµό ευκαιριών για τη βαθύτερη 

κατανόηση και εµπέδωση του τρόπου µε τον οποίο η ανταγωνιστικότητα των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων θα είναι περισσότερο αποτελεσµατική. Ο συνδυασµός της γνώσης των 

συνθηκών µιας ποικιλίας χωρών και του πως να τις συσχετίζουν δηµιουργικά αποτελούν 

την ουσία της διεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Οι περιπλοκές της λειτουργίας µιας 

επιχείρησης σε διαφορετικές χώρες και η ύπαρξη ενός εργατικού δυναµικού που περιέχει 
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διάφορες εθνότητες είναι µια κρίσιµη µεταβλητή που διαφοροποιεί την εθνική από τη 

∆.∆.Α.Π. Μία επιπλέον διαφοροποίηση αυτών των δύο περιοχών είναι η σύνδεση της 

∆.Α.Π µε θέµατα που αφορούν το στρατηγικό και οργανωτικό επίπεδο των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων (Dowling et. al., 1999). Η πλειοψηφία της διεθνούς έρευνας στη ∆.Α.Π έχει 

εστιάσει στα ζητήµατα που συνδέονται µε τη διακρατική µεταφορά των ανθρώπων 

(Shenkar, 1995; Tung, 1988). Μια δεκαετία πριν, εκτιµήθηκε ότι ένα µεγάλο µέρος αυτής 

της εργασίας είναι περιγραφική και στερείται αναλυτικής αυστηρότητας (Kochan et al., 

1992), αλλά η έρευνα και η γνώση έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια 

των προηγούµενων 10 ετών. Οι πρόσφατες µελέτες έχουν αναγνωρίσει τη σηµασία της 

σύνδεσης της ∆.∆.Α.Π. µε τη στρατηγική εξέλιξη της επιχείρησης και έχουν αναπτυχθεί 

θεωρητικά πρότυπα ∆.∆.Α.Π. (Scullion, 2001). Το ζήτηµα της µεταφύτευσης των δυτικών 

πρακτικών και αξιών στα διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα πρέπει να ερευνηθεί 

µεθοδικά. Ο ρόλος της γνώσης για να καταστήσει τους ανθρώπους στο χώρο εργασίας 

"ευκόλως κυβερνούµενους" είναι περαιτέρω περίπλοκος στα διαφορετικά πολιτιστικά 

περιβάλλοντα (Bratton και Gold, 2003). 

1.7 Πληροφοριακά Συστήµατα Ανθρώπινων Πόρων 

      (Human Resource Information Systems- HRIS) 

Οι αυξανόµενες απαιτήσεις ανθρώπινου δυναµικού, οι κυβερνητικοί κανονισµοί και οι 

επεκταθείσες ικανότητες των υπολογιστών δικαιολογούν την ανάγκη εγκατάστασης ενός 

συστήµατος πληροφοριών µέσα στο τµήµα ανθρώπινων πόρων (Byars και Rue, 2003). Οι 

υπολογιστές έχουν απλοποιήσει το έργο της ανάλυσης τεράστιου όγκου δεδοµένων και 

µπορούν να προσφέρουν ανεκτίµητες υπηρεσίες στη ∆.Α.Π. Με το υλικό, το λογισµικό, 

και τις βάσεις δεδοµένων οι επιχειρήσεις µπορούν να διατηρήσουν τα αρχεία και τις 

πληροφορίες καλύτερα, καθώς επίσης και να τις ανακτήσουν µε µεγαλύτερη ευκολία 

(Mathis και Jackson, 2000). Ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων και ως 

προσδοκώµενη και ως εκδηλούµενη διαδικασία, θα πρέπει να διαχειριστεί τη γνώση στη 

λήψη αποφάσεων ως εισροή και ως έκβαση. Η τεχνολογία ενηµέρωσης και 

επικοινωνιών (Information και Communication Technology-ICT) που έχει αναπτυχθεί 
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µπορεί να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων 

µέσω του πληροφοριακού συστήµατος ανθρώπινων πόρων (Bratton και Gold, 2002). 

Το Π.Σ.Α.Π είναι ένα σύστηµα βάσης δεδοµένων το οποίο παρέχει όλες τις σχετικές 

µε τους ανθρώπινους πόρους πληροφορίες και προσφέρει ευκολίες για τη διατήρηση και 

αξιολόγηση αυτών των δεδοµένων (Safran, 1994). Κατά τους Mondy et al. (1999), 

Π.Σ.Α.Π είναι οποιαδήποτε οργανωµένη προσέγγιση λήψης σχετικών και έγκαιρων 

πληροφοριών, στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις για τους ανθρώπινους πόρους. Ένα 

Π.Σ.Α.Π είναι ένα σύστηµα το οποίο σχεδιάζεται για να παρέχει πληροφορίες ανθρώπινων 

πόρων που χρησιµοποιούνται στη λήψη αποφάσεων (Mathis και Jackson, 2000).  

Η ποιότητα των αποφάσεων σχετικά µε τους ανθρώπους και η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών από το τµήµα ανθρώπινων  πόρων είναι ευρέως συνδεδεµένη µε 

την ποιότητα των πληροφοριών και των αναφορών που είναι διαθέσιµες. Σε αυτή τη 

σύνδεση είναι απαραίτητο να γίνει διαχωρισµός µεταξύ δεδοµένων, πληροφοριών και 

γνώσης (Armstrong, 2000): 

 Τα δεδοµένα αποτελούν τις βασικές δοµικές µονάδες 

 Πληροφορία είναι τα ταξινοµηµένα µε κατάλληλο τρόπο δεδοµένα ή κατά τον 

Drucker (1998) πληροφορίες είναι δεδοµένα προικισµένα µε περιεχόµενο και σκοπό  

 Γνώση είναι η εφαρµογή και η παραγωγική χρήση των πληροφοριών.  

Η γνώση είναι το κλειδί. Παρέχει στους ειδικούς προσωπικού τη δυνατότητα όχι µόνο 

να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τις λειτουργίες τους αλλά και να συµβάλουν στα 

στρατηγικά θέµατα λήψης αποφάσεων που έχουν επιπτώσεις στους ανθρώπους. Επιτρέπει η 

ευθύνη για το προσωπικό να µεταβιβαστεί όλο και περισσότερο στους διευθυντές γραµµών 

που, µε τη γνώση που αποκτιέται µέσω ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 

πληροφοριών ανθρώπινου δυναµικού, µπορούν να τροφοδοτηθούν για να πάρουν 

αποφάσεις σχετικές µε τις διοικητικές ευθύνες των οµάδων τους (Armstrong, 2000). Κατά 

τον Wheeler (1995), ένα Π.Σ.Α.Π είναι µια αποθήκη σηµαντικών πληροφοριών και ένας 

ενεργοποιητής αλλαγών. Το κλειδί της απόκτησης γνώσης και της κατανόησης των 

ανθρώπινων πόρων είναι να είναι ικανό να συλλέγει και να χειρίζεται πληροφορίες. 
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Η βάση για την απόκτηση αυτής της γνώσης και η συµµετοχή αυτής στη λήψη 

αποφάσεων και τη διοικητική υποστήριξη είναι η τεχνολογία των πληροφοριών (Armstrong, 

2000).  

Ποιο ρόλο έχει στη διοίκηση της γνώσης ένα Π.Σ.Α.Π; Σύµφωνα µε τους Broderick 

και Boudreau (1992) υπάρχουν τρεις τύποι εφαρµογών της τεχνολογίας ενηµέρωσης και 

επικοινωνιών σε ένα Π.Σ.Α.Π: 

1. Εφαρµογές συναλλαγής, επεξεργασίας, έκθεσης, παρακολούθησης που 

καλύπτουν τις λειτουργικές δραστηριότητες. Παραδείγµατος χάριν µισθοδοτική 

κατάσταση, αρχειοθέτηση και έλεγχος απόδοσης.  

2. Ικανά συστήµατα για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων βασισµένη σε µια 

ανάλυση των αποφάσεων σχετικά µε τέτοια ζητήµατα όπως τις πηγές νεοσύλλεκτων, 

µισθών και αναγκών της εκπαίδευσης.  

3. Συστήµατα υποστήριξης απόφασης για την βελτίωση της λήψης αποφάσεων 

µέσω της χρήσης της διαµόρφωσης σεναρίου στις περιοχές όπου δεν υπάρχει καµία 

σαφής απάντηση. Παραδείγµατος χάριν, προγράµµατα ανάπτυξης σχηµατισµού 

οµάδων και διοίκησης. 

Ένα Π.Σ.Α.Π εξυπηρετεί δύο σηµαντικούς σκοπούς στις επιχειρήσεις. Ο ένας αφορά 

τη διοικητική και λειτουργική αποδοτικότητα, ο άλλος την αποτελεσµατικότητα. Ο 

πρώτος σκοπός ενός πληροφοριακού συστήµατος ανθρώπινων πόρων είναι να βελτιωθεί 

η αποδοτικότητα µε την οποία συντάσσονται στοιχεία όσον αφορά τους υπαλλήλους και 

τις δραστηριότητες ανθρώπινων πόρων. Πολλές δραστηριότητες ανθρώπινων πόρων 

µπορούν να εκτελεσθούν αποτελεσµατικότερα και µε λιγότερη γραφική εργασία εάν 

αυτοµατοποιηθούν. Ο δεύτερος σκοπός ενός Π.Σ.Α.Π είναι περισσότερο στρατηγικός και 

σχετίζεται και µε τον προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων. Η κατοχή των προσιτών 

στοιχείων επιτρέπει στον προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων και τη διευθυντική λήψη 

απόφασης να βασιστεί σε µεγαλύτερο βαθµό στις πληροφορίες παρά στη στήριξη στην 

διευθυντική αντίληψη και τη διαίσθηση. Η ∆.Α.Π, έχει αυξηθεί σε στρατηγική αξία σε 

πολλές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, εκεί δίνεται µια αυξηµένη έµφαση στην απόκτηση 
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και τη χρήση ενός Π.Σ.Α.Π, για στρατηγικό προγραµµατισµό και πρόβλεψη ανθρώπινων 

πόρων, τα οποία εστιάζουν στην ευρύτερη αποτελεσµατικότητα των ανθρώπινων πόρων 

κατά τη διάρκεια του χρόνου (Mathis και Jackson, 2000).  

Το Π.Σ.Α.Π.  πρέπει να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να δίνει πληροφορίες: έγκαιρα, µε 

ακρίβεια, συνοπτικά, σχετικά και µε πληρότητα. Η απουσία ακόµη και ενός από αυτά τα 

χαρακτηριστικά µειώνει την αποτελεσµατικότητα ενός πληροφοριακού συστήµατος 

ανθρώπινων πόρων και περιπλέκει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αντιθέτως, ένα 

σύστηµα που περιέχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ενισχύει την ευκολία και την ακρίβεια 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (Mondy et. al., 1999). 

Έρευνα των Kinnie και Arthurs (1996) βρήκε µια διαδεδοµένη χρήση Π.Σ.Α.Π για τις 

εφαρµογές συναλλαγής στις λειτουργικές περιοχές όπως τα αρχεία υπαλλήλων, η 

µισθοδοτική κατάσταση και ο έλεγχος απουσίας. Υπήρξε, εντούτοις, λιγότερη χρήση 

ικανών συστηµάτων και υποστήριξης αποφάσεων, που αντιπροσωπεύει τις πιο 

προηγµένες χρήσεις του πληροφοριακού συστήµατος ανθρώπινου δυναµικού. Μέρος 

της εξήγησης για τη σχετικά σαφή χρήση Π.Σ.Α.Π βρίσκεται στον τρόπο µε τον οποίο 

τα τµήµατα ανθρώπινων πόρων αποδεικνύουν την αξία τους στις επιχειρήσεις. Μια 

συγκέντρωση στις εφαρµογές συναλλαγών παρέχει µια ζωτικής σηµασίας ροή στοιχείων 

για τη λήψη αποφάσεων. Η χρήση Π.Σ.Α.Π σε εφαρµογές ικανών συστηµάτων και 

υποστήριξης αποφάσεων που µειώνουν τους αριθµούς των ανθρώπων, εντούτοις, 

επικρίνεται από πολλούς επαγγελµατίες (Kinnie και Arthurs, 1996). Εποµένως, 

υποστηρίζεται, µια έχει υιοθετηθεί "µέση θέση" που υπογραµµίζει την αξία µιας 

περιορισµένης χρήσης Π.Σ.Α.Π αλλά προσθέτει στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα 

όταν συνδυάζεται µε την επαγγελµατική απόδοση των στόχων ανθρώπινων πόρων που 

δεν µπορεί να εκτελεσθεί από έρευνα. Περαιτέρω έρευνα από τον Ball (2001) 

υποστηρίζει τη θέση ότι, τα περισσότερα Π.Σ.Α.Π χρησιµοποιούνται κυρίως για τη 

διοίκηση και διοίκηση δεδοµένων παρά για τη χειραγώγηση. Ο Ball (2001) καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι η ∆.Α.Π φαίνεται να είναι ακόµα βραδυκίνητη στο τρέξιµό του 

συστήµατος για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και της στρατηγικής. Το 1991 
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έρευνα σχετικά µε τη χρήση των υπολογιστών στο προσωπικό απέδειξε ότι το 96% των 

επιχειρήσεων χρησιµοποίησε πληροφοριακό σύστηµα ανθρώπινων πόρων και µεταξύ 

αυτών το 53% ήταν επιχειρήσεις µε λιγότερους από 1000 εργαζόµενους. Αυτά τα 

συστήµατα χρησιµοποιήθηκαν για να παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες διευκόλυνσης, 

διοίκηση στρατολογήσεων, αποθήκευση δεδοµένων αξιολόγησης, έλεγχο απουσιών και 

διοίκηση εκπαίδευσης. Ωστόσο, η πλήρης ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος 

ανθρώπινων πόρων εξαρτάται από την εξέλιξη των διαδικτυακών συστηµάτων (Goss, 

1994). Το 2000, πολλά τµήµατα ανθρώπινων πόρων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο και 

τις σχετικές τεχνολογίες για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές τους (Trapp, 2001). Τα 

τµήµατα ανθρώπινων πόρων είναι, παραδείγµατος χάριν, ικανά να χρησιµοποιήσουν 

πολλές πηγές πληροφοριών διαθέσιµες στο διαδίκτυο. Μια άλλη προσέγγιση είναι να 

επιτραπεί στο προσωπικό να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τα ζητήµατα 

προσωπικού, παραδείγµατος χάριν πόσες διακοπές έχουν αφήσει για το έτος, µέσω 

ενός ενδοδικτύου της επιχείρησης. Επιπλέον, καθιστώντας τέτοιες πληροφορίες 

διαθέσιµες στο διαδίκτυο, επιτρέπει να τις προσεγγίσει το προσωπικό από έναν ατοµικό 

υπολογιστή οπουδήποτε στον κόσµο. Μια τάση είναι να µεταφερθούν πολλές υπηρεσίες 

συναλλαγών σε εξωτερικά κέντρα υπηρεσιών ανθρώπινων πόρων, µε τον ισχυρισµό ότι 

η µεταφορά της διοικητικής εργασίας θα επιτρέψει στο προσωπικό ανθρώπινων πόρων 

να συγκεντρωθεί περισσότερο στη στρατηγική και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας 

εργασία (Trapp, 2001). Επιπλέον, άλλες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας που 

αναπτύσσονται παρέχουν µια ευκαιρία για τα τµήµατα ανθρώπινων πόρων να 

εργαστούν στρατηγικά µε άλλες λειτουργίες. Πολλές µεγάλες και µέσου µεγέθους 

επιχειρήσεις, παραδείγµατος χάριν, έχουν προσπαθήσει να ενσωµατώσουν όλες τις ροές 

πληροφοριών µέσω του λογισµικού προγραµµατισµού των επιχειρηµατικών πόρων. Ένας 

προµηθευτής του λογισµικού αυτού υποστηρίζει ότι περιέχει τα εργαλεία για να 

ενσωµατώσει τους πόρους, τα µηχανήµατα, τη χρηµατοδότηση και τις ανθρώπινες 

δεξιότητες ακόµη και όπου οι διαδικασίες εµφανίζονται συνολικά χρησιµοποιώντας τα 

διαφορετικά νοµίσµατα, τις γλώσσες και τις νοµικές απαιτήσεις (Bratton και Gold, 
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2002). Όποιοι και αν είναι οι ισχυρισµοί των προµηθευτών λογισµικού, το κρίσιµο στοιχείο σε 

οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα ανθρώπινων πόρων είναι πώς οι πληροφορίες 

χρησιµοποιούνται, ειδικά στις αποφάσεις σχετικά µε το πώς τα άτοµα απασχολούνται στην 

εργασία. Ο Liff (1997) περιγράφει τρεις προοπτικές στη χρήση ενός πληροφοριακού 

συστήµατος ανθρώπινων πόρων:  

1. Ένα Π.Σ.Α.Π µπορεί να παρέχει µια αντικειµενική άποψη µιας επιχείρησης στην 

οποία οι χρησιµοποιούµενες πληροφορίες είναι περιεκτικές και ακριβείς, επιτρέποντας να 

ληφθούν οι καλύτερες αποφάσεις.  

2. Το σχέδιο ενός Π.Σ.Α.Π, συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών και των 

ταξινοµήσεων που καθορίζουν  τις πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν, διαδραµατίζει 

έναν ζωτικής σηµασίας ρόλο στην σκιαγράφηση της πραγµατικότητας της επιχείρησης. 

Ζωτικής σηµασίας εδώ είναι ο σκοπός µιας κατηγορίας στοιχείων έναντι άλλης.  

3. Ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι σχετίζονται µε τις παρεχόµενες πληροφορίες θα 

εξαρτηθεί από τα "στοιχεία" που κρατούν σχετικά µε την επιχείρηση, δηλαδή την αποθήκη της 

υπάρχουσας γνώσης που κατέχει κάθε πρόσωπο για να κατανοήσει αυτό που συµβαίνει. Οι 

πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν για να κατανοήσουν αυτό που συνεχίζεται και τι πρέπει 

να γίνει, και τέτοιες πληροφορίες µπορούν να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν µε βάσει το 

κατά πόσο πολύ συµφωνούν µε τον "χάρτη" ενός προσώπου. Είναι έτσι αρκετά δυνατό, 

δεδοµένου ότι κάθε πρόσωπο έχει µια διαφορετική άποψη της ζωής στην εργασία (ένας 

διαφορετικός "χάρτης"), ότι οι ίδιες πληροφορίες θα ερµηνευθούν µε διαφορετικούς 

τρόπους, οδηγώντας σε διαφορετικές αποφάσεις. 

Σε τρεις περιπτωσιολογικές µελέτες, ο Liff (1997) διαπίστωσε ότι, κάθε άποψη θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να εξηγήσει τη χρήση του Π.Σ.Α.Π εκ µέρους των 

διευθυντών. Οι διευθυντές συνδέθηκαν έτσι µε µια αντικειµενική άποψη ενός πληροφοριακού 

συστήµατος ανθρώπινων πόρων και του γεγονότος ότι οι πληροφορίες που περιείχε ήταν 

ουδέτερες. ∆ηλαδή, οι δεξιότητες καθορίστηκαν από µια "λογική επαναξιολόγηση των 

τρεχουσών ετικετών" (Liff, 1997). Επιπλέον, υπήρξε µια πεποίθηση ότι οι κατηγορίες 

πληροφοριακού συστήµατος ανθρώπινων πόρων θα µπορούσαν να κατασκευάσουν µια νέα 
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προσέγγιση στο διαχειριζόµενο προσωπικό και να διαδραµατίσουν έναν ρόλο στη 

"εξυπηρέτηση της κυρίαρχης επιχειρησιακής στρατηγικής". Η τρίτη άποψη θα µπορούσε, 

επίσης, να σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο οι προφανείς αποκλίσεις στις πληροφορίες 

που παρήχθησαν από το σύστηµα θα µπορούσαν να γίνουν κατανοητές βάσει της 

υπάρχουσας γνώσης ζωής στην εργασία. Η πρώτη αυτοµατοποιηµένη εφαρµογή 

ανθρώπινου δυναµικού σε επιχείρηση πραγµατοποιήθηκε στην General Electric στις αρχές 

της δεκαετίας του 50 (Lederer, 1984). Το 1984 µια έρευνα που έγινε σε 1.000 συνδροµητές 

του Personnel Journal, στην οποία ανταποκρίθηκαν 434, αποκάλυψε ότι 99,7% των 

ερωτηθέντων χρησιµοποίησαν τους υπολογιστές σε κάποια λειτουργία του ανθρώπινου 

δυναµικού (Magnus και Grossman, 1985). Μια άλλη µελέτη επιχειρήσεων σε ποικίλες 

βιοµηχανίες διαπίστωσε ότι η επένδυση στους υπολογιστές παρείχε µια καλύτερη 

ανταπόδοση από άλλες κύριες επενδύσεις (Auster και Choo, 1994).  
Σήµερα, η ερώτηση δεν είναι σε πόσο µεγάλη έκταση χρησιµοποιούνται οι υπολογιστές 

από τους διευθυντές των ανθρώπινων πόρων και τους εργαζόµενους αλλά µάλλον στον 

βαθµό στον οποίο αυτοί χρησιµοποιούνται (Byars και Rue, 2003). 

1.8 Σκοπός και Στόχοι της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

Ο βασικός σκοπός της ∆ΑΠ είναι η διασφάλιση της ικανότητας της επιχείρησης να 

αποκτά την επιτυχία µέσω των ανθρώπων. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Armstrong 

(2000), η ∆ΑΠ στοχεύει:  

 Στην παροχή µιας σειράς υπηρεσιών που υποστηρίζουν την επίτευξη των 

συλλογικών στόχων της επιχείρησης ως τµήµα της διαδικασίας ανάπτυξης της 

επιχείρησης. 

 Στην παροχή δυνατότητας στην επιχείρηση να αποκτά και να διατηρεί το 

ειδικευµένο, δεσµευµένο και καλά παρακινηµένο εργατικό δυναµικό που χρειάζεται. 

 Στην ενίσχυση και ανάπτυξη των έµφυτων ικανοτήτων των ανθρώπων µε την 

παροχή ευκαιριών για εκµάθηση και συνεχή ανάπτυξη. 
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 Στη δηµιουργία ενός κλίµατος στο οποίο οι παραγωγικές και αρµονικές σχέσεις 

µπορούν να είναι ο κεντρικός σύνδεσµος µεταξύ της διοίκησης και των υπαλλήλων και 

στην οποία µπορούν να αναπτυχθούν τα συναισθήµατα της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 

 Στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο η οµαδική εργασία και η ευελιξία 

µπορούν να ακµάσουν. 

 Στην παροχή βοήθειας στην επιχείρηση για να ισορροπήσει και να 

προσαρµοστεί στις ανάγκες των συµµετόχων της (ιδιοκτήτες, κυβερνητικοί 

οργανισµοί ή επίτροποι, διοίκηση, υπάλληλοι, πελάτες, προµηθευτές). 

 Στην εξασφάλιση ότι οι άνθρωποι εκτιµούνται και ανταµείβονται για αυτό που 

κάνουν και επιτυγχάνουν  

 Στη διοίκηση ενός διαφοροποιηµένου εργατικού δυναµικού, λαµβάνοντας 

υπόψη τις διαφορές ατόµου και οµάδας στις ανάγκες απασχόλησης, το ύφος εργασίας 

και τις φιλοδοξίες. 

 Στην εξασφάλιση ότι ίσες ευκαιρίες είναι διαθέσιµες σε όλους. 

 Στην υιοθέτηση µιας ηθικής προσέγγισης στους διοικούµενους υπαλλήλους η 

οποία είναι βασισµένη στην ανησυχία για τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. 

 Στην διατήρηση και βελτίωση της φυσικής και διανοητικής κατάστασης των 

υπαλλήλων.  

Κατά τους Schuler και Huber (1993) βασικοί στόχοι του τµήµατος ανθρώπινων πόρων 

θεωρούνται:  

 Η βελτίωση της παραγωγικότητας.  

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο. 

 Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 

 Η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  

 Η Ευελιξία του εργατικού δυναµικού. 
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1.9 Συµπεράσµατα 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο της ∆ιοίκησης ανθρώπινων πόρων χαρακτηρίζονται 

επαναστατικές (Poole, 1999). Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δύο δεκαετιών, η 

λειτουργία του ανθρώπινου δυναµικού έχει υποβληθεί σε µια πρωτοφανή αλλαγή στον 

ρόλο, τη θέση και την επιρροή της (Cully et al., 1999; Fitz-enz και Davison, 2002; 

Millward et al., 2000; Phillips, 1996). Πολύ πρόσφατα, διάφοροι σχολιαστές έχουν 

υπογραµµίσει την µετατροπή του ειδικού ανθρώπινων πόρων από ένα "συνήγορο 

υπαλλήλων" σε "µέλος της διοικητικής οµάδας" (Schuler, 1990), ή από "συνεργάτη" 

"σε παίκτη" (Beatty και Schneier, 1996; Ulrich και Beatty, 2001). Το µήνυµα είναι ότι 

ο ειδικός ανθρώπινων πόρων περιλαµβάνεται και στις λειτουργικές – επιλογή, 

πρόσληψη, ανταµοιβές, κατάρτιση, ανάπτυξη και σχέσεις υπαλλήλων - και στις 

στρατηγικές διαστάσεις της επιχείρησης (Bratton και Gold, 2003).  

Καθώς «οι ανθρώπινοι πόροι» είναι ιδιαίτερα κρίσιµοι για την επιτυχία της επιχείρησης 

πρέπει οι στρατηγικές να είναι διαµορφωµένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το ανθρώπινο 

κεφάλαιο να αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

θεωρητικά λογικό επακόλουθο επειδή : 

 ∆εν είναι αναγκαίο να υπάρχει αποκλειστικά µια αποτελεσµατική µέθοδος 

ανθρώπινων πόρων ή µια οµάδα µεθόδων (οι οποίες, αναµφιβόλως, συνδέονται µε 

ξεχωριστές οργανωσιακές στρατηγικές, δοµές και µεθόδους). 

 Τα θέµατα των ανθρώπινων πόρων βρίσκονται υπό την επίβλεψη όλων των 

µάνατζερ (ειδικότερα των διευθυντικών στελεχών και των στελεχών γραµµής) και δεν 

αποτελούν πεδίο αποκλειστικά των ειδικών επαγγελµατιών που είναι εκπαιδευµένοι σε 

θέµατα εργασιακών σχέσεων, διοίκησης ανθρώπινου παράγοντα, οργανωσιακής ανάπτυξης 

και γενικότερα στις αρµοδιότητες του τµήµατος προσωπικού (Poole, 1990). 

Για να διαφοροποιηθεί µια επιχείρηση πρέπει να «σκέπτεται» διαφορετικά από τις 

άλλες, ενώ οι στρατηγικές αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνονται στηριγµένες στο ερώτηµα: 
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«τι µπορούµε να κάνουµε εµείς το οποίο οι άλλες επιχειρήσεις θα µπορούσαν ίσως δύσκολα 

να κάνουν;». Τα στελέχη της επιχείρησης που ηγούνται και προσβλέπουν στο µέλλον 

εκπαιδεύονται στο «πως να σκέπτονται» και όχι στο «πως να εκτελούν κάτι». Αυτό σηµαίνει 

ότι αναθεωρούν τις απόψεις τους και σκέπτονται διαφορετικά και µε προοπτική στο µέλλον 

όσον αφορά τον ανταγωνισµό, την επιχειρησιακή στρατηγική και τον τρόπο οργάνωσης 

(Hamel και Prahalad, Ι994). 

Ανακεφαλαιώνοντας  µπορούµε να σταθούµε στα σηµαντικότερα σηµεία τα οποία είναι:  

 Η µετεξέλιξη της παραδοσιακής ∆.Π σε ∆.Α.Π. 

 Η κοινή παραδοχή ότι η ∆.Α.Π βλέπει το εργατικό δυναµικό ως σηµαντικότερο 

προτέρηµα για την παραγωγή της αξίας, η οποία δίνει στις επιχειρήσεις ένα πιθανό, βιώσιµο και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  

 Η ανάγκη ενσωµάτωσης της ∆.Α.Π στη στρατηγική της επιχείρησης.  

 Ο εντοπισµός µιας σειράς εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που έχουν 

αντίκτυπο στη στρατηγική και τις πρακτικές, την οργανωτική µορφή και την επαγγελµατική 

εµπειρία.  
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2.1 Εισαγωγή 

∆εδοµένου ότι σήµερα βρισκόµαστε σ’ ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, ο προγραµµατισµός είναι περισσότερο απαραίτητος από ποτέ άλλοτε στο 

παρελθόν (Ζαβλανός, 1998). Ο Drucker θέλοντας να τονίσει την αναγκαιότητα αλλά 

και την αξία του προγραµµατισµού είπε: «όποιος δεν προγραµµατίζει το µέλλον του, δεν 

δικαιούται να έχει καν µέλλον…» (Τζεκίνης, 1988). Ο Mintzberg (1994), βέβαια, 

υποστήριξε ότι οι πλέον πετυχηµένες στρατηγικές είναι αυτές οι οποίες βασίζονται στα 

οράµατα και την οξυδέρκεια και όχι στα προγράµµατα. Επιπλέον, καθορίζει τον ρόλο 

του προγραµµατισµού από την άποψη του προγραµµατισµού του στρατηγικού 

οράµατος και επίσης από την άποψη της εξασφάλισης πληροφοριών οι οποίες 

παρακινούν την οραµατισµένη διαδικασία. Σε πείσµα των δυσκολιών του 

προγραµµατισµού, ο Manzini (1984) σχολίασε ότι µε τον προγραµµατισµό, έστω και αν 

είναι ελλιπής, θα οδηγηθούµε πιο κοντά στον στόχο απ' ότι αν δεν είχαµε 

προγραµµατίσει. 

Αν θέλαµε να δώσουµε έναν ορισµό σχετικό µε την έννοια του προγραµµατισµού 

θα µπορούσαµε να πούµε ότι προγραµµατισµός σηµαίνει να απόφασιστεί 

προκαταβολικά τι θα γίνει, πότε θα γίνει και ποιος θα το κάνει (Argenti, 1980). Κατά 

τον  Μαντέ (Τζεκίνης, 1988), ο προγραµµατισµός είναι ένα σύστηµα που σκοπεύει στην 

κάλυψη του χάσµατος ανάµεσα σε µία πραγµατική σηµερινή κατάσταση και µία 

επιθυµητή, µελλοντική. Σύµφωνα µε τους Montana και Charnov (1993), 

προγραµµατισµός είναι η διαδικασία προσδιορισµού των στόχων της επιχείρησης και 

της µεθόδου επίτευξής τους. ∆ιαχωρίζουν δε τον προγραµµατισµό σε: (α) στρατηγικό, 

(β) µακροπρόθεσµο και (γ) λειτουργικό. Ο στρατηγικός προγραµµατισµός απαιτεί την 

ανάλυση των οικονοµικών, της αγοράς και των ανθρώπινων πόρων για τον 

προσδιορισµό της ικανότητας της επιχείρησης να προσεγγίσει τους στόχους της (Mathis 

και Jackson, 2000). Κατά τους Mondy et. al. (1999), ο στρατηγικός προγραµµατισµός 

είναι η διαδικασία µε την οποία τα ανώτερα στελέχη καθορίζουν τους σκοπούς και τους 

στόχους της επιχείρησης, καθώς και τον τρόπο για την επίτευξή τους.  

Ο αριθµός των εργαζόµενων και των εξειδικεύσεων, η συµπεριφορά των 

εργαζόµενων και η κουλτούρα της επιχείρησης, ο σχεδιασµός της επιχείρησης και η 

κάλυψη των ατοµικών εργασιών, η τυπική και η άτυπη οργάνωση απότελούν πεδία 
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εφαρµογής του προγραµµατισµού τα οποία είναι κρίσιµα και αλληλοσχετιζόµενα για 

την επίτευξη των οραµάτων της επιχείρησης. Σίγουρα όµως, διαφορετικές επιχειρήσεις 

δίνουν διαφορετική έµφαση σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία (Armstrong, 2000). 

Στα πλαίσια του γενικότερου προγραµµατισµού της επιχείρησης 

συµπεριλαµβάνεται και ο προγραµµατισµός των ανθρώπινων πόρων της. Υπάρχουν 

δύο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα στα περισσότερα προβλήµατα προγραµµατισµού 

ανθρώπινων πόρων που τα καθιστούν κατάλληλα για στατιστική ανάλυση. Το πρώτο 

σχετίζεται µε τα σύνολα. Ο προγραµµατισµός εργατικού δυναµικού, αντίθετα από τον 

µεµονωµένο προγραµµατισµό σταδιοδροµίας, ενδιαφέρεται για τους αριθµούς, δηλαδή 

για την κατοχή των σωστών αριθµών στις σωστές θέσεις στον σωστό χρόνο. Το 

δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα του προγραµµατισµού εργατικού δυναµικού που 

απαιτεί τη στατιστική πείρα είναι το γεγονός της αβεβαιότητας. Αυτό προκύπτει και 

από την έµφυτη αβεβαιότητα στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργεί η επιχείρηση και από τη µη δυνατότητα της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια να κατασκευαστεί µία θεωρητική βάση για τον 

προγραµµατισµό εργατικού δυναµικού πρέπει εποµένως να υπολογίσει και το 

στοιχείο της αβεβαιότητας µε την εισαγωγή των πιθανοτήτων (Bartholomew και 

Forbes, 1991) Η εµπλοκή της Στατιστικής στον προγραµµατισµό των ανθρώπινων 

πόρων ξεκινά από τα αρχαία χρόνια, µε βασικό πεδίο εφαρµογής τον προγραµµατισµό 

των µεγάλων στρατιωτικών και κατασκευαστικών έργων (Bartholomew και Forbes, 

1991). Εντούτοις, η πρώτη συστηµατική προσέγγιση του προγραµµατισµού 

ανθρώπινων πόρων, µε χρήση τεχνικών µοντελοποίησης, εµφανίστηκε από τον Seal 

(1945), τον Vajda (1947-48) και άλλους στη διάρκεια του Β' παγκοσµίου πολέµου. Το 

ουσιαστικό όµως ενδιαφέρον για τον προγραµµατισµό των ανθρώπινων πόρων 

εκδηλώθηκε τα τελευταία 50 χρόνια, εκφράζοντας τις αλλαγές στο γενικό πλαίσιο της 

διοίκησης των επιχειρήσεων. Οι βασικές αιτίες οι οποίες οδήγησαν τις επιχειρήσεις 

στον προγραµµατισµό των ανθρώπινων πόρων ήταν οι ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούσαν τις δεκαετίες του 50 και του 60. Οι σπουδαιότερες από αυτές ήταν: (1) ο 

χαµηλός δείκτης ανεργίας, (2) ο υψηλός ρυθµός συνεχούς οικονοµικής ανάπτυξης και 

(3) η τάση των επιχειρήσεων για σταθερές, συγκεντρωτικές και ιεραρχικές δοµές 

(Χατζηπαντελή, 1999). Ακόµη και τότε όµως, η δυναµική αυτής της νέας προσέγγισης 
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δεν µπορούσε να είναι πλήρως εκµεταλλεύσιµη κάτω από τις περιορισµένες 

υπολογιστικές δυνατότητες της εποχής οι οποίες έγιναν ευρύτερα διαθέσιµες στη 

δεκαετία του 60. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι τίποτα δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς 

τη χρήση υπολογιστών (Bartholomew και Forbes, 1991). Πράγµατι, αρκετές 

πρωτοποριακές µελέτες, όπως αυτή των Lane και Andrew (1955), δεν εξαρτώνται από 

µεγάλης κλίµακας υπολογισµούς για την επιτυχία τους και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε αρκετή ευκολία. Εντούτοις, η ταχύτητα και η ασφάλεια µε την 

οποία µεγάλου µεγέθους επιλογές µπορούν να διερευνηθούν χρησιµοποιώντας µοντέλα 

βασισµένα στους υπολογιστές κάνει δυνατή τη συγχώνευση της στατιστικής σε 

διοικητικές πρακτικές του τύπου «µέρα µε τη µέρα –day to day». Συγχρόνως, µε την 

είσοδο των υπολογιστών, εκλείπει και ένα από τα βασικά εµπόδια µε το οποίο 

ταλαιπωρήθηκαν πολλές από τις πρώτες προσπάθειες του προγραµµατισµού 

ανθρώπινων πόρων και το οποίο ονοµάζεται «έλλειψη προθυµίας διάθεσης δεδοµένων» 

(Bartholomew και Forbes, 1991). Κατά τον Bramham (1978), η λειτουργία των 

περισσότερων επιχειρήσεων είναι τώρα εξαρτηµένη όσο ποτέ άλλοτε από την 

προσφορά ανθρώπινου δυναµικού. Ένα πλήθος αλλαγών έχουν οδηγήσει σε αυτή την 

κατάσταση. Το σπουδαιότερο από αυτά είναι η ανάπτυξη του θέµατος των ανθρώπινων 

πόρων και εκείνο που πλέον είναι δεδοµένο είναι ότι οι πολιτικές και οι λειτουργίες δεν 

είναι δύο διαφορετικά πεδία αλλά δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου προβλήµατος. Οι 

σπουδαιότερες από τις αλλαγές οι οποίες κατέστησαν απαραίτητο τον προγραµµατισµό 

ανθρώπινων πόρων είναι: (1) το κόστος των ανθρώπινων πόρων (Manpower costs), (2) 

οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές (Social and political change), (3) οι τεχνολογικές 

αλλαγές (Technological change), (4) η έλλειψη κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού 

(Scarcity of manpower) και (5) η σύνθετη δοµή των επιχειρήσεων και της κοινωνίας 

(Complexity in industry and society).  

Ο Hussey (1982), σε βιβλίο του σχετικό µε τον συγκροτηµένο προγραµµατισµό, 

ανέφερε ότι οι ανθρώπινοι πόροι είναι πολύ πιο σύνθετοι για να προγραµµατιστούν σε 

σχέση µε τους οικονοµικούς πόρους. Σχολίασε επίσης τις ουσιαστικές διαφορές µεταξύ 

των ανθρώπων, τις δυσκολίες στη µετακίνησή τους, το κόστος του πλεονάζοντος 

προσωπικού και τη σηµασία του να συµπεριφέρεσαι στους ανθρώπους ως σε άψυχους 

πόρους. Επιπλέον, οι άνθρωποι, έχουν τα δικά τους σύνολα αξιών και υποκίνησης και 
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είναι αναγκαίο να υπολογίζονται για τη δυναµική επίτευξη των καθορισµένων 

προγραµµάτων. Ο Walker (1992) σηµειώνει ότι, ο προγραµµατισµός ανθρώπινων 

πόρων γίνεται περισσότερο ευέλικτος και βραχυπρόθεσµος µε καθαρούς 

προσανατολισµούς στα θέµατα ανθρώπινων πόρων, µε απλή ανάλυση δεδοµένων και 

έµφαση στον προγραµµατισµό δράσης και εφαρµογής. Ο Urlich (Ι989) επισηµαίνει την 

ανάγκη, ο προγραµµατισµός των ανθρώπινων πόρων να φαίνεται ως µέσο για ένα τέλος 

(πραγµατοποίηση του οράµατος), παρά ένα τέλος γι' αυτόν το ίδιο. Οι Greer et al. 

(1989) υποστηρίζουν ότι, η διαδικασία του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων 

πρέπει να είναι φιλική και κατανοητή και η ανάλυση η οποία θα χρησιµοποιηθεί να 

είναι µάλλον απλή παρά σύνθετη. 

Σήµερα που το οικονοµικό και το κοινωνικό περιβάλλον αλλάζει µε ταχείς 

ρυθµούς, ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων έχει καταστεί περισσότερο δυναµικός 

και εστιάζεται περισσότερο σε στρατηγικά θέµατα (Shuler και Walker, 1990). Επειδή οι 

αλλαγές του περιβάλλοντος είναι συχνά απρόβλεπτες, οι διευθυντές χρησιµοποιούν 

σενάρια προγραµµατισµού. Αναπτύσσουν διάφορα εναλλακτικά επιχειρηµατικά 

σενάρια και προσδιορίζουν τα στρατηγικά θέµατα που σχετίζονται µε αυτά (Jackson και 

Schuler, 2003). 

2.2 Ορισµός 

Η µετεξέλιξη του τµήµατος προσωπικού σε τµήµα ανθρώπινων πόρων επέφερε την 

αντικατάσταση του παραδοσιακού όρου «Προγραµµατισµός Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

(Manpower Planning) από τον όρο «Προγραµµατισµός Ανθρώπινων Πόρων» (Human 

Resource Planning). Ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων πράγµατι σχετίζεται µε 

ευρύτερα θέµατα σχετικά µε την εργασία των ανθρώπων, απ’ ότι το παραδοσιακό 

ποσοτικό µοντέλο προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού (Armstrong, 2000). 

Ορισµός της έννοιας έχει δοθεί από αρκετούς επιστήµονες, όµως κανείς από αυτούς δεν 

έχει συναντήσει παγκόσµία επιδοκιµασία. 

Το 1974 το Υπουργείο Εργασίας (Department of Employment) των Ηνωµένων 

Πολιτειών της Αµερικής καθόρισε τον προγραµµατισµό των ανθρώπινων πόρων ως µία 

στρατηγική για την απόκτηση, χρησιµοποίηση, βελτίωση και συγκράτηση των 

ανθρώπινων πόρων σε µία επιχείρηση. Όπως σχολιάζει ο Bramham (1977), ο ορισµός 
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αυτός βγάζει έξω πολλές από τις ιδιότητες τις οποίες λαµβάνει υπόψη του ένας 

ορθολογικός προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων. Η στρατηγική υποδηλώνει µία 

αλλαγή στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων από τη συνηθισµένη προσέγγιση, η οποία 

είναι πιθανώς πολύ συνηθισµένη. Αυτό δηµιουργεί την προσδοκία του καθορισµού 

στόχων, µε την προϋπόθεση να αντιµετωπισθούν αυτοί επιτυχώς. Επίσης, οι όροι 

απόκτηση, εκµετάλλευση, βελτίωση και διατήρηση δείχνουν το εύρος του σκοπού του 

προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων. Ο ορισµός τον οποίο προτείνει ο Bramham 

(1977) και θεωρεί ότι εµπεριέχει νέες ιδέες είναι ο ακόλουθος: Προγραµµατισµός 

ανθρώπινων πόρων είναι η στρατηγική της απόκτησης, χρησιµοποίησης, συγκράτησης 

και ανάπτυξης ανθρώπων µε σαφή διατύπωση και εκπλήρωση ηχηρών πολιτικών 

ανθρώπινων πόρων, επιδοκιµαζόµενων από τους εργαζόµενους και τις ενώσεις τους. Οι 

Barthlomew και Forbes (1977) δίνουν τον δικό τους ορισµό ως εξής: Ο 

προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων καθορίζεται ως µία προσπάθεια εναρµόνισης της 

προσφοράς ανθρώπινων πόρων µε τις εργασίες, οι οποίες είναι διαθέσιµες γι’  αυτούς. 

Ο Reilly (1996) θεωρεί ότι προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων είναι µία διαδικασία 

µε την οποία η επιχείρηση προσπαθεί να υπολογίσει τη ζήτηση για εργασία και να 

αξιολογήσει το µέγεθος, τη φύση και τις πηγές της προσφοράς οι οποίες θα απαιτηθούν 

για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Κατά τον Bowley (1977), προγραµµατισµός 

ανθρώπινων πόρων είναι η στρατηγική εναρµόνισης µελλοντικών αριθµών ανθρώπινων 

πόρων και εξειδικεύσεων µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Κατά τον Mackey 

(1981), προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων είναι η συστηµατική αξιολόγηση των 

αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό και ο καθορισµός των απαραίτητων ενεργειών για την 

κάλυψη των αναγκών. Σύµφωνα µε τον Russ (1982), η διαδικασία απόκτησης του 

σωστού αριθµού κατάλληλων ανθρώπων στη σωστή θέση και τον σωστό χρόνο είναι ο 

προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων. Κατά τους Bennison και Casson (1984), 

µπορούµε να δούµε τον προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων σαν µία σκορπισµένη 

συνάθροιση ιδεών, εργαλείων και τεχνικών τις οποίες µπορούµε να εφαρµόσουµε ως 

αναγκαίες για τις ξεχωριστές απαιτήσεις των οργανισµών που αντανακλούν στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ο Ripley (1995) καθορίζει ως προγραµµατισµό 

ανθρώπινων πόρων το σύστηµα εναρµόνισης της προσφοράς ανθρώπινων πόρων, από 

το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, µε τις αναµενόµενες 
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ανάγκες της επιχείρησης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Κατά τους Mondy et al. 

(1999), προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων είναι η διαδικασία της συστηµατικής 

ανασκόπησης των απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναµικό η οποία διασφαλίζει την 

διαθεσιµότητα του απαιτούµενου αριθµού εργαζοµένων µε τις απαραίτητες δεξιότητες 

όταν αυτοί απαιτούνται. Ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων καθορίζει τις ανάγκες 

της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναµικό για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων 

(Armstrong, 2000). Από τους Bulla και Scott (1994) καθορίζεται ως η διαδικασία η 

οποία εξασφαλίζει ότι οι αναγκαίοι ανθρώπινοι πόροι µίας επιχείρησης είναι 

προσδιορισµένοι και σχεδιασµένοι για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες. Τέλος, 

προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων είναι η διαδικασία ανάλυσης και εξακρίβωσης 

των αναγκών για τη διαθεσιµότητα των ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι είναι αναγκαίοι 

για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Mathis και Jackson, 2000).  

Όπως τονίζει ο Armstrong (2000), πρέπει να γίνει µία διάκριση µεταξύ του 

"σκληρού" και του "ήπιου" προγραµµατισµού του ανθρώπινων πόρων. Ο πρώτος είναι 

βασισµένος στην ποσοτική ανάλυση, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο σωστός 

αριθµός του σωστού τύπου των ανθρώπων είναι διαθέσιµος όταν απαιτείται. Ο 

δεύτερος, όπως περιγράφεται από τους Marchington και Wilkinson (1996), 

στρέφεται καθαρότερα στη δηµιουργία και τη διαµόρφωση του πολιτισµού της 

επιχείρησης, έτσι ώστε να υπάρχει µία σαφής ολοκλήρωση µεταξύ των εταιρικών 

στόχων και των αξιών των υπαλλήλων, των πεποιθήσεων και των συµπεριφορών. 

Αλλά, όπως επισηµαίνουν, η ήπια έκδοση γίνεται ουσιαστικά συνώνυµη µε 

ολόκληρο το θέµα της διαχείρισης του ανθρώπινων πόρων.  

2.3 Μοντέλα Προγραµµατισµού Ανθρώπινων Πόρων. 

Για έναν ολοκληρωµένο προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων οι παράγοντες οι 

οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη, από τους αρµόδιους διευθυντές, είναι πολλοί και 

σηµαντικοί. Η βαρύτητα του κάθε παράγοντα είναι συνάρτηση της φιλοσοφίας και της 

στρατηγικής της κάθε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτόν κατά καιρούς προτάθηκαν και 

εφαρµόστηκαν από πολλούς επιστήµονες και φορείς µοντέλα τα οποία, ενώ στα βασικά 

τους στάδια παρουσιάζουν οµοιότητες, εντούτοις, διαφοροποιούνται σηµαντικά σε 

επιµέρους ενέργειες, οι οποίες εκφράζουν την αντίληψή τους πάνω στον τρόπο 
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αντιµετώπισης του ανθρώπινου παράγοντα στον εργασιακό χώρο. Τα σηµαντικότερα 

από τα µοντέλα αυτά περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.3.1 Μοντέλο Υπουργείου Εργασίας των Η.Π.Α 

Ο ορισµός του Υπουργείου Εργασίας των Η.Π.Α, τον οποίο αναφέραµε, ήταν 

ευρύς και αρκετά γενικός, έτσι ώστε να καλύπτει τις περισσότερες πτυχές της 

διοίκησης εργασίας του προσωπικού. Τα τέσσερα στάδια της διαδικασίας 

προγραµµατισµού σύµφωνα µε τον ορισµό είναι τα επόµενα: 

1. Αξιολόγηση ή εκτίµηση των υπαρχόντων ανθρώπινων πόρων. 

2. Εκτίµηση της αναλογίας των ανθρώπινων πόρων οι οποίοι πιθανά θα βρίσκονται 

στην  επιχείρηση µέχρι την ηµεροµηνία πρόβλεψης. 

3. Αξιολόγηση ή πρόβλεψη των απαιτήσεων εργασίας, εάν οι συνολικοί στόχοι της 

επιχείρησης επρόκειτο να επιτευχθούν µέχρι την ηµεροµηνία πρόβλεψης. 

4. Μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι απαραίτητοι πόροι θα είναι διαθέσιµοι όταν 

και όπως απαιτούνται, δηλαδή το σχέδιο εργατικού δυναµικού (Bratton και Gold, 

2003). 

Τα στάδια 1 και 2 συνδέονται µε την προσφορά του εργατικού δυναµικού, µε το 

στάδιο 1 να είναι µέρος της "κανονικής πρακτικής προσωπικού" (Υπουργείο Εργασίας, 

1974). Το στάδιο 3 αντιπροσωπεύει τη ζήτηση εργατικού δυναµικού. Υπήρξαν δύο 

βασικοί λόγοι για τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν τον προγραµµατισµό εργατικού 

δυναµικού: πρώτον, για να αναπτύξουν τους επιχειρησιακούς στόχους τους και, 

δεύτερον, για να µειώσουν τον "άγνωστο" παράγοντα. 

2.3.2 Μοντέλο Smith 

Κατά τον Smith (1980), προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων σηµαίνει: 

1. Ζήτηση εργασίας: Ανάλυση, αναθεώρηση και προσπάθεια να προβλεφθούν οι 

αριθµοί και το είδος του εργατικού δυναµικού που απαιτείται από την επιχείρηση για 

να επιτύχει τους στόχους της. 

2. Προσφορά εργασίας: Προσπάθεια  πρόβλεψης των ενεργειών που είναι 

απαραίτητες για τη διασφάλιση ότι ο απαραίτητος αριθµός εργατικού δυναµικού θα 

είναι διαθέσιµος όταν απαιτηθεί.  
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3. Σχεδιασµός της αλληλεπίδρασης µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, έτσι ώστε οι 

ικανότητες να χρησιµοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι νόµιµες 

φιλοδοξίες του ατόµου να ληφθούν υπόψη. 

Μπορούµε να δούµε µέσα σε τέτοιους ορισµούς και ερµηνείες τη βασική επιρροή 

της γλώσσας των οικονοµικών εργασίας. Κατά συνέπεια, επιχειρήσεις που 

αντιµετωπίζουν ποικίλα προβλήµατα προσφοράς και ζήτησης, µε τον προγραµµατισµό 

θα πετύχουν µία  γενική ισορροπία σε ένα βέλτιστο επίπεδο. Η µετακίνηση προς την 

ισορροπία περιλαµβάνει ποικίλες δραστηριότητες προσωπικού, όπως η στρατολόγηση, 

η προώθηση, ο προγραµµατισµός διαδοχής, η κατάρτιση, η διαχείριση ανταµοιβής, η 

απόχώρηση και ο πλεονασµός (Bratton και Gold, 2003). 

2.3.3 Παραδοσιακό Μοντέλο (Traditional Model) 

Ο Torringhton (1989) θεωρεί ότι ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων 

παραδοσιακά σχετιζόταν µε τον αριθµό των εργαζοµένων, το επίπεδο και τον τύπο των 

ειδικοτήτων-εξειδικεύσεων στην επιχείρηση. Το παραδοσιακό µοντέλο (traditional 

model) του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων φαίνεται παραστατικά στο επόµενο 

σχήµα 2.1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Σχήµα 2.1: Μοντέλο Παραδοσιακού Προγραµµατισµού Ανθρώπινων Πόρων 

Εναρµόνιση

Περιβάλλον 

Σχεδιασµός ζήτησης 
ανθρώπινων πόρων 

Ανάλυση εσωτερικής 
προσφοράς 

ανθρώπινων πόρων

Οργανωσιακοί στόχοι 
και στρατηγικές 

Απότίµηση εξωτερικής 
προσφοράς 

ανθρώπινων πόρων 

Σχεδιασµός προσφοράς 
ανθρώπινων πόρων 

Σχεδιασµός 
ανθρώπινων πόρων 

Πηγή: Torringhton και Hall (1987) 
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Στο µοντέλο αυτό, η έµφαση δινόταν στην εξισορρόπηση της προγραµµατισµένης 

ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, µε σκοπό να έχουν τον σωστό αριθµό των 

κατάλληλων εργαζόµενων, στην κατάλληλη θέση, στον σωστό χρόνο. Η ζήτηση 

ανθρώπινων πόρων επηρεάζεται από τις επιχειρησιακές στρατηγικές, τους στόχους, το 

περιβάλλον και τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται το προσωπικό. Η προσφορά 

υπολογίζεται µε βάση το υπάρχον προσωπικό (υπολογίζοντας τις αναµενόµενες 

απόχωρήσεις, τις συνταξιοδοτήσεις, τις προαγωγές κ.λ.π.) και τη διαθεσιµότητα των 

αναγκαίων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.  Η προσδοκώµενη ζήτηση και προσφορά 

εναρµονίζονται µε την εξέταση µίας σειράς επιλογών και καταστρώνονται σχέδια για  

να επιτευχθεί µία εφικτή ισορροπία (Torringhton,1987). 

2.3.4 Ολοκληρωµένο µοντέλο (Integrated Model)  

Ένα µοντέλο περισσότερο εξελιγµένο είναι το ολοκληρωµένο µοντέλο (integrated 

model) το οποίο παρουσιάζεται πάλι από τον Torringhton (1995) στο επόµενο σχήµα 

2.2 και το οποίο, πέρα από τα στοιχεία του παραδοσιακού προγραµµατισµού 

ανθρώπινων πόρων εµπεριέχει την κουλτούρα της επιχείρησης, το σύστηµα και τη 

συµπεριφορά των εργαζόµενων. Με το µοντέλο αυτό προσδιορίζουµε που βρισκόµαστε 

σήµερα, που θέλουµε να φτάσουµε µε βάση το στρατηγικό µας όραµα και τι χρειάζεται 

για να κάνουµε τη µετάβαση. Πολύ σηµαντικός παράγοντας στην ολοκλήρωση αυτού 

του µοντέλου είναι το περιβάλλον και οι επιδράσεις του, τόσο στην επιχειρησιακή 

στρατηγική όσο και στη στρατηγική ανθρώπινων πόρων.  
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Όραµα 

Σχεδιασµός και χρήση 
προγραµµάτων για την 
επίτευξη του οράµατος 

Περιβαλλοντικές επιδράσεις

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.2. Ολοκληρωµένο Μοντέλο Προγραµµατισµού Ανθρώπινων πόρων 
Πηγή: Torringhton και Hal1 (1995).  
 

2.3.5 Αιτιολογικό Μοντέλο (Rationalized Model)  

Εάν τα επιχειρησιακά σχέδια και η στρατηγική εκφράζονται µε µετρήσιµους  

οικονοµικούς, εµπορικούς και παραγωγικούς στόχους µαζί µε µία υπονοούµενη ή 

ρητή ζήτηση ανθρώπων, τα σχέδια για το εργατικό δυναµικό εξασφαλίζουν ότι είναι 

διαθέσιµη η απαραίτητη προσφορά ανθρώπων που θα επιτρέψει την επίτευξη των 

στόχων. Η αιτιολογική προσέγγιση του προγραµµατισµού εργατικού δυναµικού και τα 

βασικά στάδιά της εµφανίζονται στο σχήµα 2.3. Τα σχέδια για το εργατικό δυναµικό 

θα µπορούσαν εποµένως να εκφραστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εναρµονίζονται η 

συνολική επιχειρησιακά στρατηγική και ο σχεδιασµός. Στη θεωρία, τουλάχιστον, ένα 

σχέδιο εργατικού δυναµικού θα µπορούσε να παρουσιάσει πώς η ζήτηση για τους 

ανθρώπους και τις ικανότητές τους µέσα σε µία επιχείρηση µπορούν να 

εξισορροπηθούν από την προσφορά. Η αιτιολογική προσέγγιση που οδηγεί σε µία 

ισορροπία της ζήτησης και της προσφοράς µπορεί να βρεθεί σε µερικούς από τους 

ορισµούς και τις  ερµηνείες του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι 

προτάθηκαν τα προηγούµενα 30 χρόνια (Bratton και Gold, 2003). 
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  Στρατολόγηση          ∆ιατήρηση     

Εξισορρόπηση 

Στρατηγική και Στόχοι της Επιχείρησης 

Ζήτηση      Προσφορά 

  Πρόβλεψη 
Εξωτερική Εσωτερική       

Ανασκόπηση και Ανάλυση Ανθρώπινων πόρων 

Πρακτικές και Μέθοδοι της Επιχείρησης 

Σχήµα 2. 3: Αιτιολογική Προσέγγιση Προγραµµατισµού Ανθρώπινων πόρων 
Πηγή: Bratton και Gold (2003). 

 

2.3.6 ∆ιαγνωστικό µοντέλο (Diagnostic Model) 

Η διαγνωστική προσέγγιση βασίστηκε στην ακόλουθη διατύπωση (Fyfe,1986): «Ο 

οποιοσδήποτε διευθυντής, πριν θελήσει να επιφέρει αλλαγές ή να µειώσει τον βαθµό της 

ανισορροπίας  του εργατικού δυναµικού, πρέπει να είναι κατ’ αρχάς ενήµερος για τους 

λόγους οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ανισορροπία ή το πρόβληµα εργατικού 

δυναµικού». Αν οι διευθυντές δεν καταλαβαίνουν περισσότερα για τη φύση των 

προβληµάτων εργατικού δυναµικού, οι προσπάθειές τους να ελέγξουν τα γεγονότα θα 

υποφέρουν από το σύνδροµο «χτυπώ και αστοχώ». Αυτή η προσέγγιση διηύρυνε την 
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αιτιολογική προσέγγιση, προκειµένου να προσδιοριστούν οι περιοχές του προβλήµατος 

και να γίνει κατανοητό γιατί αυτές εµφανίζονταν. Η θεωρητική ιδέα µίας ισορροπίας 

της ζήτησης και της προσφοράς, µπορεί να εµφανιστεί µόνο στα χαρτιά ή στην οθόνη 

υπολογιστών, µία και η πιθανότερη πραγµατική κατάσταση είναι µία κατάσταση 

συνεχούς δυσαναλογίας, ως απότέλεσµα των δυναµικών όρων που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις, της συµπεριφοράς των ανθρώπων και τις ατέλειες των µοντέλων 

εργατικού δυναµικού (Bratton και Gold, 2003). Το σχήµα 2.4 δίνει µία παραστατική 

απεικόνιση του διαγνωστικού µοντέλου. 
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Ποσοτικών και Ποιοτικών τεχνικών 

 
 
 
 

Κατανόηση των αιτίων 
 
 
 
 

Σχέδια δράσης για έλεγχο 

Σχήµα 2.4: ∆ιαγνωστική Προσέγγιση Προγραµµατισµού Ανθρώπινων πόρων  
Πηγή: Bratton και Gold (2003).  
 
2.3.7 Μοντέλο Ιδρύµατος Μελετών Εργατικού ∆υναµικού της Μεγάλης Βρετανίας 

Στη Μεγάλη Βρετανία , το Ίδρυµα Μελετών Εργατικού ∆υναµικού, βασισµένο στο 

πανεπιστήµιο του Sussex, ήταν ο κύριος υπέρµαχος του προγραµµατισµού του εργατικού 

δυναµικού. Σύµφωνα µε το ίδρυµα (Bennison, 1980), η διαδικασία προγραµµατισµού 

εµπεριέχει: 
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 Καθορισµό των αναγκών σε εργατικό δυναµικό (Πόσοι άνθρωποι). 

 Προσδιορισµό της προσφοράς εργατικού δυναµικού. 

 Ανάπτυξη πολιτικών για την κάλυψη του χάσµατος µεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης.  

Το ίδρυµα ευνόησε µία εύκαµπτη προσέγγιση, στην οποία τα σχέδια 

αναπτύχθηκαν βασισµένα σε µία κατανόηση από ολόκληρο το σύστηµα εργατικού 

δυναµικού. Το πρώτο βήµα στην ανάλυση εργατικού δυναµικού είναι να περιγραφεί 

το τρέχον σύστηµα εργατικού δυναµικού και να καθοριστούν οι αναµενόµενοι στόχοι 

του. Οι αρµόδιοι για τον σχεδιασµό µπορεί έπειτα να αξιολογήσουν τα κρίσιµα "σηµεία 

απόφασης" για την πολιτική εργατικού δυναµικού. Οι απόφάσεις σχετικά µε τη 

στρατολόγηση και την προώθηση των διευθυντών µπορούν, παραδείγµατος χάριν, να 

εµφανιστούν µε έναν σηµαντικό τρόπο, χρησιµοποιώντας τις στατιστικές τεχνικές 

προγραµµατισµού στις οποίες τα "πρακτικά όρια της παραλλαγής" (Bennison, 

1980) µπορούν να καθοριστούν για παράγοντες όπως το επίπεδο κύκλου εργασιών 

εργασίας στα ιδιαίτερα σηµεία, ο αντίκτυπος των εξελίξεων στην τεχνολογία και οι 

προβλέψεις της αύξησης. Εάν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί η σχέση των 

παραγόντων στις απόφάσεις, θα επιτρέψει την δηµιουργία οδών προαγωγής κάτω από 

διαφορετικές υποθέσεις προσφοράς και ζήτησης. 

2.3.8 Μοντέλο των Mathis και Jackson 

Τα βήµατα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγραµµατισµού 

ανθρώπινων πόρων, σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, παρουσιάζονται στο σχήµα 2.5 

(Mathis και Jackson, 2000). Η διαδικασία αρχίζει µε την ανάλυση των στόχων και της 

στρατηγικής της επιχείρησης. Στη συνέχεια, γίνεται αξιολόγηση της εσωτερικής και της 

εξωτερικής προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινων πόρων. Κλειδί στην αξιολόγηση των 

εσωτερικών πόρων απότελεί η καλή πληροφόρηση, η οποία επιτυγχάνεται δια µέσου 

ενός πληροφοριακού συστήµατος ανθρώπινων πόρων. Από τη στιγµή που οι 

αξιολογήσεις ολοκληρωθούν, πρέπει να γίνουν προβλέψεις για τον προσδιορισµό της 

ανισορροπίας µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ανθρώπινων πόρων. Τέλος, 

πρέπει να καταστρωθούν σχέδια και να εφαρµοστούν στρατηγικές για την 

αντιµετώπιση αυτής της ανισορροπίας για µικρό αλλά και για µεγαλύτερο χρονικό 
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διάστηµα. Οι στρατηγικές ανθρώπινων πόρων είναι τα µέσα τα οποία χρησιµοποιούν οι 

επιχειρήσεις για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της προσφοράς και της ζήτησης 

εργασίας. Αυτές οι στρατηγικές παρέχουν τις συνολικές κατευθύνσεις για το πώς οι 

δραστηριότητες ανθρώπινων πόρων θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
 
 

Επιχειρησιακοί Στόχοι και 
Στρατηγικές 
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πηρεάζουν την προσφπου ε ορά 

εργασίας

Ανάλυση του εσωτερικού 

απόθέµατος  ικανοτήτων  των 

ανθρώπινων πόρων 

Προβλέψεις 

Ανάγκες της επιχείρησης 

σε ανθρώπους 

Έρευνα για διαθέσιµους 
ανθρώπους 

Στρατηγικές και Σχέδια 

Ανθρώπινων Πόρων

Σχήµα 2.5: Μοντέλο στρατηγικού προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων   
Πηγή: Mathis και Jackson (2000) 
 
2.3.9 Μοντέλο των Byars και Rue 

Στο µοντέλο αυτό (Byars και Rue, 2003), όπως φαίνεται στο σχήµα 2.6, υπάρχουν 

τέσσερα βήµατα για την ολοκλήρωσή του. Στο πρώτο βήµα καθορίζεται η επίδραση την 

οποία θα έχουν οι στόχοι της επιχείρησης σε κάθε µεµονωµένο τµήµα αυτής. Οι στόχοι 

της επιχείρησης οι οποίοι δίνουν στην επιχείρηση αλλά και στα µέλη της κατευθύνσεις 

και σκοπούς θα πρέπει να είναι καθορισµένοι σε όρους αναµενόµενων απότελεσµάτων. 
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Η διαδικασία θέσπισης στόχων ξεκινάει από την κεφαλή της επιχείρησης µε την 

κατάθεση της απόστολής η οποία καθορίζει την παρούσα αλλά και την µέλλουσα 

δράση της επιχείρησης. Μετά τον καθορισµό των στρατηγικών και τη θέσπιση των 

στόχων, πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι δεξιότητες και οι εξειδικεύσεις οι 

οποίες θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων και την ολοκλήρωση των 

στρατηγικών. Από τη στιγµή που έχουν καθοριστεί οι ικανότητες και οι δεξιότητες και 

έχει εκτιµηθεί ο απαραίτητος αριθµός εργαζοµένων, θα πρέπει αυτές οι εκτιµήσεις να 

αναλυθούν, λαµβάνοντας υπόψη το τρέχον και προσδοκώµενο ανθρώπινο δυναµικό της 

οργάνωσης. Μόλις καθοριστούν οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό, οι διευθυντές 

πρέπει να αναπτύξουν τα προγράµµατα δράσης για την επίτευξη των επιθυµητών 

απότελεσµάτων. Εάν οι απαιτήσεις δείχνουν ανάγκη για προσθήκες, πρέπει να ληφθούν 

απόφάσεις εάν αυτές θα είναι µόνιµο προσωπικό, προσωρινό προσωπικό ή εξωτερικοί 

συνεργάτες. Εάν η απόφαση είναι να γίνουν µόνιµες ή προσωρινές προσλήψεις, θα 

πρέπει να γίνουν σχέδια για την στρατολόγηση, την επιλογή,  τον προσανατολισµό και 

την εκπαίδευση του συγκεκριµένου αριθµού και τύπου προσωπικού που απαιτείται. Εάν 

η απόφαση είναι να είναι εξωτερικοί συνεργάτες, οι πιθανοί υποψήφιοι θα πρέπει να 

προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν. Η λύση των εξωτερικών συνεργατών έχει γίνει 

ελκυστική σε πολλές περιπτώσεις, επειδή συχνά συµβάλλει στη µείωση του κόστους. 

Εάν είναι απαραίτητη µία µείωση του ανθρώπινων πόρων, τα σχέδια πρέπει να γίνουν 

για να πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες ρυθµίσεις. Εάν ο χρόνος δεν είναι 

πιεστικός, η φυσική τριβή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µειώσει το προσωπικό  

εργασίας. Εντούτοις, εάν η επιχείρηση δεν µπορεί να αντέξει οικονοµικά την πολυτέλεια 

της φυσικής τριβής, µπορεί να ελαττώσει τα γενικά έξοδα είτε µε τη µείωση του 

συνολικού αριθµού υπαλλήλων είτε µε τη διενέργεια άλλων προσαρµογών που δεν 

οδηγούν τους υπαλλήλους σε απόχώρηση από την επιχείρηση. 
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Σχήµα 2.6: Τα βήµατα τη διαδικασίας του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων 
Πηγή: Byars και Rue (2003).  
 

2.3.10 Μοντέλο των Mondy, Noe και Premeaux. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο των Mondy et al. (1999), µετά τη διατύπωση των 

στρατηγικών σχεδίων της επιχείρησης θα πρέπει να ακολουθήσει ο προγραµµατισµός των 

ανθρώπινων πόρων. Τα στρατηγικά σχέδια µετατρέπονται σε συγκεκριµένα  ποσοτικά και 

ποιοτικά σχέδια ανθρώπινων πόρων. Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.7, ο προγραµµατισµός 

του ανθρώπινων πόρων απότελείται από δύο συστατικά: απαιτήσεις και διαθεσιµότητα. 

Η πρόβλεψη των απαιτήσεων των ανθρώπινων πόρων περιλαµβάνει τον προσδιορισµό 

του αριθµού και του τύπου υπαλλήλων που απαιτούνται, ανά ειδικότητα και τµήµα. 

Αυτά τα σχέδια εκφράζουν διάφορους παράγοντες, όπως τα σχέδια παραγωγής και τις 

αλλαγές στην παραγωγικότητα. Προκειµένου να προβλεφθεί η διαθεσιµότητα, ο 

διευθυντής ανθρώπινων πόρων ελέγχει και τις εσωτερικές πηγές (τους ήδη 

εργαζόµενους) και στις εξωτερικές πηγές (αγορά εργασίας). Όταν οι απαιτήσεις και 

η διαθεσιµότητα υπαλλήλων αναλυθούν, η εταιρία µπορεί να καθορίσει εάν έχει 

πλεόνασµα ή έλλειψη υπαλλήλων. Πρέπει να βρεθούν τρόποι για να µειώσουν τον 

αριθµό υπαλλήλων εάν υπάρχει πλεόνασµα. Μερικές από αυτές τις µεθόδους είναι η 

µείωση των ωρών, οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και οι προσωρινές απόλύσεις. Εάν 

προβλέπεται έλλειψη, η εταιρία πρέπει να πάρει τον κατάλληλο αριθµό και ποιότητα  

εργαζοµένων από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Σε αυτήν την 

περίπτωση απαιτείται η εξωτερική στρατολόγηση και η επιλογή.   

Επειδή οι συνθήκες στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον µπορούν να 

αλλάξουν γρήγορα, η διαδικασία προγραµµατισµού των ανθρώπινων πόρων πρέπει 

να είναι συνεχής. Οι µεταβαλλόµενες συνθήκες θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις 

                                                                                                                                Ευστάθιος ∆ηµητριάδης
  



                                                                                     Προγραµµατισµός Ανθρώπινων Πόρων 69

σε ολόκληρη την επιχείρηση, απαιτώντας εκτενή τροποποίηση των προβλέψεων. Ο 

προγραµµατισµός γενικά επιτρέπει στους διευθυντές να προλάβουν και να 

προετοιµαστούν για περιπτώσεις αλλαγών και ο προγραµµατισµός των ανθρώπινων 

πόρων ιδιαίτερα επιτρέπει την ευελιξία στον τοµέα των ανθρώπινων πόρων. Κατά τη 

διάρκεια των προηγούµενων 10 ετών, οι διάφοροι παράγοντες έχουν αναγκάσει 

µερικές επιχειρήσεις σε συρρίκνωση. Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου δυναµικού 

επιτρέπει τις µειώσεις εργατικών δυναµικών µε την ελάχιστη αναταραχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 2.7: ∆ιαδικασία προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων 
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απόλύσεις, Μείωση αριθµού 

εργαζοµένων
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Εσωτερικό Περιβάλλον 
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Πηγή: Noe et al. (1999). 
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2.3.11 Μοντέλο Bramham  

Το σχήµα 2.8 δείχνει τα τέσσερα βήµατα της διαδικασίας προγραµµατισµού κατά 

τον Bramham (1978): 

1. ∆ιερεύνηση – στην οποία θεµελιώνεται µία επίγνωση. Πριν πραγµατοποιηθούν 

οποιεσδήποτε προβλέψεις, ή σχεδιαστούν προγράµµατα και πολιτικές, απαιτείται µία 

σαφής εικόνα της επιχείρησης. Η αποτελεσµατικότητα του προγραµµατισµού εξαρτάται 

από τη λεπτοµέρεια και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες είναι βασισµένη. 

Οποιαδήποτε αποτυχία στην αντίληψη του προβλήµατος σε αυτή τη φάση θα 

αποδυναµώσει ολόκληρη τη διαδικασία προγραµµατισµού. Είναι ουσιαστικό ότι, οι 

διάφοροι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην επιχείρηση, ως ευκαιρίες και ως 

περιορισµοί, γίνονται κατανοητοί και ότι τα προβλήµατα των παρόντων πολιτικών και 

µεθόδων («ο τρόπος που κάνουµε τα πράγµατα εδώ») αντιµετωπίζονται. Αυτό δεν 

σηµαίνει ότι θα τους αλλάξουν, αλλά ότι θα αναγνωριστούν ως δυνάµεις ή αδυναµίες. 

2.  Πρόβλεψη – όταν γίνονται µελλοντικές προβλέψεις. Καθιερώνοντας µία πηγή 

γνώσης για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, είναι πιθανό να µετακινηθούµε 

στις προσπάθειες που δείχνουν σε ποια κατεύθυνση πηγαίνει το εργατικό δυναµικό και 

σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει για να συναντήσει τους οργανωτικούς στόχους. Η 

φάση αυτή δεν είναι απλά µία διαδικασία πρόβλεψης του µέλλοντος. Πρέπει να 

εκφραστεί ως µία σαφής επιδίωξη για το που η επιχείρηση επιθυµεί να είναι. Η ουσία 

είναι ότι η διαδικασία πρόβλεψης υποδεικνύει τα προβλήµατα που πιθανόν θα 

προκύψουν. Θα δείξει τα σηµεία στα οποία η επιχείρηση είναι ευάλωτη ή όπου η 

αποτυχία είναι δαπανηρή. Ο σκοπός του προγραµµατισµού είναι να παρέχει συνεπείς 

στρατηγικές για τις διάφορες δραστηριότητες. Η πρόβλεψη αναφέρεται στο που η 

επιχείρηση µπορεί να είναι στο µέλλον. Ακόµα κι αν η πρόβλεψη δεν επιτυγχάνεται, ο 

µάνατζερ έχει µία αυξανόµενη συνειδητοποίηση γιατί ξέρει τι έχει χαθεί, ενώ µία 

αποδοτική διαδικασία ελέγχου θα του πει τι έχει αντί αυτού. 

3. Προγραµµατισµός – όταν αποφασίζονται πολιτικές που θα συναντήσουν το µέλλον. 

Έχοντας αξιολογήσει την κατάσταση του τρέχοντος εργατικού δυναµικού και της 

επιχείρησης και προβλέποντας τη ζήτηση και την προσφορά εργατικού δυναµικού, η 

προσοχή του µάνατζερ στρέφεται προς τα προγράµµατα που απαιτούνται για να 

εξασφαλίσουν την πραγµατοποίηση των επιδιώξεων. Ο σκοπός του προγραµµατισµού 
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είναι να διατυπωθούν συνεπείς και αλληλένδετες πολιτικές που σχεδιάζονται για να 

επιτύχουν τους στόχους του εργατικού δυναµικού της επιχείρησης. ∆εν έχει καµία αξία 

το ξεκίνηµα µίας πολιτικής στρατολόγησης, εάν η αµοιβή και οι όροι που 

προσφέρονται δεν είναι ανταγωνιστικοί ή εάν υπάρχουν ανεπαρκής διαθέσιµοι πόροι 

κατάρτισης. Ο προγραµµατισµός πρέπει να είναι ευέλικτος και όσο ευρύτερη είναι η 

γνώση και η κατανόηση των δυνάµεων και αδυναµιών του εργατικού δυναµικού της 

επιχείρησης τόσο πιθανότερο είναι ότι ο µάνατζερ θα ξέρει πώς να προβλέψει ή να 

αντιδράσει στο απρόβλεπτο.  

4. Χρησιµοποίηση – όταν υπολογίζεται η επιτυχία των παραπάνω πολιτικών. Στη 

φάση αυτή απαιτούνται µέτρα για τη χρησιµοποίηση του προγραµµατισµού 

ανθρωπίνων πόρων. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να προσδιοριστεί το µέτρο που θα 

χρησιµοποιηθεί. Για παράδειγµα, δεν θα εφαρµοσθεί µείωση του κόστους εάν αυτό 

συνοδεύεται από µειωµένη παραγωγή και φτωχές υπηρεσίες στον πελάτη. ∆εν υπάρχει 

λόγος να µην είναι το µέτρο κάτι αλτρουιστικό, όπως η επιθυµία για µείωση του 

ωραρίου εργασίας ή η αύξηση των διακοπών. Η επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει ποια 

είναι τα κριτήρια για την επιτυχία και να αναπτύξει  ένα σύστηµα για να διασφαλίσει 

την επίτευξή τους. Η έµφαση σε όλη αυτήν την περιγραφή της διαδικασίας 

προγραµµατισµού εργατικού δυναµικού δόθηκε στην ευελιξία και στη ροή των 

πληροφοριών από τη µία φάση στην άλλη. Αυτή η αλληλεξάρτηση είναι η καρδιά του 

προγραµµατισµού εργατικού δυναµικού. Η επιχείρηση εµφανίζεται ως ένα σύστηµα, 

όπου η δραστηριότητα σε µία περιοχή επιδρά κάπου αλλού. Γι’ αυτό και οι αποφάσεις 

σχετικά µε τη 

5.  στρατολόγηση και την κατάρτιση δεν µπορούν να εξεταστούν χωριστά. Η 

εφαρµογή της µίας οδηγεί αναγκαστικά στην εφαρµογή της άλλης.  

Αυτές οι σχέσεις δεν είναι φυσικά στατικές ούτε και το περιβάλλον στο οποίο 

υπάρχουν. Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινων πόρων είναι στην πράξη µία ροή 

πληροφοριών, µέσω των οποίων ο µάνατζερ συνειδητοποιεί τα προβλήµατα και τις 

ευκαιρίες εργατικού δυναµικού στην επιχείρηση. 
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Σχήµα 2.8: Πλαίσιο προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού 
Πηγή: Bramham (1989).  
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2.3.12 Μοντέλο Προγραµµατισµού για Στρατηγικές Αλλαγές 

Το µοντέλο αυτό προτείνεται από τους Jackson και Schuler (2003). Ριζοσπαστικές 

αλλαγές στρατηγικής σπάνια συµβαίνουν χωρίς να δηµιουργηθεί αναστάτωση. 

Πράγµατι πολλές επιχειρήσεις φαίνεται να αναπτύσσονται στο χάος. Αλλά οι 

περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν  να κρατήσουν το χάος υπό έλεγχο κατά τη 

διάρκεια της στρατηγικής αλλαγής µε τη συµµετοχή στον συστηµατικό προγραµµατισµό. 

Η διαδικασία του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων κατά τη διάρκεια της 

στρατηγικής αλλαγής περιλαµβάνει τα βήµατα που παρουσιάζονται στο σχήµα. 2.9. Η 

διαδικασία προγραµµατισµού δεν προχωρά πάντα ακριβώς όπως παρουσιάζεται. 

Εντούτοις, ανεξάρτητα από αυτό, τα βήµατα που παρουσιάζονται αποτελούν τα βασικά 

συστατικά µίας συστηµατικής προσέγγισης στον προγραµµατισµό για την εφαρµογή 

των στρατηγικών προσπαθειών αλλαγής. 

Το πλαίσιο που παρουσιάζεται στο σχήµα 2.9 δίνει έµφαση στη σηµασία της 

συστηµατικής και συνεχούς αξιολόγησης όλων των παγκόσµιων και επιχειρησιακών 

στοιχείων και εξετάζει τις επιπτώσεις τους στη διαχείριση του ανθρώπινων πόρων της 

επιχείρησης.  

Τα ζητήµατα των ανθρώπινων πόρων αποτελούν το σπουδαιότερο µέρος 

οποιασδήποτε προσπάθειας στρατηγικής αλλαγής – είτε αυτό το αναγνωρίζουν οι 

ηγέτες της αλλαγής είτε όχι. Οµοίως, ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων δεν 

πρέπει να αποµονώνεται από τα επιχειρησιακά ζητήµατα. Οι πιθανές αλλαγές στις 

πολιτικές και τις πρακτικές ανθρώπινων πόρων πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια 

ζητηµάτων σχετικών µε άλλους απτούς και άυλους πόρους, συµπεριλαµβανοµένων 

των πόρων χρηµατοδότησης, της τεχνολογίας, των φυσικών πόρων και της τρέχουσας 

και επιθυµητής φήµης της εταιρίας. Η ανάγκη για  στενή συνεργασία και συντονισµό 

µεταξύ των διευθυντών γραµµής και των διευθυντών ανθρώπινων πόρων, κατά τη 

διάρκεια του στρατηγικού προγραµµατισµού, παρουσιάζεται από τα διπλής 

κατεύθυνσης βέλη στο σχήµα 9.  

Ο όρος προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων αναφέρεται στις δραστηριότητες που 

τονίζονται στη δεξιά πλευρά του σχήµατος. Αρχίζει µε την πρόωρη συµµετοχή των 

διευθυντών ανθρώπινων πόρων στις συζητήσεις των πιθανών αλλαγών στην ηγεσία της 

επιχείρησης ή τις εταιρικές ή/ και ανταγωνιστικές στρατηγικές. Συνεχίζεται µε 
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περισσότερο εστιασµένες προσπάθειες επιδιώκοντας τον προσδιορισµό των στόχων των 

ανθρώπινων πόρων για αλλαγή. Οι στόχοι µπορούν να δηλωθούν και µε ποσοτικούς και 

µε ποιοτικούς όρους. Ιδανικά, εάν οι δηλωµένοι στόχοι για τις προσπάθειες αλλαγής 

ανθρώπινων πόρων επιτυγχάνονται, η επιχείρηση θα επιτύχει τους γενικούς 

στρατηγικούς στόχους της για την αλλαγή. Μόλις διευκρινιστούν σαφώς οι στόχοι για 

την αλλαγή, µπορούν να αναπτυχθούν τα σχέδια ανθρώπινων πόρων για την επίτευξη 

των στόχων. Τα σχέδια αυτά µπορούν να θεωρηθούν ως σχεδιαγράµµατα για τη δράση. 

∆ιευκρινίζουν ποιος πρέπει να κάνει τι, πότε, που, και πώς. ∆εδοµένου ότι τα σχέδια 

αναπτύσσονται, απαιτείται η στενή συνεργασία µεταξύ των διευθυντών ανθρώπινων 

πόρων και άλλων διευθυντών που συµµετέχουν στη δηµιουργία εταιρικών και 

επιχειρηµατικών σχεδίων. Σε αυτή τη φάση, τα σχέδια ανθρώπινων πόρων πρέπει να 

αντιµετωπίσουν δύο βασικά ζητήµατα: Ποιες διαδικασίες θα έπρεπε να 

χρησιµοποιηθούν για να σχεδιαστούν νέες πολιτικές και τις πρακτικές ανθρώπινων 

πόρων; Πώς οι νέες πολιτικές και οι πρακτικές θα εισαχθούν στο εργατικό δυναµικό; 

Μόλις αναπτυχθούν τα σχέδια, µπορεί να αρχίσει η εφαρµογή των σχεδίων. ∆εδοµένου 

ότι η αλλαγή εξελίσσεται, τα αποτελέσµατά της σε όλους τους συµµετέχοντες πρέπει να 

αναθεωρηθούν. Σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής, η διαδικασία αναθεώρησης και 

αξιολόγησης της επιτυχίας οδηγεί αναπόφευκτα σε επανεξέταση και σε εκ νέου 

επικέντρωση. Σήµερα, επειδή το περιβάλλον αλλάζει τόσο εντυπωσιακά ο 

προγραµµατισµός, του ανθρώπινων πόρων έχει γίνει δυναµικότερος και έχει εστιάσει 

περισσότερο στα στρατηγικά ζητήµατα.  
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Σχήµα 2.9: Τα βήµατα του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων για Στρατηγικές αλλαγές 

 

Παγκόσµιο και Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 
 

            
 
 
 
 
      

       Στρατηγικός 

 Προγραµµατισµός Επιχείρησης Προγραµµατισµός Ανθρώπινων 
Πόρων για Στρατηγικές Αλλαγές

Εκτίµηση του Παγκόσµιου και 
του Επιχειρηµατικού 

Περιβάλλοντος 

Προσδιορισµός Στρατηγικών 
στόχων στην προσπάθεια 

αλλαγής 

Ανάπτυξη σχεδίων για 
Στρατηγικές Αλλαγές 

Συµµετοχή στην εκτίµηση του 
Παγκόσµιου και του 

Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος 

Προσδιορισµός στόχων ανθρώπινων 
πόρων στην προσπάθεια αλλαγής για 
την εξασφάλιση των προβλεπόµενων 

αναγκών 

Ανάπτυξη σχεδίων ανθρώπινων 
πόρων µε µετρήσεις και χρονοπίνακες 

Εφαρµογή Σχεδίων 

Ανασκόπηση, Ανατροφοδότηση, Επανεστίαση 

 

Πηγή: Jackson και Schuler (2002).  
 

2.3.13 Μοντέλο Armstrong 

Σύµφωνα µε τον Armstrong (2000), οι στρατηγικές ανθρώπινων πόρων 

παρουσιάζουν πρόοδο µέσω της ανάλυσης των επιχειρησιακών στρατηγικών και των 

δηµογραφικών εξελίξεων. Μετατρέπονται στα προγράµµατα δράσης βασισµένα στην 

έκβαση των ακόλουθων αλληλένδετων δραστηριοτήτων προγραµµατισµού (σχήµα 

2.10):  
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 Προγραµµατισµός σεναρίου: ∆ιευθύνει µία περιβαλλοντική ανίχνευση σε 

ζητήµατα που τα περισσότερα έχουν επιπτώσεις στις αγορές εργασίας για τις οποίες 

ενδιαφέρεται η επιχείρηση. 

 Πρόβλεψη ζήτησης: Υπολογίζει τις µελλοντικές ανάγκες για τους 

ανθρώπους και τις ειδικότητες, κάνοντας αναφορά στα εταιρικά και λειτουργικά 

σχέδια και τις προβλέψεις των µελλοντικών επιπέδων δραστηριότητας.  

  Πρόβλεψη προσφοράς: Υπολογίζει την προσφορά του εργατικού δυναµικού από 

την αναφορά στις αναλύσεις τρεχόντων πόρων και την µελλοντική διαθεσιµότητα. 

 Πρόβλεψη απαιτήσεων: Αναλύει τις προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης 

που προσδιορίζουν µελλοντικά ελλείµµατα ή πλεονάσµατα µε τη βοήθεια των 

προτύπων, όπου απαιτείται. 

 Ανάλυση παραγωγικότητας και δαπανών: Αναλύει την παραγωγικότητα, την 

ικανότητα, τη χρησιµοποίηση και τις δαπάνες µε σκοπό να προσδιοριστεί η ανάγκη 

για βελτιώσεις στην παραγωγικότητα ή τις µειώσεις στο κόστος. 

 Πρόγραµµα δράσης: Προετοιµάζει τα σχέδια για να εξετάσει τα ελλείµµατα 

ή τα πλεονάσµατα της πρόβλεψης, για να βελτιώσει τη χρησιµοποίηση, την 

ευελιξία και την παραγωγικότητα ή για να µειώσει τις δαπάνες. 

 Σύνταξη προϋπολογισµού και έλεγχος: Συντάσσει προϋπολογισµούς για τους 

ανθρώπινους πόρους και παρακολουθεί την εφαρµογή του σχεδίου έναντι αυτών.  
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Στρατολόγηση Εκπαίδευση Αύξηση 
παραγωγικότητας 

Εναλλακτικές 
πηγές 

Αναδιάρθρωση 

Ζήτηση 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο 

Ανάλυση των 
υφιστάµενων πόρων 

Οργανωτικό  
σχέδιο 

Πρόβλεψη 
δραστηριότητας

Πρόβλεψη 
Ζήτησης 

Ανάλυση της 
χρησιµοποίησης

Πρόβλεψη ελλείψεων/ 
πλεονασµάτων

Σχεδιασµός 

Εσωτερική 
προσφορά

Εξωτερική 
προσφορά

Πρόβλεψη 
Προσφοράς 

         Έλεγχοι 

Προϋπολογισµός 

Προσφορά 

Σχήµα 2.10: Η διαδικασία προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων 
Πηγή: Armstrong (2000). 
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Η εµπεριστατωµένη µελέτη των µοντέλων τα οποία παρουσιάστηκαν αναδεικνύει 

τα κοινά σηµεία και τη βασική αντίληψη πάνω στη µείζονος σηµασίας λειτουργία, για 

κάθε επιχείρηση, του προγραµµατισµού των ανθρώπινων πόρων. Παράλληλα, 

εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές στην προσέγγιση ορισµένων πτυχών της και στην 

αντιµετώπιση επιµέρους προβληµάτων, οι οποίες εκφράζουν την φιλοσοφία του 

ερευνητή, την αντίληψή του πάνω σε θέµατα αλλαγών, την ευαισθησία του σε θέµατα 

που σχετίζονται µε ανθρώπους και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.  

Ανακεφαλαιώνοντας, µπορούµε να εκφράσουµε την άποψη ότι, ένα καλό µοντέλο 

προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων θα πρέπει να είναι ικανό να εκπληρώσει τις 

προσδοκίες των διευθυντών στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής της επιχείρησης 

και παράλληλα να είναι ευέλικτο και λειτουργικό. Για τη διαδικασία της ολοκλήρωσής 

του είναι απαραίτητα τα επόµενα βήµατα: 

1. Ανάλυση των στόχων της επιχείρησης στα πλαίσια της στρατηγικής της.  

2. Χάραξη χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των στόχων της επιχείρησης. 

3. Πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό ανά τµήµα, ειδικότητες και 

συγκεκριµένες δεξιότητες για κάθε φάση του χρονοδιαγράµµατος.  

4. Καταγραφή των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και άλλων ατοµικών στοιχείων του 

υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού.  

5. Καταγραφή των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων και πρόβλεψη 

αποχωρήσεων για άλλους λόγους για κάθε φάση του χρονοδιαγράµµατος ξεχωριστά.  

6. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και πρόβλεψη σχετικά µε την 

προσφορά των ειδικοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες θα απαιτηθούν σε κάθε φάση του 

χρονοδιαγράµµατος.  

7. Καταγραφή των πλεοναζόντων εργαζοµένων ή των ελλείψεων. 

8. Εναρµόνιση της προσφοράς και της ζήτησης είτε µε εσωτερικές διαδικασίες 

είτε µε προσφυγή στο εξωτερικό περιβάλλον, ανάλογα µε τη στρατηγική ανθρώπινων 

πόρων της επιχείρησης.   

9. Αξιολόγηση της επιτυχίας του χρονοδιαγράµµατος σε κάθε φάση της 

διαδικασίας και αναθεώρηση όπου και όταν χρειαστεί.  

10. Αξιολόγηση της συνδροµής του προγραµµατισµού στην επίτευξη των στόχων 

της επιχείρησης µε τη λήξη του χρονικού ορίζοντα του προγραµµατισµού.  
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Όπως γίνεται αντιληπτό από την περιγραφή όλων των µοντέλων, κυρίαρχο ρόλο στην 

όλη διαδικασία του προγραµµατισµού διαδραµατίζει η πρόβλεψη της προσφοράς και 

της ζήτησης του αναγκαίου προσωπικού. Για τον καθορισµό δε αυτών 

χρησιµοποιούνται κυρίως στατιστικές µέθοδοι.  

2.4 Τεχνικές πρόβλεψης Ανθρώπινων Πόρων 

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες της διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα µίας 

επιχείρησης, βασίζονται άµεσα ή έµµεσα σε κάποια µορφή πρόβλεψης σχετικά µε τις 

µελλοντικές εξελίξεις. Κατά κάποιο τρόπο, η πρόβλεψη του µέλλοντος αποτελεί για την 

επιχείρηση τη γέφυρα µε το περιβάλλον, ειδικά όσον αφορά τις αλλαγές εκείνες που 

επηρεάζουν τις παρούσες και µελλοντικές δραστηριότητες (∆ερβισιώτης, 1980). 

Οι προβλέψεις για τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό προκύπτουν από τον 

συσχετισµό των προβλέψεων της προσφοράς και της ζήτησης και καθορίζουν κάθε 

έλλειψη ή πλεονασµό εργαζοµένων που θα υπάρξει στο µέλλον. Για τον σκοπό αυτόν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορα µοντέλα. Ένα µοντέλο είναι η αντιπροσώπευση 

µίας πραγµατικής κατάστασης. Απεικονίζει τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ  των σχετικών 

παραγόντων σε εκείνη την κατάσταση και, µε τη δόµηση και την τυποποίηση 

οποιασδήποτε πληροφορίας για αυτούς τους παράγοντες, παρουσιάζει την 

πραγµατικότητα σε µία απλουστευµένη µορφή. Τα µοντέλα µπορούν να βοηθήσουν:  

 Τους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων στην κατανόηση της κατάστασης 

για την οποία πρέπει να πάρουν αποφάσεις και τα πιθανά αποτελέσµατα από αυτές.  

 Την υποκίνηση νέων ιδεών για τα προβλήµατα, µεταξύ άλλων ιδεών, 

παρέχοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις του τύπου "τι εάν;" (ανάλυση ευαισθησίας). 

 Την αξιολόγηση των εναλλακτικών σχεδίων δράσης (Armstrong, 2000). 

Επειδή το µοντέλο προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού είναι µία µαθηµατική 

περιγραφή του πόσες αλλαγές έχουν συµβεί στο σύστηµα, πρώτα από όλα πρέπει να 

προσδιοριστούν όλοι οι περιορισµοί κάτω από τους οποίους λειτουργεί το σύστηµα. 

Κατά δεύτερο λόγο, το µοντέλο πρέπει να καθορίζει τον µηχανισµό µε τον οποίο 

γενικεύονται οι ροές. Κάποιες ροές όπως οι προαγωγές ή οι προβιβασµοί είναι κάτω 

από τον ευθύ έλεγχο της διοίκησης και σε αυτές τις περιπτώσεις οι υποθέσεις πρέπει να 

είναι σχετικές µε τις αποφάσεις τις οποίες θα πάρουν τα στελέχη. Σε άλλες περιπτώσεις 
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κάποιος µπορεί να στηρίζεται στις διοικητικές απόψεις και στη µαρτυρία 

προηγούµενων πρακτικών. Άλλες ροές όπως οι εθελοντικές αποχωρήσεις δεν είναι 

κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης και οι υποθέσεις σχετικά µε τα µελλοντικά 

τους επίπεδα είναι πιθανό να βασίζονται στην αναδροµή ιστορικών δεδοµένων και τη 

διοικητική κρίση- ανάλυση (Bartholomew, 1991). 

Η πρόβλεψη δεν είναι απλά η διαδικασία πρόβλεψης του µέλλοντος. Αυτή πρέπει 

να πηγάζει από ξεκάθαρη επιδίωξη για το που επιθυµεί να είναι η επιχείρηση 

(Bramham, 1978), ενώ αποτελεί προσεγγιστική και όχι απόλυτη και σίγουρη λύση του 

προβλήµατος (Byars και Rue, 2004). ∆ιάφορες τεχνικές πρόβλεψης, προσφοράς 

(supply) και ζήτησης (demand) ανθρώπινων πόρων χρησιµοποιούνται από τους 

ειδικούς. Κάποιες από αυτές είναι ποιοτικές και άλλες ποσοτικές (Mondy et. al., 1999). 

Με τις τεχνικές πρόβλεψης γίνεται προσπάθεια εκτίµησης των µελλοντικών αναγκών 

της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναµικό, έτσι ώστε να σχεδιαστούν οι ενέργειες οι 

οποίες είναι απαραίτητες για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες την κατάλληλη στιγµή µε 

το κατάλληλο υλικό.  

Ο σκοπός του προγραµµατισµού είναι να παρασχεθούν οι απαραίτητες στρατηγικές 

για διάφορες δραστηριότητες. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το αποτέλεσµα των προβλέψεων 

ελέγχεται και τα προβλήµατα προλαµβάνονται ή επιλύονται ανάλογα µε την περίπτωση. 

Το σχέδιο δεν είναι σταθερό, αλλά είναι συνεχώς µεταβαλλόµενο πλαίσιο απέναντι στις 

αποφάσεις που παίρνονται για το εργατικό δυναµικό (Bramham, 1978). Αν ο 

προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού αφορά αλλαγή µε βραχυπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες προοπτικές πρέπει να λειτουργεί παράλληλα µε τη διαδικασία του 

επιχειρησιακού προγραµµατισµού (Jackson και Schuler, 1990). Σε πολλές επιχειρήσεις, 

η διαδικασία αρχίζει µε ένα όραµα πού η οργάνωση πρέπει να βρίσκεται σε 5 (ή ακόµα 

και 10) έτη, και εργάζεται έπειτα προς τα πίσω για να κατανοήσει τις βραχυπρόθεσµες 

επιπτώσεις του µακροπρόθεσµου οράµατος. Σε µερικές επιχειρήσεις, η µακροπρόθεσµη 

προοπτική µπορεί να διαδραµατίσει µικρό ρόλο στη διαδικασία προγραµµατισµού. ∆ύο 

συνηθισµένοι λόγοι για τους οποίους απαιτείται πολλή προσοχή στον µακροπρόθεσµο 

προγραµµατισµό είναι (α) η πεποίθηση ότι το µέλλον είναι τόσο απρόβλεπτο που 

προσπαθώντας να το προβλέψεις χάνεις χρόνο, ή (β) η υπονοούµενη υπόθεση ότι το 

µέλλον θα είναι λίγο πολύ το ίδιο µε το παρόν (Jackson και Schuler, 2003). Οι 
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προσπάθειες των προβλέψεων εστιάζονται (α) στην ανάπτυξη εκτιµήσεων σχετικά µε 

τον απαραίτητο αριθµό εργαζοµένων και δεξιοτήτων, (β) στην πρόβλεψη της 

προσφοράς εργαζοµένων και δεξιοτήτων και (γ) στην εφαρµογή σχεδίων τα οποία 

εξασφαλίζουν ότι ο κατάλληλος αριθµός ανθρώπων µε τις κατάλληλες δεξιότητες θα 

είναι διαθέσιµος την κατάλληλη στιγµή και στην κατάλληλη θέση. Στην περίπτωση που 

η προσφορά είναι µεγαλύτερη, πρέπει να βρεθούν τρόποι µείωσης του προσωπικού, ενώ 

αντίθετα, αν η προσφορά είναι µικρότερη της ζήτησης, θα πρέπει να γίνει 

στρατολόγηση νέου προσωπικού (Jackson και Schuler, 2003). Ο προγραµµατισµός 

ανθρώπινων πόρων διακρίνεται σε βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και 

µακροπρόθεσµο, ανάλογα µε τη χρονική του διάρκεια. Συνήθως όµως, ο σχεδιασµός 

είναι βραχυπρόθεσµος, δηλαδή από 6 µήνες έως 1 έτος. Αυτό το χρονικό επίπεδο 

σχεδιασµού είναι προσφιλέστερο στις επιχειρήσεις, γιατί απαιτεί λιγότερες υποθέσεις 

για το µέλλον και προσφέρει άµεσες εκτιµήσεις των µελλοντικών αναγκών. Ο 

µεσοπρόθεσµος και ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός είναι πολύ πιο δύσκολη διαδικασία. 

Ο µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός αναφέρεται σε διάστηµα από ένα έως πέντε έτη, ενώ ο 

µακροπρόθεσµος υπερβαίνει τα πέντε έτη (Mathis και Jackson, 2000). Σε κάθε 

περίπτωση, η επιχείρηση προκειµένου να κάνει προβλέψεις για την προσφορά και τη 

ζήτηση, σύµφωνα πάντοτε µε τους στόχους και τις επιδιώξεις της στα πλαίσια του 

στρατηγικού προγραµµατισµού θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση (α) του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και (β) του εσωτερικού περιβάλλοντος (Mathis και Jackson, 2000).  

α. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

Η καρδιά του στρατηγικού προγραµµατισµού είναι συσσωρευµένη γνώση, η οποία 

προέρχεται από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα όταν 

πρόκειται για ανθρώπινους πόρους, η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν τις δυνατότητες προσφοράς εργατικού 

δυναµικού από το εξωτερικό περιβάλλον τους. Πολλοί παράγοντες επιδρούν στην 

προσφορά εργασίας από το εξωτερικό περιβάλλον. Κατά τους Mathis και Jackson 

(2000), οι σηµαντικότεροι από αυτούς είναι: 

α.1 Κυβερνητικές επιδράσεις: Οι κυβερνητικές επιδράσεις αποτελούν σηµαντικό 

παράγοντα επηρεασµού της προσφοράς εργασίας. Η πολιτική σε θέµατα εµπορίου 

(ανοικτή ή κλειστή πολιτική εισαγωγών), φορολογίας, κοινωνικής πολιτικής, 
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συνταξιοδοτικού, µετανάστευσης και εκπαίδευσης επηρεάζει την προσφερόµενη 

εργασία και είναι απαραίτητο κατά τον προγραµµατισµό των ανθρώπινων πόρων να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

α.2 Οικονοµικές συνθήκες: Παράγοντες όπως τα επιτόκια, ο πληθωρισµός και ο 

ρυθµός ανάπτυξης βοηθούν στον προσδιορισµό της διαθεσιµότητας των ανθρώπινων 

πόρων. Αποφάσεις σχετικές µε τους µισθούς, τις υπερωρίες, τις προσλήψεις ή 

απολύσεις στηρίζονται στις εκάστοτε επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες. Για 

παράδειγµα, οι οικονοµικές συνθήκες επιδρούν στη µείωση της ανεργίας. Όσο το 

ποσοστό ανεργίας µεγαλώνει τόσο πιο εύκολο είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι 

εργαζόµενοι. 

α.3 Γεωγραφικές και ανταγωνιστικές συνθήκες: Οι επιχειρήσεις σχεδιάζοντας το 

εργατικό δυναµικό το οποίο απαιτείται πρέπει να λάβουν υπόψη τους επόµενους 

παράγοντες: 

 Επίπεδα µετανάστευσης (εσωτερικής- εξωτερικής) στην περιοχή. 

 Ύπαρξη άλλων εργοδοτών στην περιοχή. 

 Ελκυστικότητα της περιοχής. 

 Άµεσοι ανταγωνιστές στην περιοχή. 

 Επίδραση του παγκόσµιου ανταγωνισµού στην περιοχή. 

α.4 Σύνθεση εργατικού δυναµικού και µορφές απασχόλησης: Αλλαγές στην σύνθεση 

του εργατικού δυναµικού σε συνδυασµό µε τη χρήση διαφόρων µορφών απασχόλησης 

δηµιούργησαν εργασιακούς χώρους και επιχειρήσεις πολύ διαφορετικές από αυτές που 

υπήρχαν χρόνια πριν. Πολλές επιχειρήσεις προσανατολίζονται στο να έχουν 

ικανοποιητικό αριθµό εργαζόµενων µε τις απαραίτητες ικανότητες µε διαφορετικό και 

πιο ευέλικτο ωράριο απασχόλησης.  

β. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος. 

Η ανάλυση των εργασιών οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν και των δεξιοτήτων τις 

οποίες διαθέτει το υφιστάµενο ανθρώπινο δυναµικό είναι το επόµενο µέρος του 

προγραµµατισµού. Οι ανάγκες της επιχείρησης πρέπει να συγκρίνονται µε την 

υφιστάµενη προσφορά. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να γίνει καταγραφή των δεξιοτήτων. 

Ο Patten (1971) σηµειώνει επτά βασικές κατηγορίες πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να 

περιέχονται στην καταγραφή των δεξιοτήτων. 
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 Προσωπικά δεδοµένα: ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση. 

 ∆εξιότητες: µόρφωση, εκπαίδευση, εµπειρία. 

 Ειδικές ικανότητες: µέρος επαγγελµατικής οµάδας, ειδικά επιτεύγµατα. 

 Μισθολογικό και Επαγγελµατικό ιστορικό: παρών και προηγούµενος µισθός, 

χρονολογία πρόσληψης, προηγούµενες εργασίες. 

 Επιχειρησιακά ∆εδοµένα: µισθολογική πολιτική, συνταξιοδοτήσεις, αρχαιότητα. 

 Ατοµική Ικανότητα: βαθµολογία ψυχολογικών και άλλων δοκιµασιών, ιατρικό 

ιστορικό. 

 Ειδικές Ατοµικές Προτιµήσεις: περιοχή προτίµησης εργασίας, είδος εργασίας. 

Η πρόβλεψη αποτελεί προσέγγιση και όχι αναµφισβήτητη και σίγουρη λύση. Από τις 

διαθέσιµες τεχνικές για πρόβλεψη της προσφοράς και της ζήτησης άλλες είναι απλές 

και άλλες πιο σύνθετες. Πολλές από αυτές είναι βασισµένες σε µαθηµατικά ή 

στατιστικά µοντέλα και εφαρµόζονται κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις ανάλογα µε 

το περιβάλλον, το µέγεθος και τη µορφή της επιχείρησης (Jackson και Schuler, 2003). 

2.5 Τεχνικές πρόβλεψης της ζήτησης 

Πρόβλεψη ζήτησης είναι η διαδικασία εκτίµησης του µελλοντικού αριθµού 

ανθρώπων που απαιτούνται και των πιθανών δεξιοτήτων και ειδικοτήτων που θα 

χρειαστούν. Η βάση της πρόβλεψης είναι ο ετήσιος προϋπολογισµός και το πιο 

µακροπρόθεσµο επιχειρησιακό σχέδιο, που µεταφράζεται στα επίπεδα 

δραστηριότητας για κάθε λειτουργία και τµήµα ή σε αποφάσεις σχετικά µε τη 

συρρίκνωση (Armstrong, 2000). Πρόβλεψη της ζήτησης είναι µία εκτίµηση του 

αριθµού και του είδους του ανθρώπινου δυναµικού που θα απαιτηθεί στο µέλλον για 

την πραγµατοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Πριν, βέβαια, 

προγραµµατιστεί ο απαιτούµενος αριθµός ανθρώπινου δυναµικού θα πρέπει να γίνει 

πρόβλεψη για τη ζήτηση των προϊόντων της επιχείρησης. Αυτή η πρόβλεψη πρέπει να 

µετατραπεί σε ζήτηση ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο θα πραγµατοποιήσει τις 

αναγκαίες δραστηριότητες που θα καλύψουν τη ζήτηση των προϊόντων (Mondy et al., 

1999). Μετά τον καθορισµό των στόχων της επιχείρησης, του τοµέα και του τµήµατος, 

οι εκτελεστικοί διευθυντές (operating managers) πρέπει να προσδιορίσουν τις 

δεξιότητες και τις εξειδικεύσεις που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων. Το 
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κλειδί σε αυτή την περίπτωση είναι να κοιτάξουµε όχι τις ικανότητες και τις δεξιότητες 

του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού αλλά να καθορίσουµε τις ικανότητες και 

τις δεξιότητες οι οποίες θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων. Από τη στιγµή 

που καθορίζονται οι στόχοι, οι διευθυντές παραγωγής (production managers) πρέπει να 

καθορίσουν επακριβώς το πως αυτοί οι στόχοι µεταφράζονται σε ανάγκες ανθρώπινου 

δυναµικού (Byars και Rue, 2003). Ο ρόλος του συστήµατος πρόβλεψης της ζήτησης 

σε µία επιχείρηση συνίσταται στην κάλυψη των αναγκών σε πληροφορίες των 

διαφόρων επιπέδων της διοίκησης και των διαφόρων λειτουργικών τµηµάτων για 

κάθε επίπεδο (∆ερβισιώτης, 1980). 

Για την πρόβλεψη της ζήτησης ανθρώπινου δυναµικού µπορεί να 

χρησιµοποιήσουµε (α) Μεθόδους Κρίσης και/ ή (β) Μαθηµατικές- Στατιστικές 

Μεθόδους (Byars και Rue, 2003; Armstrong, 2000; Mathis και Jackson 2000 ). 

2.5.1 Μέθοδοι Κρίσης (Judgmental Methods) 

Σε αυτές τις µεθόδους επιστρατεύεται η γνώση, η ικανότητα και η εµπειρία των 

στελεχών τα οποία παίρνουν αποφάσεις, είναι δε οι πλέον χαρακτηριστικές από τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούνται (Armstrong, 2000). Στις Μεθόδους Κρίσης 

εντάσσονται: 

Η µέθοδος της ∆ιοικητικής Εκτίµησης: Με τη µέθοδο αυτή οι διευθυντές κάνουν 

εκτιµήσεις των µελλοντικών αναγκών βασισµένοι κυρίως στην εµπειρία του 

παρελθόντος. Αυτές οι εκτιµήσεις µπορεί να γίνονται από τα ανώτερα στελέχη και να 

προωθούνται προς τα κατώτερα επίπεδα (top-dawn), από τα κατώτερα επίπεδα και να 

προωθούνται προς τα ανώτερα στελέχη για περαιτέρω επανεξέταση (bottom-up) ή από 

ένα συνδυασµό στελεχών ανώτερου και χαµηλότερου επιπέδου (Byars και Rue, 2003) 

Η Εµπειρική µέθοδος: Η µέθοδος αυτή  στηρίζεται στις γενικές οδηγίες που 

εφαρµόζονται σε µία συγκεκριµένη κατάσταση µέσα στην επιχείρηση. Εντούτοις, είναι 

σηµαντικό να προσαρµοστούν οι οδηγίες για να καλύπτουν τις ευρέως µεταβαλλόµενες 

υπηρεσιακές ανάγκες (Mathis και Jackson, 2000). 

Η µέθοδος Delphi: Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί µία µέθοδος δοµηµένης κρίσης  

κατά την οποία διάφοροι διευθυντές καλούνται να κάνουν τις προβλέψεις των απαιτήσεων. 

Σε κάθε διευθυντή δίνονται στη συνέχεια οι προβλέψεις των άλλων διευθυντών και 
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καλούνται να αλλάξουν τις δικές τους. Σε αυτήν την αποκαλούµενη µέθοδο των ∆ελφών, οι 

διευθυντές αλλάζουν την αξιολόγησή τους βλέποντας τις αξιολογήσεις των άλλων. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνεται όλη η εµπειρία και προκύπτει µία συναίνεση ενώ 

συγχρόνως αποφεύγονται οι υπερβολές (Bramham, 1978).  

Η µέθοδος Ανάλυσης Σεναρίου: Η ανάλυση σεναρίου περιλαµβάνει τη 

χρησιµοποίηση των στοιχείων του εργατικού δυναµικού της επιχείρησης µε σκοπό την 

ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων (Ward, 1996). Αυτά τα σενάρια αναπτύσσονται σε 

«θυελλώδεις» συνεδριάσεις µεταξύ των διευθυντών γραµµής και του διευθυντή 

ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι προβλέπουν τι θα συµβεί µε το εργατικό δυναµικό τους για 

τα επόµενα χρόνια. Μόλις αυτές οι προβλέψεις αποκρυσταλλωθούν, οι διευθυντές 

εργάζονται έπειτα προς τα πίσω για να προσδιορίσουν τα βασικά σηµεία αλλαγής. Το 

σηµαντικότερο πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι ενθαρρύνει την ανοικτή σκέψη 

µακριά από τυποποιηµένες απόψεις (Byars και Rue, 2003). 

Η µέθοδος της Οµάδας: Αντίθετα µε την τεχνική των ∆ελφών, απαιτεί τη συνάντηση 

των ειδικών πρόσωπο µε πρόσωπο. Τα ιδανικά τους παράγονται συνήθως πρώτα 

ανεξάρτητα, συζητούνται ως οµάδα, και συντάσσονται έπειτα ως έκθεση (Mathis και 

Jackson, 2000) 

Αν και οι προβλέψεις µε µεθόδους κρίσης βασίζονται σε λιγότερα δεδοµένα, σε 

σχέση µε τις Μαθηµατικές- Στατιστικές Μεθόδους, εντούτοις, στην πράξη τείνουν να 

κυριαρχήσουν (Jackson και Schuler, 2003). 

 2.5.2 Μαθηµατικές- Στατιστικές µέθοδοι (Mathematical–Statistical Methods) 

Σε αντίθεση µε τις µεθόδους διοικητικής κρίσης οι στατιστικές µέθοδοι 

πρόβλεψης στηρίζονται, σε µεγάλο ποσοστό, σε αντικειµενικά στοιχεία και τυπικά 

µοντέλα, εφαρµόζονται δε όταν είναι διαθέσιµη για ανάλυση µεγάλη ποσότητα από 

ιστορικά στοιχεία (Jackson και Schuler, 2003).  

Η πρόβλεψη της ζήτησης εργατικού δυναµικού είναι συνήθως το δυσκολότερο 

µέρος της εξισορρόπησης της εξίσωσης εργατικού δυναµικού. ∆εν υπάρχει κανένα 

σύνολο "προτύπων ζήτησης" που τίθεται παράλληλα µε τα πρότυπα προσφοράς, ενώ 

είναι εκπληκτικό το πόσοι διαφορετικοί παράγοντες υπεισέρχονται σε µία τυπική 

κατάσταση πρόβλεψης της ζήτησης. Οι παράγοντες οι οποίοι ρυθµίζουν τη 
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διαθεσιµότητα των εργασιών εξαρτώνται από πράγµατα όπως η ζήτηση για ένα προϊόν ή 

µία υπηρεσία, η κατάσταση της τεχνολογίας και η µέθοδος εργασίας. Είναι σαφές ότι 

οποιαδήποτε προσπάθεια πρόβλεψης της ζήτησης πρέπει να αφορά αποκλειστικά τα 

ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της κάθε περίπτωσης. Είναι εξίσου σαφές ότι, δεν 

είναι ένα καθαρώς στατιστικό πρόβληµα —αντίθετα οι στατιστικές εκτιµήσεις 

διαδραµατίζουν συχνά έναν δευτερεύοντα µόνο ρόλο. Εντούτοις, αρκετή εµπειρία έχει 

συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια η οποία προσδιορίζει µερικές χρήσιµες στατιστικές 

τεχνικές (Bartholomew, 1991). 

Πριν αναφερθούµε αναλυτικά σε µεµονωµένες µεθόδους θα κάνουµε µία γενική 

επισκόπηση δύο πιθανών προσεγγίσεων στο πρόβληµα της ζήτησης ανθρώπινου 

δυναµικού.  

Η πρώτη βασίζει την πρόβλεψη στα επίπεδα επάνδρωσης του παρελθόντος. Αυτό 

σηµαίνει συλλογή στοιχείων σχετικά µε τον αριθµό των εργαζοµένων για µία σειρά 

ετών από το παρελθόν και χρήση κάποιων τεχνικών χρονολογικών σειρών για να 

προεκταθεί η σειρά στο µέλλον. Αυτή η µέθοδος έχει πολλές αδυναµίες, αλλά η 

θεµελιώδης αδυναµία της είναι ότι εξισώνει τα υλοποιηµένα επίπεδα µε τα απαραίτητα 

επίπεδα επάνδρωσης (Bartholomew, 1991). Η µέθοδος της ανάλυσης χρονολογικών 

σειρών βασίζεται στην υπόθεση ότι η µελλοντική κατάσταση αποτελεί συνέχεια του 

παρελθόντος. Τάσεις του παρελθόντος προβάλλονται στο µέλλον για να εξοµοιώσουν ή 

να τυποποιήσουν το τι πρόκειται να συµβεί αν αυτές συνεχίσουν (Toringhton, 1995). 

Στη συνέχεια έχουµε τη δυνατότητα να λάβουµε υπόψη κάθε προβλεπόµενη αλλαγή η 

οποία προκύπτει από µία αλλαγή στη χρήση του κεφαλαίου και των µηχανηµάτων, 

αλλαγή στο εξωτερικό οικονοµικό κλίµα, τα προβλήµατα µέσα στην επιχείρηση και την 

αιφνίδια εµφάνιση ανταγωνιστών (Bramham, 1978).  

Η δεύτερη και συνήθως η πιο ικανοποιητική προσέγγιση είναι να προβλεφθεί ο 

φόρτος εργασίας και να µετατραπεί κατόπιν αυτός σε επίπεδα επάνδρωσης. Σε µερικές 

περιπτώσεις αυτό µπορεί να είναι ένα σχετικά απλό θέµα. Σε άλλες περιπτώσεις, η 

σχέση µεταξύ της εργασίας και του µεγέθους του εργατικού δυναµικού που απαιτείται 

µπορεί να είναι πιο σύνθετη. Αυτή η προσέγγιση επαφίεται στις αρµοδιότητες δύο 

κλάδων της στατιστικής θεωρίας: των χρονολογικών σειρών που απαιτούνται για να 

προβλέψουν τον φόρτο εργασίας και των τεχνικών συσχέτισης που απαιτούνται για να 
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µεταφράσουν αυτές τις προβλέψεις σε απαιτήσεις εργατικού δυναµικού (Bartholomew, 

1991). 

Άλλες στατιστικές µέθοδοι σχετίζουν τον αριθµό των ζητούµενων εργαζοµένων µε 

περισσότερο ειδικές επιχειρησιακές και περιβαλλοντικές καταστάσεις. Αυτές οι τεχνικές 

χρησιµοποιούνται για να υπολογίσουν τη ζήτηση ανθρώπινου δυναµικού ως αποτέλεσµα 

των συνηθισµένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Μπορούν να πάρουν υπόψη τους 

παράγοντες όπως η παραγωγή, οι πωλήσεις και το επίπεδο υπηρεσιών. Αυτοί οι 

παράγοντες µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωριστά ή σε συνδυασµό µε άλλους 

προσδιορισµένους παράγοντες. Ένα απλό µοντέλο µπορεί να σχετίζει την ζήτηση 

ανθρώπινου δυναµικού µε την παραγωγή, χρησιµοποιώντας µία σταθερή σχέση, χωρίς 

να κάνει καµία υπόθεση για τις πωλήσεις. Σε αυτό το µοντέλο, αν η παραγωγή 

διπλασιαστεί θα πρέπει να διπλασιαστεί και το εργατικό δυναµικό (Toringhton, 1995) 

2.5.2.1. Πρόβλεψη της ζήτησης ανθρώπινου δυναµικού µε χρονολογικές σειρές 

Στην ουσία, µε αυτή τη µέθοδο προσπαθούµε να προσδιορίσουµε κάποια σχέση 

µεταξύ των ιστορικών στοιχείων ανθρώπινου δυναµικού και του χρόνου, η οποία 

εκφράζει την τάση έτσι ώστε στη συνέχεια να επεκτείνουµε αυτή την τάση στο µέλλον 

(Bartholomew, 1991). Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιούνται, για την πρόβλεψη των 

µελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό, τα προηγούµενα επίπεδα προσωπικού 

(αντί των δεικτών φόρτου εργασίας), τα οποία εξετάζονται µε σκοπό να αποµονωθούν 

οι εποχιακές και κυκλικές µεταβολές, οι µακροπρόθεσµες τάσεις, και οι τυχαίες 

διακυµάνσεις. Οι µακροπρόθεσµες τάσεις στη συνέχεια προεκτείνονται ή προβάλλονται 

χρησιµοποιώντας κινητό µέσο όρο, εκθετική εξοµάλυνση, ή κάποια τεχνική 

παλινδρόµησης (Byars και Rue, 2003). 

Η καταγραφή του ανθρώπινου δυναµικού για µία σειρά ετών και στη συνέχεια η 

ανάλυση αυτών των στοιχείων µε τη µέθοδο των χρονολογικών σειρών µπορεί να 

παρουσιάσει τέσσερα διαφορετικά είδη µεταβολής. 

Τα είδη αυτά είναι (Levin και Rubin, 1994): 

1. Σταθερή Τάση: Με τον πρώτο τύπο αλλαγής, τη σταθερή τάση, η τιµή της 

µεταβλητής τείνει να αυξηθεί ή να µειωθεί κατά τη διάρκεια µίας µακράς χρονικής 

περιόδου.  
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2. Κυκλική ∆ιακύµανση: Ο δεύτερος τύπος αλλαγής που εµφανίζεται σε µία 

χρονική σειρά είναι κυκλική διακύµανση. Είναι µία σταδιακή αύξηση και µείωση στη 

διάρκεια της χρονικής περιόδου. Ο χρόνος µεταξύ του µέγιστου και του ελάχιστου 

σηµείου είναι τουλάχιστον ένα έτος και µπορεί να φτάσει και τα 15 ή 20 έτη. Κατά τον 

Bramham (1978), αυτό µπορεί να συνδέεται µε κάποια ιδιαίτερα περιστατικά, όπως η 

οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα γενικότερα. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι 

κυκλικές διακυµάνσεις δεν ακολουθούν οποιοδήποτε κανονικό σχέδιο αλλά κινούνται 

κάπως απρόβλεπτα.   

3. Εποχιακή Μεταβολή: Το τρίτο είδος µεταβολής των χρονολογικών σειρών είναι 

η εποχιακή µεταβολή. Όπως είναι αναµενόµενο από την ονοµασία, περιλαµβάνει τα 

σχέδια της αλλαγής µέσα σε ένα έτος τα οποία τείνουν να επαναληφθούν από χρόνο σε 

χρόνο. ∆εδοµένου ότι αυτά είναι κανονικά σχέδια, είναι χρήσιµα στην πρόβλεψη του 

µέλλοντος.  

4. Ακανόνιστη Μεταβολή: Είναι ο τέταρτος τύπος µεταβολής. Σε πολλές 

καταστάσεις, η τιµή µίας µεταβλητής µπορεί να είναι απολύτως απρόβλεπτη, 

µεταβαλλόµενη κατά τρόπο τυχαίο. Οι ακανόνιστες µεταβολές περιγράφουν τέτοιες 

κινήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, κατά τον Bramham (1978), τεχνικές όπως «κινητοί 

µέσοι όροι» µπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισµό της τάσης και να υποδείξουν το ποσό 

του πιθανού λάθους της πρόβλεψης. 

Κατά την ανάλυση, µε τη µέθοδο των χρονολογικών σειρών, των επιπέδων 

ανθρώπινου δυναµικού µπορεί να εµφανιστεί και ένας άλλος τύπος µεταβολής, η 

αιφνίδια µεταβολή. Αυτή είναι συνέπεια της αιφνίδιας αλλαγής του επιπέδου του 

ανθρώπινου δυναµικού, η οποία πιθανώς να ακολουθεί κάποια προσδιορίσιµη αλλαγή 

στο περιβάλλον, όπως κάθετη πτώση ή αύξηση των πωλήσεων ή ακόµη και εισαγωγή 

νέας τεχνολογίας (Bramham, 1978).   

Τα υποδείγµατα χρονολογικών σειρών διακρίνονται σε καθοριστικά υποδείγµατα 

(deterministic models) που στηρίζονται σε απλές µαθηµατικές µορφές, όπως π.χ. είναι 

τα υποδείγµατα κινητών µέσων όρων, εκθετικών εξοµαλύνσεων και τάσης, και σε 

στοχαστικά υποδείγµατα (stochastic models), όπως π.χ. είναι τα υποδείγµατα της 

µορφής Box- Jenkins. Οι δύο αυτές µορφές υποδειγµάτων διαφέρουν ως προς τον ρόλο 

που παίζει ο τυχαίος παράγοντας στη δοµή τους. Στα καθοριστικά υποδείγµατα, ο 
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τυχαίος παράγοντας προστίθεται σαν κατάλοιπο λάθους σε κάθε χρονική περίοδο, ενώ 

στα στοχαστικά υποδείγµατα ο τυχαίος παράγοντας αποτελεί τον µηχανισµό µέσα από 

τον οποίο δηµιουργείται η χρονολογική σειρά (∆ηµέλη, 2002). 

Οι τύποι µεταβολών που παρουσιάστηκαν είναι πολύ απλοί για να καθορίσουν 

αυτό που συµβαίνει συνήθως. Στην πράξη, πιθανώς θα συµβούν όλοι συγχρόνως. 

Πρέπει συνεπώς να δοθεί προσοχή στην ερµηνεία των πληροφοριών. Προβλήµατα 

τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι η ποσότητα των ιστορικών στοιχείων τα 

οποία απαιτούνται καθώς και η διαθεσιµότητά τους. Επίσης, υπάρχουν δυσκολίες 

στην αξιολόγηση της επίδρασης των προηγούµενων αλλαγών και ίσως των 

µελλοντικών αλλαγών. Ένα σηµαντικότερο πρόβληµα είναι η αναµενόµενη ακρίβεια 

των προβλέψεων. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι όσο πιο µακριά αναφέρεται η 

πρόβλεψη τόσο µεγαλύτερο είναι το αναµενόµενο σφάλµα. Στην πράξη η µέθοδος 

αυτή των χρονολογικών σειρών είναι ακατάλληλη για προβλέψεις πέραν των τριών 

ετών. Συνεπώς, η µέθοδος συνιστάται σε περιπτώσεις βραχυπρόθεσµου και 

µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού. Η αβεβαιότητα σχετικά µε το µέλλον καθιστά 

πιθανώς αυτή την παρατήρηση αληθινή για όλες τις µεθόδους. Πέραν των τριών 

ετών µόνο γενικές τάσεις µπορεί να ληφθούν (Bramham, 1978).    

Ένα απλό παράδειγµα δίνεται από τους Rowntree και Stewart σε άρθρο του Smith 

(1976) και µνηµονεύεται σε τροποποιηµένη µορφή από τους Bartholomew, Hopes και 

Smith (1976). Αυτοί χρησιµοποιώντας τον αριθµό των προϊσταµένων του Civil Service 

από το 1963 έως το 1973 παρατήρησαν µία ετήσια αύξηση περίπου 6%. Σύµφωνα µε 

αυτούς προσδιορίστηκε µία εκθετική συνάρτηση της µορφής: 
7.670 0.0163t

tS e +=  (2.1), όπου St είναι ο αριθµός των προϊσταµένων του έτους t . 

Η προσαρµογή είναι πολύ πετυχηµένη για τη διάρκεια από το 1963 έως το 1973 και 

αυτό δηµιουργεί τη σιγουριά ότι η σχέση αυτή µπορεί να συνεχιστεί στο κοντινό 

µέλλον. Αυτό το απλό παράδειγµα επεξηγεί επίσης τους κινδύνους µίας καθαρώς 

στατιστικής προσέγγισης στην πρόβλεψη. Η εξίσωση 2.1 υπονοεί, όπως έχουµε 

σηµειώσει, ένα ετήσιο ποσοστό αύξησης περίπου 6% τον χρόνο. Εάν αυτό επρόκειτο να 

συνεχιστεί για περισσότερο από µερικά έτη, ο αριθµός προϊσταµένων θα ήταν ανέφικτα 

υψηλός και αυτό, στη συνέχεια, θα υπονοούσε πολύ µεγαλύτερους αριθµούς 
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υποστήριξης του προσωπικού. Οποιεσδήποτε προβλέψεις που χρησιµοποιούν εξισώσεις 

όπως η 2.1, είναι απαραίτητο να συµπληρωθούν από τις µη στατιστικές πληροφορίες 

για τον χρόνο που το σύστηµα µπορεί να στηρίξει την αύξηση στο παρόν ποσοστό. Η 

παρέκταση των απλών τάσεων πρέπει πάντα να προσεγγίζεται µε προσοχή και να µην 

χρησιµοποιείται ποτέ απερίσκεπτα για µακροπρόθεσµη πρόβλεψη. Εκτός από τις 

εκθετικές και γραµµικές τάσεις, η µεταβολή στη διαδροµή του χρόνου πιθανότατα να 

είναι κυκλική. Αυτή µπορεί να περιλάβει έναν κανονικό κύκλο που προκύπτει από τις 

εποχιακές µεταβολές στη ζήτηση για ένα προϊόν ή µία πιο ακανόνιστη µεταβολή που 

συνδέεται, παραδείγµατος χάριν, µε έναν εµπορικό κύκλο. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

ακολουθούν τακτικές προσλήψεων και απολύσεων για να προλάβουν τις εποχικές και 

άλλες διακυµάνσεις χρησιµοποιούν συχνά τον µέσο φόρτο εργασίας ο οποίος καθορίζει 

τα επίπεδα της επάνδρωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επιθυµητό να γίνει εξάλειψη 

της εποχικότητας πριν γίνει προσπάθεια προσδιορισµού της µακροχρόνιας τάσης. Αυτό 

µπορεί να γίνει µε τη χρήση τυπικών διαδικασιών των χρονολογικών σειρών.  

Η δεύτερη κύρια προσέγγιση στην επέκταση της χρονολογικής σειράς εξαρτάται 

από την καθιέρωση µίας σχέσης µεταξύ των διαδοχικών όρων µίας σειράς. Η 

προβλεπτική εξίσωση εκφράζει τις µελλοντικές τιµές ως συνάρτηση των 

προηγούµενων τιµών παρά ως συνάρτηση του χρόνου. Μία τέτοια µέθοδος είναι 

βασισµένη στους εκθετικά σταθµισµένους µέσους και προκύπτει από τις εργασίες των 

Holt (1957), Winters (1960) και Brown (1963). Στην απλή της µορφή η µέθοδος αυτή 

προβλέπει τον επόµενο όρο της σειράς βασισµένη στην τρέχουσα και την 

προβλεπόµενη τιµή. Η προβλεπτική εξίσωση είναι της µορφής:  

{ }1 1

1

ˆ ˆ ˆ(1) (1) (1 ) (1)
ˆ        (1 ) (1)

t t t t

t t

y y y y
y y

λ

λ λ
− −

−

= + − −

= − +
, (2.2) µε 1λ <  όπου  η πρόβλεψη για ˆ (1)ty

τον χρόνο t+1 που γίνεται στον χρόνο t και ty  η τρέχουσα τιµή στον χρόνο t.  

Η πρώτη µορφή µας δείχνει ότι κάθε πρόβλεψη επιτυγχάνεται µε τον τεµαχισµό 

του σφάλµατος της προηγούµενης πρόβλεψης. Η δεύτερη µορφή δείχνει ότι η 

πρόβλεψη είναι ένας σταθµισµένος µέσος της τρέχουσας τιµής και η πρόβλεψή του 

γίνεται στο προηγούµενο χρονικό σηµείο. Μία άλλη παρουσίαση της εξίσωσης 2.2, 

είναι η επόµενη: 
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1

ˆ (1) (1 ) i
t

i
y t iyλ λ

∞

−
=

= − ∑ (2.3), όπου το ανώτερο όριο του +∞  χρησιµοποιείται για 

να σηµειώσει το συνολικό εύρος της σειράς. Σε αυτή τη µορφή το  εµφανίζεται ˆ (1)ty

ως ο σταθµισµένος µέσος όλων των προηγούµενων τιµών µε σταθµίσεις µειούµενες 

εκθετικά.  

Αυτό είναι σύµφωνο µε την άποψη ότι περισσότερο πρόσφατες παρατηρήσεις 

πρέπει να είναι υψηλότερα σταθµισµένες. Τα βασικό πρόβληµα στην πράξη είναι η 

επιλογή της τιµής του λ. Ο Cox (1961) παρατήρησε ότι, αν το ty  είναι µία σειρά 

Markov, τότε η ιδανική τιµή του λ που προκύπτει από το αναµενόµενο µέσο 

τετραγωνικό σφάλµα της πρόβλεψης δεν είναι πολύ σωστή. Ο Cox (1961) επίσης 

πρότεινε µία τροποποιηµένη πρόβλεψη η οποία γενικεύθηκε περισσότερο από τον 

Blinght (1968).  Η µέθοδος µπορεί να επεκταθεί για να εξετάσει την περίπτωση κατά 

την οποία η τάση ή µία εποχική συνιστώσα αναµένεται να είναι παρούσα. Οι Young και 

Vassiliou (1974) χρησιµοποίησαν µία τέτοια µέθοδο στηριζόµενοι στην εξίσωση: 

{ }1 1ˆ ˆ ˆ(1) (1) (1 ) (1)t t t ty y y y rλ− −= + − − + 1t−  (2.4), όπου 1tr −  παριστάνει έναν όρο 

τάσης ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση:  

{ }1 ˆ (1)t t t tr r y yµ−= + − 1−  (2.5) µε  0<µ<1.  

Η τιµή της πρόβλεψης για το χρόνο t+h, σηµειούµενη µε ˆ ( )ty h , είναι: 

ˆ ( )ty h = ˆ (1) ( 1)t ty h r+ −  (2.6). 

Οι Young και Vassiliou (1974) στην δική τους εφαρµογή χρησιµοποίησαν λ=0,8 

και µ=0,02 και πέτυχαν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

σε ιστορικά δεδοµένα. 

Εφαρµογές αυτών των µεθόδων έγιναν και για προβλέψεις των πωλήσεων από τους 

Harrison (1965, 1967) και Ward (1963). 

Αυτοπαλίνδροµα µοντέλα (autoregressive models) χρησιµοποιούνται επίσης και 

εκφράζουν την προβλεπόµενη τιµή ως γραµµική συνάρτηση προηγούµενων τιµών. Για 

παράδειγµα, ένα δεύτερης τάξης µοντέλο µπορεί να υποθέσει τη σχέση: 

1 1 2 2t t t ty a y a y e− −+ + =  (2.7), όπου είναι µία σειρά ανεξάρτητων και οµοίως 

κατανεµηµένων τυχαίων µεταβλητών. Το µοντέλο µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως 

te
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γραµµική παλινδρόµηση των ty  πάνω στα 1ty −  και 2ty − και αυτό είναι περισσότερο 

φυσικό για προβλέψεις.  

Γενικότερα, τα αυτοπαλίνδροµα µοντέλα κινητών µέσων τα οποία αναπτύχθηκαν 

από τους Box και Jenkins (1970) βρήκαν εκτεταµένες εφαρµογές στις προβλέψεις µε τη 

χρήση χρονολογικών σειρών. Μία από τις κύριες πρακτικές δυσκολίες που 

απαντώνται στην εφαρµογή των µεθόδων αυτών στην πρόβλεψη εργατικού 

δυναµικού είναι ότι οι διαθέσιµες σειρές είναι συνήθως πάρα πολύ σύντοµες. Οι 

Cameron και Nash (1974) εφάρµοσαν την τεχνική σε σειρά που αποτελείται από 43 

µέλη. Στην εργασία τους, κάθε σειρά αντιπροσώπευσε έναν φόρτο εργασίας παρά 

ένα επίπεδο επάνδρωσης και έτσι το παράδειγµά τους ανήκει περισσότερο στην 

επόµενη παράγραφο.  

2.5.2.2. Πρόβλεψη της ζήτησης µε τη χρήση του φόρτου εργασίας 

Συχνά είναι πολύ χρήσιµο να υπολογίζουµε τον φόρτο εργασίας όταν θέλουµε 

να προβλέψουµε τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό. Βασικά, η µέθοδος αυτή 

διαχωρίζει το έργο που πρέπει να γίνει σε επιµέρους εργασίες. Στη συνέχεια, 

γίνεται πρόβλεψη του όγκου των επιµέρους εργασιών και κατόπιν αυτός 

µετατρέπεται σε ανθρωποώρες και σε αναγκαίους ανθρώπους (Bramham, 1978). 

Σε µερικές περιπτώσεις, η προβολή του φόρτου εργασίας και των επιπέδων 

επάνδρωσης είναι, από στατιστική άποψη, ουσιαστικά το ίδιο πρόβληµα. Εάν η 

εργασία αποτελείται από έναν ενιαίο τύπο δραστηριότητας, η συνολική παραγωγή 

είναι ένα µέτρο της εργασίας που πραγµατοποιείται και µπορούν να προβλεφθούν 

τα µελλοντικά επίπεδα από ιστορικά στοιχεία χρησιµοποιώντας χρονολογικές 

σειρές. Οµοίως, εάν η παραγωγή συνδέεται µε τις πωλήσεις, µία πρόβλεψη πωλήσεων 

είναι επίσης µία πρόβλεψη της παραγωγής που απαιτείται (Bartholomew, 1991). Ένα 

παράδειγµα των µεθόδων Box-Jenkins που εφαρµόζονται σε αυτήν την περίπτωση 

δόθηκε από τους Chatfield και Prothero (1973).  

Για να προσδιορίσουµε το απαραίτητο εργατικό δυναµικό, το οποίο θα 

απαιτηθεί για µία σειρά ετών µε τη µέθοδο του φόρου εργασίας, ακολουθούµε τα 

επόµενα βήµατα:  
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(i) Στο πρώτο στάδιο διαχωρίζουµε, µε σαφή τρόπο, τις εργασίες οι οποίες 

πρέπει να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση ενός έργου και προσδιορίζουµε τον 

εφικτό χρόνο ολοκλήρωσης της κάθε εργασίας. Έστω ei οι επιµέρους εργασίες και 

hi ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για κάθε µία από αυτές. 

                          Ταξινόµηση Επιµέρους Εργασιών (ei)      Ώρες για κάθε εργασία (hi) 

                                     e1=εργασία 1                                                       0,5=h1

                                     e2=εργασία 2                     2,2=h2

                                     e3=εργασία 3                                1,6=h3

                                     e4=εργασία 4                                1,1=h4

                   Σύνολο           5,4=h 

(ii) Στο δεύτερο στάδιο, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, κάνουµε πρόβλεψη 

για µία σειρά ετών του πλήθους κάθε επιµέρους εργασίας που θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί. Συµβολίζουµε µε nij το πλήθος των επιµέρους εργασιών στο 

αντίστοιχο έτος, όπου i= επιµέρους εργασία και j=έτος πρόβλεψης. 
Πρόβλεψη αριθµού επιµέρους εργασιών  

 1995 1996 1997 

εργασία 1    

εργασία 2    

εργασία 3   

εργασία 4    

 n11=12.000 

 n21=95.000 

 n31=29.000 

      n41= 8.000 

n12=  13.000 

n22=104.000 

n32= 34.000 

n42=   6.000 

   n13=   10.000 

   n23= 123.000 

   n33=   38.000 

   n43=     5.000 
 

(iii) Στο τρίτο στάδιο γίνεται µετατροπή των επιµέρους εργασιών σε 

ανθρωποώρες, πολλαπλασιάζοντας το πλήθος αυτών µε τον χρόνο που απαιτείται 

για την ολοκλήρωση της κάθε µίας (nij ·hi). 
                             Μετατροπή σε ανθρωποώρες ανά εργασία και έτος 

 1995 1996 1997 

εργασία 1    

εργασία 2    

εργασία 3   

εργασία 4    

    6.000 

209.000 

  46.000 

    9.000 

    7.000 

229.000 

  54.000 

    7.000 

    5.000 

271.000 

  61.000 

    6.000 

Σύνολο 270.000 297.000 343.000 
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(iv) Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο γίνεται µετατροπή σε απαιτούµενους 

ανθρώπους υπολογίζοντας ότι ετησίως ένας άνθρωπος εργάζεται περίπου 1.800 

ώρες. Νij=(nij ·hi)/1.800 
 1995 1996 1997 

εργασία 1    

εργασία 2    

εργασία 3   

εργασία 4    

    6.000/1800=   3 

209.000/1800=116 

  46.000/1800= 26 

    9.000/1800=   5 

    7.000/1800=   4 

229.000/1800=127 

 54.000/1800=  30 

   7.000/1800=    4 

    5.000/1800=   3 

271.000/1800=151 

  61.000/1800= 34 

    6.000/1800=   3 

Σύνολο                     150                     165                      191 
 

Συνολικά λοιπόν προβλέπεται ότι για τα έτη πρόβλεψης θα απαιτηθούν 150, 

165 και 191 εργαζόµενοι αντίστοιχα. 

Μία δυσκολότερη και περισσότερο συνηθισµένη κατάσταση προκύπτει όταν το 

ίδιο άτοµο πρέπει να εκτελέσει ποικίλες εργασίες, τα σχετικά µεγέθη των οποίων 

ποικίλλουν µε το χρόνο. Ένας τρόπος να προχωρήσουµε είναι να προβλεφθεί κάθε 

σειρά φόρτου εργασίας ξεχωριστά, οπότε σ' αυτή την περίπτωση το κύριο 

πρόβληµα αναβάλλεται στο επόµενο στάδιο όταν πρέπει οι φόρτοι εργασίας να 

µετατραπούν σε µία ζήτηση επάνδρωσης. Εντούτοις, είναι πιθανό ότι οι διάφορες 

σειρές φόρτου εργασίας συσχετίζονται µεταξύ τους και αυτό µπορεί να µειώσει 

την πολυδιάστατη υφή του προβλήµατος από την αρχή. Γενικότερα, µπορεί να 

υπάρξει ικανοποιητικός συσχετισµός µεταξύ των σειρών, ο οποίος να επιτρέψει να 

κατασκευάσουµε έναν µικρό αριθµό δεικτών που, µαζί, συνοψίζουν το µεγαλύτερο 

µέρος των πληροφοριών (Bartholomew, 1991). 

Τυπικά, η διατύπωση είναι η ακόλουθη. Έχουµε κ τύπους εργασιών που 

εκτελούνται και τα στοιχεία υποτίθεται ότι είναι διαθέσιµα από το παρελθόν. 

Έτσι, έχουµε µία σειρά παρατηρήσεων για κάποια χρόνια και για τους κ τύπους 

εργασιών, η οποία µπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως: 

1 1 1

2 2 2

k

( ),          x ( 1),          x ( 2), ....
( ),          x ( 1),          x ( 2), ....

   .                      .                        .
   .                      .                        .    
x (

x t t t
x t t t

t

− −
− −

k k),         x ( 1),         x ( 2), ....t t− −
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Σκοπός είναι να προβλεφθεί το επίπεδο επάνδρωσης που απαιτείται για να 

συντηρήσει τους φόρτους εργασίας που προκύπτουν από τις µελλοντικές τιµές 

αυτών των σειρών. Η πρώτη δυνατότητα που σηµειώνεται ανωτέρω  περιλαµβάνει 

την προβολή κάθε µίας από αυτές τις σειρές και έπειτα τη µετατροπή των 

προβολών στην επάνδρωση των απαιτήσεων. Η δεύτερη προσέγγιση είναι να 

αντικατασταθούν οι κ σειρές από ένα µικρότερο αριθµό σειρών, ας πούµε p, οι 

οποίες γράφονται ως: 

1 1 1

p p p

( ),          y ( 1),         y ( 2), ....
   .                    .                        .
   .                    .                        .
y ( ),         y ( 1),         y ( 2), ....

y t t t

t t t

− −

− −

                                          

όπου τα y είναι συναρτήσεις των χ που επιλέγεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

συντηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο µέρος των πληροφοριών του αρχικού 

συνόλου στοιχείων. Αν ένας τέτοιος µετασχηµατισµός µπορεί να επιτευχθεί µε 

πολύ λιγότερους τύπους εργασίας, το πρόβληµα της πρόβλεψης θα είναι 

απλούστερο, λόγω του µικρότερου αριθµού των σειρών που εµπλέκονται. Αυτό το 

πλεονέκτηµα πρέπει να αντισταθµιστεί έναντι της προσπάθειας του 

µετασχηµατισµού των χ σε y. Το κύριο πλεονέκτηµα της µεθόδου, εντούτοις, είναι 

ότι απλοποιεί το πρόβληµα της µετατροπής του φόρτου εργασίας σε απαιτήσεις 

επάνδρωσης. 

Οι τεχνικές οι οποίες συνήθως χρησιµοποιούνται για την ελάττωση των 

µεταβλητών είναι δύο. 

1. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (Principal Component Analysis). 

Η τεχνική αυτή σχετίζεται µε την ερµηνεία της δοµής των διακυµάνσεων-

συνδιακυµάνσεων ενός πλήθους µεταβλητών δια µέσου κάποιων γραµµικών 

συνδυασµών αυτών των µεταβλητών. Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι η µείωση 

των µεταβλητών και η ερµηνεία των νέων µεταβλητών (Johnson και Wichern, 

1999). Είναι καθαρά ένας µαθηµατικός µετασχηµατισµός στον οποίο οι γραµµικοί 

συνδυασµοί των αρχικών µεταβλητών είναι ασυσχέτιστοι µεταξύ τους αλλά 

περιέχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της διακύµανσης των αρχικών 

µεταβλητών (Ντζούφρας, 2003).  
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Υποθέτοντας ότι έχουµε κ µεταβλητές προκύπτουν οι παρακάτω κ γραµµικοί 

συνδυασµοί: 

1 11 1 12 2 1

2 21 1 22 2

1 1 2 2

.......
.......

.........................................................
.......

k k

k k

k k k kk k

y w x w x w x
y w x w x w x

y w x w x w x

= + + +

= + + +

= + + +

 ή σε γενική µορφή: 
1

k

i ij j
j

y w
=

= ∑ x   (2.8),  

µε i=1,2,…,k όπου y1, y2, yk είναι οι k κύριες συνιστώσες ή νέες µεταβλητές και wij  

είναι το βάρος της j αρχικής µεταβλητής για την i κύρια συνιστώσα. 

Τα βάρη υπολογίστηκαν έτσι ώστε: 

α. Η πρώτη κύρια συνιστώσα y1 υπολογίζει την µέγιστη διακύµανση στα δεδοµένα, 

η δεύτερη κύρια συνιστώσα  y2  υπολογίζει τη µέγιστη διακύµανση η οποία δεν 

εκτιµήθηκε από την πρώτη και ούτω καθεξής.  

β.   (2.9),   µε i=1,2,……,k 2 2 2
1 2 ...... 1i i ikw w w+ + + =

γ.   (2.10),  για κάθε i1 1 2 2 ........ 0i j i j ik jkw w w w w w+ + + = ≠ j  (Sharma,1996) 

Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι, οι κύριες συνιστώσες y είναι µεταξύ τους 

ασυσχέτιστες (r =0). 

2. Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) 

Βασικός σκοπός και αυτής της τεχνικής είναι η µείωση των αρχικών µεταβλητών. Είναι 

στατιστική τεχνική στην οποία υπάρχει ένα δοµηµένο µοντέλο και κάποιες υποθέσεις. 

Συχνά συγχέεται µε την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες µε την οποία σχετίζεται, αλλά 

εννοιολογικά είναι διαφορετική τεχνική. Στην ανάλυση σε κύριες συνιστώσες το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στο να εξηγηθεί η διακύµανση, ενώ µε την παραγοντική 

ανάλυση εξηγούµε την συνδιακύµανση των µεταβλητών (Ντζούφρας, 2003). Η 

παραγοντική ανάλυση έχει προκαλέσει µάλλον ταραχώδη διαµάχη σε όλη την ιστορία 

της. Οι σύγχρονες αρχές της βρίσκονται στις προσπάθειες, στις αρχές του 20ου-αιώνα, 

των Karl Pearson και Charles Spearman, και άλλων για να καθορίσουν και να 

µετρήσουν τη νοηµοσύνη. Λόγω αυτής της πρώτης ένωσης µε δοµές όπως η 

νοηµοσύνη, η ανάλυση παραγόντων παγιοποιήθηκε και αναπτύχθηκε πρώτιστα από 

τους επιστήµονες της ψυχοµετρικής. Τα επιχειρήµατα, πέρα από τις ψυχολογικές 

ερµηνείες διάφορων πρώτων µελετών και την έλλειψη ισχυρών υπολογιστικών 

                                                                                                                                Ευστάθιος ∆ηµητριάδης
  



                                                                                     Προγραµµατισµός Ανθρώπινων Πόρων 97

ευκολιών εµπόδισαν την αρχική ανάπτυξή της ως στατιστικής µεθόδου. Η εµφάνιση 

των µεγάλων υπολογιστών έχει γενικεύσει και ανανεώσει το ενδιαφέρον για την 

θεωρητική και την υπολογιστική πτυχή της ανάλυσης παραγόντων. Είναι όµως αλήθεια 

ότι κάθε εφαρµογή της τεχνικής πρέπει να εξεταστεί ανάλογα µε την αξία της για να 

καθορίσει την επιτυχία της. 

Έστω ότι έχουµε ένα τυχαίο διάνυσµα X µε p συνιστώσες, µέσο µ και πίνακα 

συνδιακυµάνσεων Σ. Το παραγοντικό µοντέλο προσδιορίζει ότι το Χ είναι γραµµικά 

εξαρτηµένο από κάποιες απαρατήρητες τυχαίες µεταβλητές F1, F2,….,Fm, οι οποίες 

ονοµάζονται κοινοί παράγοντες και p επιπλέον πηγές µεταβολής e1, e2,…,ep, οι οποίες 

ονοµάζονται λάθη ή πολλές φορές ειδικοί παράγοντες. Ειδικότερα, το παραγοντικό 

µοντέλο µπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως: 

1 1 11 1 12 2 1 1

2 2 21 1 22 2 2

1 2 2

.....
.....

      .
      .
      .

.....

m m

m m

p p p p m

2

p

X l F l F l F e
X l F l F l F e

X lpF l F l F e

µ
µ

µ

− = + + + +

− = + + + +

− = + + + +

     

ή σε µορφή πινάκων ως εξής: 
    L         F    +    e

 (px1)      (pxm) (mx1)    (px1)
X µ− =

 

Οι συντελεστές  ονοµάζονται φορτίσεις της i µεταβλητής στον j παράγοντα και ο 

πίνακας  L ονοµάζεται πίνακας φορτίσεων των παραγόντων (Johnson και Wichern, 

1999). Σε αυτές τις εξισώσεις, η συσχέτιση µεταξύ των p µεταβλητών ερµηνεύεται από 

τους m παράγοντες. Συνήθως υποτίθεται ότι ο αριθµός των παραγόντων είναι αρκετά 

µικρότερος από τον αριθµό των µεταβλητών. Αν οι m παράγοντες δεν συσχετίζονται, 

τότε το µοντέλο είναι ορθογώνιο, ενώ αν σχετίζονται τότε είναι µη ορθογώνιο-λοξό 

µοντέλο (Sharma, 1996). 

ijl

∆ύο εφαρµογές στην πρόβλεψη εργατικού δυναµικού έχουν γίνει, από τις οποίες 

αυτή των Rowntree και Stewart, που περιγράφεται σε άρθρο του Smith (1976), 

προβάλλει µία απλή εισαγωγή στην βασική ιδέα. Αυτή η εφαρµογή έχει εξετάσει 

τέσσερα είδη εργασίας που εκτελέσθηκαν από την υπηρεσία του δηµόσιου 
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κτηµατολογίου της Βρετανίας, η οποία ενδιαφερόταν για την καταγραφή των αλλαγών 

της ιδιοκτησίας του εδάφους. Οι χρονολογικές σειρές για κάθε είδος εργασίας που ήταν 

διαθέσιµες έδωσαν έντονη συσχέτιση µεταξύ τους. Έτσι, είναι εύλογο να υποθέσουµε 

ότι, όλες αυτές µεταβάλλονται σε αντιστοιχία µε κάποια απαρατήρητη µεταβλητή, 

όπως το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας. Αν ονοµάσουµε αυτή τη µεταβλητή 

y, κάποιος µπορεί να υποθέσει ότι τα δεδοµένα µπορούν να δηµιουργηθούν από ένα 

µοντέλο της µορφής:  

i i ix a b iy e= + +  (2.11), (i=1, 2, 3,4) όπου a και b είναι άγνωστοι συντελεστές και 

τα e  είναι ανεξάρτητες και πανοµοιότυπα κατανεµηµένες τυχαίες µεταβλητές µε 0 

µέση τιµή και άγνωστη διακύµανση. Αν όλα τα e είναι 0 τότε όλοι οι συντελεστές 

συσχέτισης του πίνακα θα είναι 1. Στην περίπτωση που οι συντελεστές αυτοί είναι 

µεγάλοι και κοντά στο 1, το προηγούµενο µοντέλο είναι κατάλληλο. Το µοντέλο αυτό 

ονοµάζεται µοντέλο ενός παράγοντα, γιατί από τις τέσσερις µεταβλητές προέκυψε ένας 

παράγοντας. Στις περιπτώσεις που οι παράγοντες είναι περισσότεροι, για να πετύχουµε 

καλύτερη προσαρµογή προτείνεται να γίνονται διάφορες περιστροφές (γραµµικοί 

µετασχηµατισµοί των y).  

Μία εφαρµογή µεγαλύτερης έκτασης έγινε από τους Cameron και Nash (1974), όπου 

υπήρχαν εννέα σειρές φόρου εργασίας. Αυτοί προσδιόρισαν ότι οι τρεις πρώτοι 

παράγοντες ερµηνεύουν το 86% της συνολικής µεταβολής και έτσι καθόρισαν ένα 

µοντέλο τριών παραγόντων ως κατάλληλο στο οποίο οι φόρτοι εργασίας µπορούν να 

εκφραστούν ως εξής: 

1 2 3i i i i ix a b iy c y d y e= + + + +  (2.12), µε i=1, 2,…,9.  

Αυτοί προσάρµοσαν το µοντέλο αυτό χρησιµοποιώντας µία ιδιαίτερη ορθογώνια 

περιστροφή (varimax) για να φτάσουν στους παράγοντες τους οποίους στη συνέχεια θα 

προβάλλουν µε τη µέθοδο των χρονολογικών σειρών.   

Για την εφαρµογή των προηγούµενων µεθόδων είναι απαραίτητο να υποθέσουµε ότι 

ο χαρακτήρας της εργασίας δεν θα αλλάξει σηµαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 

πρόβλεψης. Αυτό σαφώς δεν θα συµβεί εάν συµβεί µία σηµαντική τεχνολογική αλλαγή. 

Τέτοιες αλλαγές και τα αποτελέσµατά τους µπορούν  συχνά να προβλεφθούν λόγω της 

καθυστέρησης µεταξύ της εισαγωγής µίας καινοτοµίας και της υιοθέτησής της σε όλη 
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την επιχείρηση. Ένα ουσιαστικό συστατικό της άσκησης πρόβλεψης πρέπει εποµένως 

να είναι να προβλεφθεί το ποσοστό διάχυσης της νέας τεχνολογίας, δεδοµένου ότι αυτό 

καθορίζει τον φόρτο εργασίας και ως εκ τούτου τις  απαιτήσεις επάνδρωσης. Μία 

τέτοια µελέτη έγινε από τον Purkiss (1974), ο οποίος ενδιαφέρθηκε για το ποσοστό στο 

οποίο µία νέα διαδικασία σιδηρουργίας θα διαδίδετο σε όλη τη βιοµηχανία. Υπάρχει 

εκτενής βιβλιογραφία, και εµπειρική και θεωρητική, στη διάχυση των καινοτοµιών. 

Μερικοί από τους πρώτους είναι οι Hagerstrand (1967) και Rogers (1962), ενώ η 

θεωρία αντιµετωπίζεται από τον Bartholomew (1977α), όπου βρίσκονται και περαιτέρω 

αναφορές. Η διάχυση κατά τη διάρκεια του χρόνου εκφράζεται συχνά µε τη χάραξη του 

αριθµού των αποδεκτών ως λειτουργία του χρόνου. Στην πράξη, τέτοιες καµπύλες 

προσεγγίζονται συχνά µε έναν από τους δύο διαθέσιµους µαθηµατικούς τύπους. 

Εάν οι πληροφορίες διαδίδονται κυρίως από µία εταιρία σε άλλη µε προσωπική 

επαφή ή µε παρατήρηση, η καµπύλη αύξησης είναι πιθανό να διαµορφωθεί όπως η 

καµπύλη της κανονικής κατανοµής αθροιστικής συχνότητας. Η λογιστική καµπύλη 

αύξησης περιγράφει συχνά αυτήν τη µορφή καλά και έχει το επιπρόσθετο πλεονέκτηµα 

ότι προέρχεται από ένα απλό πιθανολογικό πρότυπο της διαδικασίας διάχυσης. Η 

εξίσωση για έναν πληθυσµό µεγέθους Ν είναι: 

(1 )( )
( )

aT

aT

N en T
b ce

−

−

−
=

+
 (2.13), όπου n(T) είναι ο αριθµός των αποδεκτών στον χρόνο Τ, 

και a, b, και c είναι θετικές σταθερές µε b>1. Έτσι η καµπύλη από 0 στον χρόνο Τ=0 

πλησιάζει στην τιµή N/b όταν το Τ . →∞

Όταν η γνώση και η υιοθέτηση, της καινοτοµίας προέρχονται από µία κοινή πηγή, 

όπως µία εµπορική δηµοσίευση ή µία διαφήµιση, σε ορισµένες απλές περιπτώσεις η 

καµπύλη αύξησης θα έχει µία εκθετική µορφή όπως η επόµενη: 

(1 )( )
aTN en T

b

−−
=  (2.14). Αυτή είναι στην ουσία ειδική περίπτωση της 

προηγούµενης όταν c=0. 

Η µέθοδος πρόβλεψης της ζήτησης µε τη χρήση των παραγόντων του φόρτου 

εργασίας δηµιουργεί κάποια προβλήµατα, τα σηµαντικότερα των οποίων είναι: 

 ∆εν είναι ικανές όλες οι εργασίες να εκφραστούν µε αυτό τον τρόπο. 

 Πιθανώς να µην είναι διαθέσιµοι σταθεροί χρόνοι για τις εργασίες. 
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 Τα πρότυπα για την εργασία µπορούν να βασιστούν περισσότερο στην 

παράδοση και την προσδοκία παρά σε µία λογική αξιολόγηση αυτού που είναι εφικτό. 

Αυτό µπορεί να είναι αληθινό όταν τα πρότυπα συζητιούνται και εποµένως γίνονται 

αποδεκτά. 

 Κατά τη διάρκεια µίας περιόδου, τα πρότυπα µπορούν να γίνουν νωθρά και να 

µην µπορούν να αποτελέσουν µία καλή βάση για την πρόβλεψη.  

Η µέθοδος πρέπει εποµένως να χρησιµοποιηθεί µε προσοχή για προβλέψεις πέραν των 

τριών ετών. Εντούτοις, εάν δοθεί η κατάλληλη προσοχή στις προβληµατικές περιοχές 

και στην ανάγκη για αλλαγές, µπορεί ακόµα και τότε να είναι σηµαντική (Bramham, 

1978).  

2.5.2.3. Σύνδεση Φόρτου Εργασίας και Επιπέδων Επάνδρωσης 

2.5.2.3.1. ∆είκτες Παραγωγικότητας και Επάνδρωσης 

Η µέθοδος της παραγωγικότητας για την πρόβλεψη του ανθρώπινου δυναµικού 

εµπλέκει τον συσχετισµό ενός παράγοντα µε έναν άλλο, είτε για την πρόβλεψη του φόρτου 

εργασίας και στη συνέχεια τη χρήση αυτού για την πρόβλεψη του ανθρώπινου δυναµικού, 

είτε για την απευθείας πρόβλεψη του ανθρώπινου δυναµικού. Η ευκολότερη µέθοδος είναι 

να καθιερωθεί άµεση σχέση µεταξύ του εργατικού δυναµικού και της εργασίας του. Εάν 

είναι διαθέσιµη µία αξιολόγηση της µελλοντικής εργασίας που πρέπει να γίνει, αυτή στη 

συνέχεια είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να προβλέψει το εργατικό δυναµικό που 

απαιτείται. Η πρόβλεψη στηρίζεται στις προηγούµενες σχέσεις που συνεχίζονται στο 

µέλλον αλλά αυτό συχνά δεν θα ισχύει. Ο διευθυντής, εποµένως, θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσει την κρίση του για να καθορίσει πώς µπορεί να αλλάξει (Bramham, 1978). 

Οι δείκτες παραγωγικότητας υπολογίζουν τον µέσο αριθµό των µονάδων που 

παράγονται ανά υπάλληλο. Αυτοί οι µέσοι όροι µπορούν να εφαρµοστούν στις προβλέψεις 

πωλήσεων για να καθορίσουν τον αριθµό των υπαλλήλων που απαιτούνται. 

Παραδείγµατος χάριν, µία εταιρία θα µπορούσε να προβλέψει τον αριθµό των αναγκαίων 

αντιπροσώπων πωλήσεων, χρησιµοποιώντας αυτές τις αναλογίες (Mathis και Jackson, 

2000).  

Ο δείκτης παραγωγικότητας µπορεί να εκφραστεί από τη σχέση:  
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WP
Ν

=  (2.15), όπου  W= η ποσότητα παραγωγής και Ν= ο αριθµός των ανθρώπων 

που χρησιµοποιήθηκε γι’ αυτήν. Ο συνηθισµένος και απλός τρόπος για να 

µετατρέψουµε τον φόρτο εργασίας σε απαιτήσεις επάνδρωσης είναι να τον διαιρέσουµε 

µε τον παράγοντα παραγωγικότητας. Η λογική αυτής της πράξης είναι ότι, αν 

χρειάζονται Ν άνθρωποι για να εκτελέσουν ένα ποσό έργου W, τότε για να παραχθεί 

αW ποσό έργου θα χρειαστούν αΝ ανθρώπους (α>0).  

Η εξίσωση της πρόβλεψης λοιπόν µπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

Αριθµός απαιτήσεων στο µέλλον P.W
P

=  (2.16), όπου P.W=προβλεπόµενος 

φόρτος εργασίας και P ο δείκτης παραγωγικότητας (Bartholomew, 1991). 

Εάν ο φόρτος εργασίας µπορεί να προβλεφθεί µε τις µεθόδους που ήδη 

αναφέρθηκαν και εάν η παραγωγικότητα µπορεί να υπολογιστεί από ιστορικά στοιχεία 

ή τεχνικές πληροφορίες, στη συνέχεια η πρόβλεψη για τις απαιτήσεις επάνδρωσης 

µπορεί να γίνει εύκολα µε τη χρήση της παραπάνω σχέσης. Αν και χρησιµοποιείται 

ευρέως αυτή η µέθοδος, είναι ανοικτή σε σοβαρές αντιρρήσεις και οι υποθέσεις στις 

οποίες στηρίζεται είναι ιδιαίτερα αµφισβητήσιµες. Η παραγωγικότητα, παραδείγµατος 

χάριν, εξαρτάται συνήθως από ένα πλήθος παραγόντων και αυτό έχει ως συνέπεια να 

µην µπορούµε να την θεωρήσουµε ως σταθερή.  

Μία κάπως περιπλοκότερη προσέγγιση, που προσπαθεί να λάβει υπόψη αυτούς 

τους παράγοντες, είναι να θεωρηθεί η παραγωγικότητα ως συνάρτηση του χρόνου. 

Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν οι τιµές της παραγωγικότητας για την 

περίοδο πρόβλεψης, βάσει των προηγούµενων στοιχείων ή των τεχνικών γνώσεων 

(Bartholomew, 1991).  

Ενώ οι δείκτες παραγωγικότητας υπολογίζουν τον µέσο αριθµό µονάδων που 

παράγονται ανά υπάλληλο, οι δείκτες επάνδρωσης χρησιµοποιούνται για να την έµµεση 

εργασία (Mathis και Jackson, 2000). Έτσι, µε βάση τις προβλέψεις των πωλήσεων 

µπορούν να εφαρµοστούν οι αναλογίες παραγωγικότητας για να καθορίσουν τον αριθµό 

των υπαλλήλων που απαιτούνται στην παραγωγή και στη συνέχεια µε τους δείκτες  

επάνδρωσης να καθοριστεί ο αντίστοιχος αριθµός των υπολοίπων εργαζοµένων.  
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Για να καθοριστούν οι ιστορικές σχέσεις µεταξύ του αριθµού των υπαλλήλων στις 

διάφορες εργασίες ή τις κατηγορίες εργασίας εξετάζονται τα προηγούµενα στοιχεία του 

προσωπικού. Στη συνέχεια, χρησιµοποιούνται η ανάλυση παλινδρόµησης ή οι δείκτες 

παραγωγικότητας για να προβλεφθούν είτε οι συνολικές είτε οι βασικές οµάδας του 

απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού και οι αναλογίες προσωπικού χρησιµοποιούνται για 

να διαθέσουν τις συνολικές απαιτήσεις στις διάφορες κατηγορίες εργασίας (Byars και 

Rue, 2003). 

2.5.2.3.2 Μέθοδοι Παλινδρόµησης 

Για να προσδιοριστούν οι στατιστικές σχέσεις διαφόρων δεικτών φόρτου εργασίας, 

όπως οι πωλήσεις, τα επίπεδα παραγωγής και η προστιθέµενη αξία, µε τα επίπεδα 

προσωπικού εξετάζονται τα προηγούµενα επίπεδα αυτών. Όπου προκύπτουν αρκετά 

ισχυρές σχέσεις, παράγεται ένα πρότυπο παλινδρόµησης (ή πολλαπλής παλινδρόµησης). 

Τα προβλεπόµενα επίπεδα των σχετιζόµενων δεικτών εισάγονται στο µοντέλο που 

προκύπτει και χρησιµοποιούνται για να υπολογίσουν το σχετικό επίπεδο ανθρώπινου 

δυναµικού (Byars και Rue, 2003). 

Η ανάλυση παλινδρόµησης είναι στατιστική µεθοδολογία την οποία 

χρησιµοποιούµε για την πρόβλεψη των τιµών µίας ή περισσότερων εξαρτηµένων 

µεταβλητών από ένα σύνολο ανεξάρτητων µεταβλητών. Αυτή µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της επίδρασης των ανεξάρτητων µεταβλητών στις 

εξαρτηµένες. Το κλασικό γραµµικό µοντέλο της παλινδρόµησης, µε µία εξαρτηµένη 

µεταβλητή, είναι της µορφής:  

0 1 1 k kY x ...... xβ β β= + + + + ε  (2.17), όπου β0, β1,…,βk είναι οι συντελεστές των 

ανεξάρτητων µεταβλητών και ε το σφάλµα (Johnson και Wichern, 1999). 

Ο στόχος της χρήσης µεθόδων παλινδρόµησης είναι να βρεθεί µία εξίσωση 

πρόβλεψης του επιπέδου επάνδρωσης µε όλους τους παράγοντες από τους οποίους 

θεωρείται ότι αυτή εξαρτάται. Ας υποθέσουµε ότι το Ν συµβολίζει τον αριθµό των 

ανθρώπων σε µία κατηγορία εργασίας και χ1, χ2,…,χκ είναι οι µεταβλητές που 

υποτίθεται ότι επηρεάζουν την τιµή του Ν. Το στατιστικό πρόβληµα είναι να βρεθεί 

ένας τύπος Ν = f(χ1, χ2,…,χκ) από τον οποίο θα µπορούµε να προβλέπουµε την τιµή του 

Ν. Σε εργασία των Lapp και Thompson (1974), σχετικά µε τη ζήτηση µηχανικών στο 

                                                                                                                                Ευστάθιος ∆ηµητριάδης
  



                                                                                     Προγραµµατισµός Ανθρώπινων Πόρων 103

Ontario, το χ ήταν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Για την εφαρµογή µεθόδων 

παλινδρόµησης είναι απαραίτητα ιστορικά στοιχεία, µέσω των οποίων θα εκτιµηθεί η 

εξίσωση της παλινδρόµησης. Στη συνέχεια, µε τη χρήση αυτής θα µπορούµε να 

προβλέπουµε την τιµή του Ν για διάφορες τιµές των χ (Bartholomew, 1991).  

Από την εξίσωση αυτή προκύπτει ότι η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι συνάρτηση 

των κ ανεξάρτητων µεταβλητών. Έτσι, η µεταβλητότητα της Υ εξαρτάται από το 

σύνολο των ανεξάρτητων µεταβλητών. Εποµένως, οι πραγµατικές τιµές της Υ 

αποτελούνται από δύο συνιστώσες: τη συνιστώσα της Υ, την Ε(Υ), που οφείλεται στις 

συστηµατικές επιδράσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών, και την τυχαία συνιστώσα ε, 

που ενσωµατώνει όλους τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση της 

τιµής του Υ. ∆ηλαδή: 

Υ=Ε(Χ)+ε  (2.18), όπου Ε(Χ)=   0 1 1 kx ...... xβ β β+ + + k

Για την εκτίµηση της εξίσωσης της παλινδρόµησης χρησιµοποιούµε τη µέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων και το υπόδειγµα που θα εκτιµήσουµε είναι:  

0 1 1 kŶ b b x ...... b x= + + + k  (2.19), όπου η είναι η εκτίµηση της Ε(Χ) (Χαλικιάς, Ŷ

1997). 

Ο δείκτης* ο οποίος µετράει την ποιότητα προσαρµογής της εξίσωσης της 

παλινδρόµησης ή διαφορετικά το ποσοστό της µεταβλητικότητας της Υ που οφείλεται 

στις επιδράσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι ο συντελεστής προσδιορισµού R2. 

Συνήθως, όταν πρόκειται για δεδοµένα προερχόµενα από δείγµα, χρησιµοποιούµε τον 

διορθωµένο συντελεστή προσδιορισµού**. 
 

* 2 SSR SSE
R   (2.20), όπου SSR είναι το άθροισµα των τετραγώνων της 1

TSS TSS
= = −

παλινδρόµησης, SSE το άθροισµα των τετραγώνων των σφαλµάτων και TSS το συνολικό 

άθροισµα τετραγώνων. Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται από 0 έως 1 και µεταφράζονται σε 

ποσοστό επί τοις εκατό. Τιµές κοντά στο 1 δείχνουν άριστη προσαρµογή ενώ τιµές κοντά στο 0 

δείχνουν ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές δεν ερµηνεύουν ικανοποιητικά τις µεταβολές της 

εξαρτηµένης.  

** 2 2
*

n 1
R 1  (2.21), όπου n το µέγεθος του δείγµατος και k το πλήθος των (1 R )( )

n k 1
−

= − −
− −

ανεξάρτητων µεταβλητών ( Levin και Rubin, 1994). 
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Ενώ οι µέθοδοι παλινδρόµησης είναι πολύ ευπροσάρµοστες και παρέχουν έναν 

ελκυστικό τρόπο στη χρήση ιστορικών στοιχείων για τον προσδιορισµό των 

απαιτήσεων επάνδρωσης, εντούτοις, υπάρχουν πολλές παγίδες τις οποίες πρέπει να 

υπερπηδήσει ο ερευνητής, µερικές από τις οποίες θα απαριθµήσουµε στη συνέχεια 

(Bartholomew, 1991).  

Εάν µερικές, ή όλες, οι µεταβλητές χ συσχετίζονται έντονα η µία µε την άλλη, 

µπορούν να υπάρξουν δυσκολίες στη δηµιουργία της εξίσωσης και στην ερµηνεία των 

συντελεστών της. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται συγγραµµικότητα (µεταξύ δύο) ή 

πολυσυγγραµµικότητα (µεταξύ περισσοτέρων των δύο) και µπορεί ενώ η τιµή του R2 

να είναι ικανοποιητική οι συντελεστές µερικής παλινδρόµησης να είναι ασήµαντοι 

(Χαλικιάς, 1997). ∆ύο από τα πλέον συνηθισµένα µέτρα για την αξιολόγηση της 

συγγραµµικότητας είναι (α) ο ∆είκτης Ανοχής (tolerance) και (β) ο Παράγοντας 

∆ιόγκωσης της ∆ιακύµανσης (Variance Inflation Factor- VIF) ο οποίος είναι ο 

αντίστροφος του πρώτου. Ο ∆είκτης Ανοχής παίρνει τιµές στο διάστηµα [0-1] και για 

µικρές τιµές -κοντά στο 0- η µεταβλητή είναι σχεδόν σε γραµµικό συνδυασµό µε τις 

άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές. Ο ∆είκτης VIF µεγαλώνει όταν ο ∆είκτης Ανοχής 

µικραίνει. Συνήθως, ένα πρώτο φίλτρο αποτελεί η τιµή 5, ενώ ένα δεύτερο πιο 

ελαστικό φίλτρο είναι η τιµή 10. Ανεξάρτητες µεταβλητές µε δείκτη VIF µεγαλύτερο 

του 10 συνιστάται να αποβάλλονται από το µοντέλο (Hair et al.,1995). Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι να υπερπηδήσουµε το εµπόδιο αυτό. Ο συνηθέστερος είναι να 

κάνουµε ανάλυση κυρίων συνιστωσών και να χρησιµοποιήσουµε κάποιες ή και όλες τις 

κύριες συνιστώσες στη θέση των αρχικών µεταβλητών (Bartholomew, 1991). 

Ακόµη και στην περίπτωση που η εξίσωση δείχνει καλή προσαρµογή, ο ερευνητής 

πρέπει να αξιολογήσει τους συντελεστές µερικής παλινδρόµησης γιατί οι τιµές τους, 

ακόµη και το πρόσηµό τους, µπορεί να επηρεαστεί αν κάποιες ανεξάρτητες µεταβλητές 

έχουν παραληφθεί είτε γιατί δεν συµπεριλήφθηκαν στο µοντέλο είτε από έλλειψη 

δεδοµένων (Bartholomew, 1991).  

Πολλές φορές, η εξίσωση της παλινδρόµησης περιλαµβάνει αρκετές µεταβλητές, οι 

οποίες καθιστούν το µοντέλο δυσνόητο και δύσχρηστο. Στην πράξη δε, µπορεί κάποιες 

µεταβλητές να προσφέρουν πολύ λίγο στη συνολική ερµηνευτική ικανότητά του. Για 

τον λόγο αυτόν προτείνεται ο υπολογισµός του συντελεστή µερικού προσδιορισµού της 
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κάθε µεταβλητής την οποία θέλουµε να εισάγουµε στο µοντέλο. Ο συντελεστής αυτός 

δηλώνει το ποσοστό της ανεξήγητης, από τις επιδράσεις των προηγούµενων 

µεταβλητών, διασποράς της Υ την οποία µπορεί να ερµηνεύσει (Χαλικιάς, 1996). 

Ένα άλλο πρόβληµα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το πρόβληµα της 

αυτοσυσχέτισης (autocorrelation). Πολλές φορές, τα δεδοµένα τα οποία 

χρησιµοποιούµε σε οικονοµικές και επιχειρηµατικές εφαρµογές έχουν συλλεγεί σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους (χρονολογικά δεδοµένα). Εάν, λοιπόν, η τιµή της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ της χρονικής περιόδου t σχετίζεται µε τη δική της τιµή  της 

περιόδου t-1 τότε στο παλινδροµικό µοντέλο εµφανίζεται το πρόβληµα της 

αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθµού. Ο δείκτης ο οποίος µάς πληροφορεί για τον βαθµό της 

αυτοσυσχέτισης είναι ο δείκτης του Durbin Watson*, ο οποίος στηρίζεται στην ανάλυση 

των καταλοίπων (residuals). Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται από 0 έως 4 

( 0 ).  Στην περίπτωση όπου DW=2 δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση, ενώ αν DW=0 

έχουµε θετική αυτοσυσχέτιση, αν DW=4 έχουµε αρνητική αυτοσυσχέτιση. Γενικότερα, 

τιµές κοντά στο 2 δεν δηµιουργούν πρόβληµα, ενώ αντίθετα τιµές κοντά στο 0 ή στο 4 

είναι σοβαρό πρόβληµα (Anderson et. al.,2002). 

4DW≤ ≤

Υπάρχουν, σήµερα, πολλά στατιστικά προγράµµατα υπολογιστών τα οποία έχουν τη 

δυνατότητα επιλογής των µεταβλητών οι οποίες πρέπει να εισαχθούν στο µοντέλο. 

Αυτά συνήθως επιλέγουν τις µεταβλητές των οποίων οι συντελεστές είναι στατιστικά 

σηµαντικοί. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου µεταβλητές οι οποίες είναι γνωστό ότι 

είναι σηµαντικές στον προσδιορισµό των επιπέδων επάνδρωσης εξαιρούνται από το 

µοντέλο. Αυτό συµβαίνει γιατί η επίδρασή τους εξαρτάται από την παρουσία άλλων 

µεταβλητών µε τις οποίες σχετίζονται σηµαντικά (Bartholomew, 1991).  

 

*

2
1

2

2

1

( )
n

t t
t

n

t
t

d d
DW

d

−
=

=

−
=
∑

∑
  (2.22),  όπου  t td Y Yt= −

)
. 

 

Η ανάλυση παλινδρόµησης γενικά είναι µία µέθοδος περισσότερο χρήσιµη για 

πρόβλεψη παρά για αιτιολόγηση. Ακόµη και τότε όµως, η επέκταση πέρα από την 
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εµβέλεια των στοιχείων είναι επικίνδυνη και ιδιαίτερα στην πρόβλεψη εργατικού 

δυναµικού.  

Ακόµα κι αν η µορφή της σχέσης ισχύει για όλες τις πιθανές τιµές των µεταβλητών χ, 

µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του χρόνου και να εισαγάγει έτσι τα λάθη στις 

προβλέψεις (Bartholomew, 1991). Μέθοδοι για τον έλεγχο τέτοιων αλλαγών έχουν 

δοθεί από τους Brown, Durbin και Evans (1975) και έχουν χρησιµοποιηθεί από τούς 

Cameron και Nash (1974). Οι Livingstone και Montgomery (1966) άσκησαν κριτική 

στον Drui, ο οποίος χρησιµοποίησε ανάλυση παλινδρόµησης για τον λόγο ότι η χρήση 

της εκτίµησης µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δεδοµένα χρονολογικών 

σειρών είναι πιθανό να οδηγήσει σε µη αµερόληπτες εκτιµήσεις. Αυτό συµβαίνει όταν 

οι όροι σφάλµατος στο παλινδροµικό µοντέλο είναι αυτοσυσχετιζόµενοι, κάτι που είναι 

πιθανό να συµβεί σε οποιαδήποτε χρονολογική σειρά. Για να καταπολεµήσουν αυτήν 

τη δυσκολία οι Livingstone και Montgomery υποστήριξαν τη χρήση των υστερηµένων 

µεταβλητών στη σχέση παλινδρόµησης. Αυτό έχει βάση µε τη ρεαλιστική δικαιολογία 

ότι υπάρχει συχνά µία καθυστέρηση µεταξύ της εµφάνισης µίας απαίτησης για 

εργατικό δυναµικό και της στρατολόγησης ή της µεταφοράς των ανθρώπων για την 

κάλυψη εκείνης της απαίτησης. Κατά συνέπεια, κάποιος οφείλει να αντικαταστήσει την 

εξίσωση πρόβλεψης:  

0 1 1 k kN b b x ...... b x= + + + (2.23), µε µία γενικότερης µορφής: 

1 1 2 2 k( ) ( ( 1),  x ( 2), ..., ( 1),  x ( 2), ..., ( 1),  x ( 2), ...)kN t f x t t x t t x t t= − − − − − −  (2.24). 

Μία τέτοια προσέγγιση χρησιµοποιήθηκε από τον Halpern (1974) σε µελέτη που 

έγινε στην προσπάθεια να προβλεφθεί ο συνολικός αριθµός δηµόσιων υπηρεσιών στο 

Ηνωµένο Βασίλειο. 

Η επιλογή της εξίσωσης γραµµικής παλινδρόµησης µπορεί να είναι εύλογη, καθώς 

επίσης και κατάλληλη, ειδικά εάν είναι γνωστό ότι τα αποτελέσµατα των ανεξάρτητων 

µεταβλητών είναι προσθετικά, δεδοµένου ότι θα ήταν εάν αντιπροσώπευαν 

διαφορετικούς φόρτους εργασίας. Σε άλλες περιστάσεις η υπόθεση αυτή µπορεί να 

είναι πολύ ευρεία και να πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι µη γραµµικές παλινδροµήσεις 

Η επιλογή της συνάρτησης µπορεί να προσεγγιστεί εµπειρικά µε την προσαρµογή των 

γραµµικών παλινδροµήσεων, χρησιµοποιώντας µετασχηµατισµένες µεταβλητές. 
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Παραδείγµατος χάριν, οι λογάριθµοι θα ήταν κατάλληλοι εάν οι επιδράσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών ήταν πολλαπλασιαστικές παρά προσθετικές. Αυτό µπορεί 

εύκολα και γρήγορα να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας τα σύγχρονα πακέτα υπολογιστών. 

Περιστασιακά µπορούν να υπάρξουν τεχνικές ή θεωρητικές αποδείξεις για τη µορφή 

της εξίσωσης πρόβλεψης. Παραδείγµατος χάριν, σε µάκρο -επίπεδο, η συνάρτηση 

παραγωγής Cobb-Douglas σχετίζει την παραγωγή (P) µε το απασχολούµενο 

υιοθετηµένο κεφάλαιο (C) και την εργασία (L) µε µία εξίσωση της µορφής:  

1     (0<a<1)a aP C L −∝  (2.25), η οποία µπορεί να εκφραστεί σε γραµµική µορφή µε τη 

χρήση λογαρίθµων: [ ]1logL= logP-alogC-constant
1-a

 (2.26). 

Η παράµετρος α σχετίζεται µε τη δυνατότητα αντικατάστασης του κεφαλαίου και 

της εργασίας και η τιµή της καθορίζεται από τις εκτιµήσεις των συντελεστών 

παλινδρόµησης που προκύπτουν από την εφαρµογή της.  

Σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρξουν πληροφορίες διαθέσιµες στον αρµόδιο για τον 

σχεδιασµό που δεν ενσωµατώνονται εύκολα σε οποιεσδήποτε από τις τεχνικές που 

αναφέρθηκαν. Αυτό θα συµβεί κυρίως, λόγω της δυσκολίας ποσοτικού προσδιορισµού 

µε ακρίβεια των πολλών παραγόντων στο περιβάλλον εργατικού δυναµικού.  

Μία γενική συζήτηση των προβληµάτων που οι διευθυντές έχουν στην 

αντιµετώπιση της αβεβαιότητας δίνεται από τον Moore (1977) και το πρόβληµα όπως 

αυτό προκύπτει στον προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού αντιµετωπίζεται από 

τους Bartholomew, Hopes και Smith (1976). Μία ενδιαφέρουσα προσπάθεια να 

ενσωµατώσει την αβεβαιότητα σε µία πρόβλεψη απαίτησης εργατικού δυναµικού 

δίνεται από τον Help (1970) για τη βιοµηχανία εκτύπωσης. 

Το πρόβληµα της λήψης απόφασης κάτω από αβεβαιότητα είναι ευρύ. ∆ύο 

σηµαντικά σηµεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουµε είναι: (α) Η σηµασία της 

ανάλυσης ευαισθησίας σε σύνδεση µε οποιαδήποτε δοκιµή πρόβλεψης. Με αυτόν τον 

τρόπο είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποιες υποθέσεις στο πρότυπο πρόβλεψης είναι 

κρίσιµες και έτσι να διευκολυνθεί η δηµιουργία των κατάλληλων σχεδίων. (β) Η 

σηµασία της υιοθέτησης µίας εύκαµπτης στάσης προγραµµατισµού. Αυτό απαιτεί έναν 
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σταθερό έλεγχο της διαδικασίας, έτσι ώστε οι ανεπιθύµητες τάσεις να µπορούν να 

προσδιοριστούν και να λαµβάνονται υπόψη το συντοµότερο δυνατόν.  

2.5.3 Προβλήµατα στην πρόβλεψη της ζήτησης 

Η πρόβλεψη της ζήτησης είναι µία επικίνδυνη «επιχείρηση» στην καλύτερη 

περίπτωση και θα ήταν βεβαίως παράλογο να δοθεί πάρα πολλή πίστη σε οποιαδήποτε 

τεχνική. Οπουδήποτε είναι δυνατόν, τα αποτελέσµατα πρέπει να επαληθευθούν µε τη 

χρησιµοποίηση περισσότερων της µίας µεθόδων. Στην πρόβλεψη της ζήτησης κάθε 

πρόβληµα πρέπει να εξεταστεί ανάλογα µε την αξία του και την ολότητά του. Μία ή 

περισσότερες από την τεχνικές  που αναφέρθηκαν µπορούν να είναι χρήσιµες, αλλά η 

τεχνική πρέπει πάντα να προσαρµόζεται στο πρόβληµα και όχι αντίστροφα 

(Bartholomew, 1991). 

Οι δυσκολίες τις οποίες πιθανώς θα συναντήσουµε κατά τη διαδικασία της 

πρόβλεψης είναι:  

 Αβεβαιότητα σχετικά µε το µέλλον. 

 Στήριξη στο παρελθόν µέσω επιπόλαιας επέκτασης.  

 Έλλειψη στοιχείων όσον αφορά το παρελθόν και το παρόν του φόρτου εργασίας. 

 ∆υσκολία στην παραγωγή των υποθέσεων. 

 Έλλειψη ενσωµάτωσης στον συνολικό προγραµµατισµό της επιχείρησης. 

 Μηχανιστική προσέγγιση- εµπιστοσύνη στη στατιστική. 

 Ανάγκη για πρόβλεψη που δεν αξιολογείται από τη διεύθυνση. 

 Προσπάθεια να κάνει πάρα πολλά. 

Ο διευθυντής προσωπικού καλείται να λύσει αυτά τα προβλήµατα και ο διευθυντής 

γραµµής είναι σηµαντικός σύµµαχος σε αυτόν τον τοµέα (Bramham, 1978).   

2.6 Τεχνικές Πρόβλεψης της Προσφοράς 

Η διαδικασία προσδιορισµού του εάν η επιχείρηση θα είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει τους υπαλλήλους µε τις απαραίτητες δεξιότητες και από ποιες πηγές, 

αποτελεί την πρόβλεψη προσφοράς. Μας βοηθά να δούµε αν οι αναγκαίοι υπάλληλοι 

µπορούν να ληφθούν µέσα από την επιχείρηση, έξω από την επιχείρηση, ή από έναν 

συνδυασµό των δύο πηγών (Mondy et al., 1999). Η πρόβλεψη της προσφοράς µετρά 

τον αριθµό των ανθρώπων που πρέπει να είναι διαθέσιµοι από µέσα και έξω από την 
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επιχείρηση (δηλ. οι εσωτερικές και εξωτερικές αγορές εργασίας), επιτρέποντας την 

απόυσία από την εργασία, τις εσωτερικές µετακινήσεις και τις προωθήσεις, την 

απώλεια και τις αλλαγές στις ώρες και άλλους όρους της εργασίας (Armstrong, 2000). 

Από τη στιγµή που οι προβλέψεις για τη ζήτηση ανθρώπινου δυναµικού έχουν 

ολοκληρωθεί θα πρέπει να καθοριστεί η προσφορά. Για την πρόβλεψη της προσφοράς 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Και ενώ 

η εσωτερική προσφορά είναι σχετικά εύκολο να υπολογιστεί, είναι σηµαντικό να 

υπολογίσουµε όσο το δυνατόν πιο σωστά την εξωτερική προσφορά (Mathis και 

Jackson, 2000). Η ανάλυση προσφοράς καλύπτει: 

 Tο υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό. 

 Τις πιθανές απώλειες στους υπάρχοντες πόρους µέσω της απώλειας υπαλλήλων. 

 Τις πιθανές αλλαγές στους υπάρχοντες πόρους µέσω των εσωτερικών 

προωθήσεων. 

 Την επίδραση των µεταβαλλόµενων όρων της εργασίας και της συστηµατικής 

αποχής από την εργασία. 

 Τις πηγές ανεφοδιασµού από µέσα από την οργάνωση  

 Τις πηγές ανεφοδιασµού από έξω από την οργάνωση στην εθνική και τοπική 

αγορά εργασίας (Armstrong, 2000). Η εξωτερική αγορά εργασίας για την άντληση 

πιθανών υπαλλήλων, διαθέσιµων για την επιχείρηση, πρέπει να εξεταστεί εκτενώς. 

Μερικοί από τους παράγοντες που µπορούν να εξεταστούν είναι:  

•   Η µετανάστευση από και προς την περιοχή.  

•   Τα άτοµα που εισέρχονται και αποχωρούν από το εργατικό δυναµικό.  

•   Τα άτοµα που αποφοιτούν από σχολεία και κολέγια.  

•   Η µεταβαλλόµενη σύνθεση και µορφή εργατικού δυναµικού.  

•   Οι οικονοµικές προβλέψεις για τα επόµενα έτη.  

•   Οι τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές. 

•   Οι ενέργειες των ανταγωνιστικών εργοδοτών. 

•   Οι κυβερνητικοί κανονισµοί και πιέσεις. 

•   Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους εργαζόµενους να εισέρχονται και να 

αποχωρούν από την εργατική δύναµη (Mathis και Jackson, 2000).  
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Όπως στην περίπτωση της πρόβλεψης της ζήτησης, η διαδικασία των τεχνικών 

διαµόρφωσης της πρόβλεψης προσφοράς µπορεί να διευκολυνθεί πολύ µε τη χρήση 

των τεχνικών µοντελοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού.  

2.6.1 Ανάλυση των υπαρχόντων ανθρώπινων πόρων 

Η βασική ανάλυση πρέπει να ταξινοµήσει τους εργαζόµενους ως προς την ηλικία, 

το φύλο, την αρµοδιότητα ή το τµήµα, το επάγγελµα, το επίπεδο ικανότητας και τη 

θέση. Η ανάλυση των υπαλλήλων κατά ηλικία βοηθά να προσδιοριστούν τα 

προβλήµατα που προκύπτουν από µία αιφνίδια τάση αποχωρήσεων, ένα φραγµό στις 

προοπτικές προαγωγών, ή µία υπεροχή των παλαιότερων υπαλλήλων (Armstrong, 

2000). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους είναι σηµαντικό να αναλυθούν οι 

κατανοµές ηλικίας. Η ηλικία καθορίζει τα επίπεδα αποχώρησης και θα δείξει εάν είναι 

διαθέσιµο ικανοποιητικό νεώτερο προσωπικό για τη διαδοχή. Η ηλικία έχει επιπτώσεις 

στον τύπο συµβολής που ένας υπάλληλος µπορεί να έχει στην εταιρία. Ενώ η 

αυξανόµενη ηλικία θα µειώσει τη φυσική αποτελεσµατικότητα και µπορεί να οδηγήσει 

σε υψηλότερα ποσοστά ασθένειας, και ίσως να περιορίσει τη ροή των νέων ιδεών, 

πρέπει επίσης να οδηγήσει σε αυξανόµενη ωριµότητα, σταθερότητα και ορθότερη 

κρίση. Η ηλικία βέβαια δεν είναι ο µόνος παράγοντας: Το ηθικό µπορεί να είναι 

σηµαντικότερο. Επίσης, ένα εργατικό δυναµικό νέων γυναικών µπορεί συχνά να έχει 

ένα υψηλότερο ποσοστό ασθένειας από τα µέσης ηλικίας άτοµα. Πόσο αυτό οφείλεται 

στις διαφορές στο φύλο ή στις διαφορές στην εργασία δεν είναι πάντα σαφές 

(Bramham, 1978). Είναι σηµαντικό το ότι η τάση για φυγή από την εργασία µειώνεται 

όσο η ηλικία µεγαλώνει (Bartholomew, 1991). 

Η ανάλυση του χρόνου υπηρεσίας (completed length of service) µπορεί να είναι 

ακόµα σηµαντικότερη επειδή θα παράσχει τα στοιχεία των ποσοστών επιβίωσης στην 

εργασία (survivor rate), τα οποία, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο προς χρήση από τους 

αρµόδιους για τον σχεδιασµό στην πρόβλεψη των µελλοντικών πόρων. Η ανάλυση των 

τρεχόντων πόρων πρέπει να εξετάσει επίσης τις υπάρχουσες αναλογίες µεταξύ  

διαφορετικών κατηγοριών υπαλλήλων (Armstrong, 2000). Σε γενικές γραµµές η τάση 

για φυγή µικραίνει όσο ο χρόνος παραµονής στην εργασία µεγαλώνει και είναι 
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µεγαλύτερη για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες, ενώ µικραίνει όσο µεγαλώνει ο 

µισθός ή βελτιώνεται η θέση (Bartholomew, 1991). 

Από την άποψη του προγραµµατισµού διοικητικής διαδοχής και την προετοιµασία 

της ανάπτυξης προγραµµάτων διοίκησης, µπορεί να είναι εξίσου σηµαντικό να είναι 

γνωστό πόσοι άνθρωποι µε δυνατότητα προαγωγής υπάρχουν και που µπορούν να 

βρεθούν (Armstrong, 2000).  

2.6.2 Ανάλυση των απωλειών 

Θα χρησιµοποιήσουµε τον όρο "απώλεια" (wastage) για να αναφερθούµε στη 

συνολική απώλεια ατόµων από ένα σύστηµα για οποιονδήποτε λόγο. Μέσα στη 

συνολική απώλεια υπάρχουν σηµαντικές υποδιαιρέσεις που πρέπει να διακριθούν 

προσεκτικά στην πράξη. Ο κύριος διαχωρισµός γίνεται µεταξύ της εθελοντικής και της 

ακούσιας απώλειας. Η ακούσια απώλεια καλύπτει όλες τις απώλειες για λόγους πέρα 

από τον έλεγχο του ατόµου, όπως ο θάνατος, η κακή υγεία, ο πλεονασµός και η 

αποχώρηση. Σε µεγάλο βαθµό είναι προβλέψιµη, τουλάχιστον σε συνολικούς όρους, και 

παρουσιάζει µικρές δυσκολίες για τον αρµόδιο για το σχεδιασµό εργατικού δυναµικού. 

Η εθελοντική ή φυσική απώλεια προκύπτει όταν µεµονωµένα άτοµα αποχωρούν µε 

δική τους επιλογή, για να αναλάβουν συνήθως µία άλλη δουλειά. Είναι ένα ιδιαίτερα 

µεταβλητό φαινόµενο και είναι συνήθως το κυρίαρχο συστατικό, εκτός από περιπτώσεις 

όπου η συνολική απώλεια είναι πολύ χαµηλή (Bartholomew, 1991). 

Μία προφανής και σηµαντική λύση για την κάλυψη των απαιτήσεων για εργατικό 

δυναµικό θα προέλθει από τα άτοµα που ήδη απασχολούνται στην επιχείρηση. Ένα 

σηµαντικό στοιχείο της πρόβλεψης της προσφοράς σχετίζεται εποµένως µε την 

πρόβλεψη του αριθµού των εργαζοµένων που θα αποχωρήσουν (Bramham, 1978). Από 

όλες τις ροές σε ένα σύστηµα εργατικού δυναµικού, η απώλεια είναι η πιο θεµελιώδης 

για τον προγραµµατισµό εργατικού δυναµικού. Σε µεγάλο βαθµό είναι το αποτέλεσµα 

των µεµονωµένων αποφάσεων για φυγή, και είναι ως εκ τούτου έξω από τον άµεσο 

έλεγχο της διαχείρισης. Επιπλέον, σε επιχειρήσεις όπου ο αριθµός εργασιών είναι 

ελεγχόµενος η απώλεια είναι αυτή που δηµιουργεί τα κενά και παρέχει έτσι τις 

ευκαιρίες για την προώθηση και τη στρατολόγηση. Ο επιτυχής προγραµµατισµός 

εργατικού δυναµικού, εποµένως, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη δυνατότητα να 
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περιγραφούν και να προβλεφθούν τα σχέδια της απώλειας. Τα µέτρα της απώλειας 

χρησιµοποιούνται συχνά ως δείκτες της οργανωτικής υγείας µαζί µε θέµατα όπως η 

συστηµατική αποχή από την εργασία (Bartholomew, 1991). Η ανάλυση των απωλειών 

έχει τύχει µεγάλης προσοχής για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι, δεδοµένα για 

ανάλυση απωλειών είναι συνήθως διαθέσιµα και οι στατιστικοί είναι ικανοί να 

χρησιµοποιήσουν τεχνικές οι οποίες αναπτύχθηκαν σε άλλους τοµείς. Ένας δεύτερος 

λόγος είναι ότι, η ανάλυση των απωλειών έχει σηµαντική επίδραση στην επιχείρηση. 

Πράγµατι δεν µπορούν να γίνουν στρατολογήσεις, εκπαιδεύσεις, προαγωγές και να 

αναπτυχθούν στρατηγικές µέσα στις επιχειρήσεις εφόσον αυτές εξαρτώνται από τους 

εργαζοµένους που αποχωρούν (Bramham, 1978). Κατά τον Armstrong (2000) οι 

αποχωρήσεις των εργαζοµένων πρέπει να αναλυθούν προκειµένου να προβλεφθούν οι 

µελλοντικές απώλειες, να προσδιοριστούν οι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόµενοι 

εγκαταλείπουν την επιχείρηση και στη συνέχεια να γίνουν σχέδια τα οποία θα επιλύουν 

τα προβλήµατα τα οποία προκαλούν τις ανεπιθύµητες απώλειες και θα αντικαθιστούν 

τις ανεξέλεγκτες αποχωρήσεις. Επιγραµµατικά, τα χαρακτηριστικά των αποχωρήσεων 

είναι τα εξής (Bramham, 1978): 

 Μείωση των απωλειών όσο ο χρόνος εργασίας αυξάνει. 

 Μεγαλύτερες απώλειες µεταξύ των γυναικών παρά µεταξύ των ανδρών. 

 Μείωση των απωλειών όσο αυξάνει η εξειδίκευση. 

 Οι απώλειες µεταβάλλονται ανάλογα µε το επίπεδο ανεργίας. 

 Οι απώλειες µεταβάλλονται εποχικά. 

 Οι απώλειες ελαττώνονται µε την αύξηση της ηλικίας. 

 Οι απώλειες ελαττώνονται µε την αύξηση του µισθού. 

 Οι απώλειες εξαρτώνται από το µέγεθος της επιχείρησης. 

 Οι απώλειες εξαρτώνται από τις συνθήκες εργασίας. 

Οι υποθέσεις σχετικά µε τις ροές µπορούν να ταξινοµηθούν µε ποικίλους τρόπους. 

∆ύο τέτοιες ταξινοµήσεις είναι οι επόµενες (Bartholomew, 1991): 

1. Στοχαστική/ Προσδιοριστική (Stochastic/deterministic) 

Αν υποθέσουµε ότι ακριβώς το 10% των ατόµων σε µία ιδιαίτερη κατηγορία θα 

αποχωρήσει το τρέχον έτος θα έχουµε κάνει µία προσδιοριστική (deterministic) 

υπόθεση σχετικά µε τις ροές. ∆ίνοντας το απόθεµα στην ερώτηση αυτή σηµαίνει ότι δεν 
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υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε το πόσα άτοµα θα αποχωρήσουν. Αν όµως από την 

άλλη πλευρά υποθέταµε ότι κάθε άτοµο της συγκεκριµένης κατηγορίας έχει 10% 

πιθανότητα να φύγει µέσα στον χρόνο θα είχαµε κάνει µία στοχαστική υπόθεση. 

∆ίνοντας το απόθεµα σε αυτή την περίπτωση δεν θα µπορούσαµε να προβλέψουµε 

επακριβώς το πόσοι θα αποχωρήσουν αλλά µόνο την κατανοµή της πιθανότητας. 

Συγκεκριµένα αν τα άτοµα συµπεριφέρονται ανεξάρτητα, ο πραγµατικός αριθµός έχει 

µία διωνυµική κατανοµή µε µέση τιµή το 10% του αποθέµατος. Από αυτή την άποψη, 

άρα, εµείς µπορούµε να πούµε ότι οι προσδιοριστικές και στοχαστικές υποθέσεις 

(deterministic and stochastic assumption) είναι ισοδύναµες. Οι εθελούσιες αποχωρήσεις 

είναι σχεδόν όλες στοχαστικές µέχρι που αυτό προκύπτει από αριθµό περισσότερων ή 

λιγότερων ανεξάρτητων ατοµικών αποφάσεων. Οι προαγωγές µπορεί να είναι ή όχι 

στοχαστικές. Εάν είναι ζήτηµα πολιτικής ακριβώς το 5% της δύναµης να προάγεται 

αυτό έχει ανάγκη από µία προσδιοριστική υπόθεση (deterministic assumption). Αν πάλι 

από την άλλη πλευρά οι προαγωγές διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο θα ήταν 

περισσότερο ρεαλιστικό να θεωρηθεί σαν στοχαστική υπόθεση.  

2. Προώθηση/ Έλξη (Push/Pull) 

Οι ροές µπορούν επίσης να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε το εάν και κατά πόσο 

υπάρχει ώθηση για κίνηση από το σηµείο εκκίνησής τους ή από τον απώτερο σκοπό 

τους. Έτσι, αν ένα άτοµο κινείται σε µεγάλο βαθµό, επειδή αυτό ήταν αναγκαίο για να 

καταλάβει ένα κενό που προκύπτει σε αυτό το επίπεδο, εµείς µπορούµε να σκεφτούµε 

για τον άνθρωπο ότι είναι «τραβηγµένος» προς την ανώτερη βαθµίδα. Αν από την άλλη 

πλευρά η κίνηση προς την ανώτερη βαθµίδα είναι αυτόµατη ως αποτέλεσµα αυτόµατης 

προαγωγής τότε έχουµε προώθηση. Η διαφορά µεταξύ έλξης και προώθησης συχνά δεν 

είναι καθαρά διακριτή. Παρ' όλα αυτά, η απώλεια θα θεωρείται πάντοτε ως προώθηση, 

ενώ οι προαγωγές, οι µεταθέσεις και οι στρατολογήσεις µπορούν να θεωρηθούν είτε ως 

προωθήσεις είτε ως έλξεις, ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος που σχεδιάστηκε. 

Στην στοχαστική περίπτωση, οι προωθήσεις θα µπορεί να σχεδιαστούν από τον 

καθορισµό της πιθανότητας του ενδεχόµενου στην ερώτηση. Στην περίπτωση της έλξης, 

η κίνηση καθορίζεται από τη δηµιουργία κενών µαζί µε την επιλογή ενός ατόµου για να 

το καλύψει. 
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Ο αρµόδιος για τον σχεδιασµό του ανθρώπινου δυναµικού πρέπει να ξέρει πώς να 

µετρήσει την απώλεια και πώς να αναλύσει τις αιτίες της. Αυτό µπορεί να γίνει µε 

διάφορους τρόπους όπως περιγράφονται παρακάτω: 

2.6.2.1 ∆είκτης αποχώρησης από την εργασία (Labor Turnover Index) 

Ο δείκτης αποχώρησης από την εργασία (ποσοστό απώλειας υπαλλήλων) είναι ο 

παραδοσιακός τύπος για τη µέτρηση της απώλειας: 

∆είκτης αποχώρησης=
αριθµος αποχωρησαντων συγκεκριµενη περιοδο 100

µεσος ορος εργαζοµενων την ιδια περιοδο
×   (2.27). 

Αυτός ο τύπος χρησιµοποιείται συνήθως επειδή είναι εύκολος στον υπολογισµό και 

κατανοητός, αλλά µπορεί να είναι παραπλανητικός αν δεν υπάρχει σταθερότητα στο 

περιβάλλον της επιχείρησης (Armstrong, 2000). Λίγες επιχειρήσεις στις µέρες έχουν 

τον βαθµό σταθερότητας στην ηλικία, τη στρατολόγηση και τον χρόνο παραµονής στην 

εργασία για να κάνουν τον δείκτη αξιόπιστο δείκτη των παρόντων ή µελλοντικών 

σχεδίων απώλειας (Bramham, 1978). Η κύρια αντίρρηση στη µέτρηση των απωλειών 

µε αυτό τον τρόπο προέρχεται από το γεγονός ότι λαµβάνει υπόψη του ορισµένες 

µόνο πληροφορίες. Ο χρόνος παραµονής στην εργασία δεν λαµβάνεται υπόψη ενώ 

είναι γνωστό ότι επιδρά σηµαντικά στην τάση για φυγή (Toringhton, 1995). Ο δείκτης 

αποχωρήσεων είναι επίσης ύποπτος όταν ο µέσος αριθµός υπαλλήλων στον οποίο το 

ποσοστό είναι βασισµένο είναι µη αντιπροσωπευτικός των πρόσφατων τάσεων λόγω 

των ιδιαίτερων αυξήσεων ή µειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου του αριθµού 

των εργαζοµένων (Armstrong, 2000). Ο συνήθης χρόνος στον οποίο αναφέρεται είναι 

το έτος, αλλά οποιαδήποτε περίοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Συχνά, είναι πολύ 

καλή ιδέα η δηµιουργία κινητού ετήσιου δείκτη. Αυτό προϋποθέτει τον υπολογισµό 

του δείκτη για κάθε ένα από τους δώδεκα µήνες. Στη συνέχεια, είναι δυνατό να 

δηµιουργηθεί ένα γράφηµα το οποίο παρουσιάζει την κίνηση του δείκτη ετησίως 

(Bramham, 1978). 

2.6.2.2 ∆είκτης σταθερότητας (Stability Index) 

Ο δείκτης σταθερότητας θεωρείται από πολλούς ως µία βελτίωση του δείκτη 

αποχώρησης από την εργασία. Ο τύπος είναι: 
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∆είκτης Σταθερότητας= Number with 1 year's service or more 100
Total employed 1 year ago

×   (2.28). 

Αυτός ο δείκτης παρέχει µία ένδειξη της τάσης για τους υπαλλήλους µακράς 

υπηρεσίας να παραµείνουν στην επιχείρηση και εποµένως παρουσιάζει τον βαθµό 

στον οποίο υπάρχει συνέχεια της απασχόλησης. Αλλά αυτό µπορεί επίσης να είναι 

παραπλανητικό, επειδή ο δείκτης δεν θα αποκαλύψει τις διαφορετικές καταστάσεις οι 

οποίες υπάρχουν σε µία επιχείρηση ή ένα τµήµα µε ένα µεγάλο ποσοστό υπαλλήλων 

µακράς υπηρεσίας σε σύγκριση µε ένα άλλο όπου η πλειοψηφία των υπαλλήλων 

εργάζεται για µικρό χρονικό διάστηµα (Armstrong, 2000). Αυτός ο δείκτης εντούτοις 

αγνοεί τους εργαζόµενους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και παίρνει λίγο υπόψη του τον 

χρόνο υπηρεσίας (Toringhton, 1995).  

2.6.2.3 Ανάλυση Οµοιογενούς Οµάδας 

Ενώ δείκτες όπως ο δείκτης αποχώρησης από την εργασία (απωλειών) ή ο δείκτης 

σταθερότητας είναι χρήσιµοι οδηγοί για τον προγραµµατισµό του εργατικού δυναµικού, 

απαιτείται ένα ακριβέστερο εργαλείο ικανό να χρησιµοποιηθεί στην πρόβλεψη. Ήδη έχει 

διαπιστωθεί ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της απώλειας είναι η σχέση της µε το 

χρονικό διάστηµα παραµονής στην εργασία. Η αδυναµία του τυποποιηµένου δείκτη 

αποχώρησης από την εργασία είναι η αποτυχία του να λάβει υπόψη τη µεταβλητή 

«χρονικό διάστηµα παραµονής στην εργασία». Υπάρχουν διαθέσιµες µέθοδοι που 

επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση της σχέσης απώλειας και µήκους της υπηρεσίας, ειδικά για 

την πρόβλεψη των απωλειών. Μία τέτοια µέθοδος είναι η ανάλυση οµάδων (Bramham, 

1978). Μία οµάδα ορίζεται ως µία οµοιογενής οµάδα ανθρώπων. Το µειονέκτηµα αυτής 

της µεθόδου ανάλυσης είναι ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλες οµάδες εκτός 

από το συγκεκριµένο τύπο οµάδας για τον οποίο προετοιµάστηκε αρχικά. Οι 

πληροφορίες πρέπει να συλλεχθούν επίσης κατά τη διάρκεια µίας µακράς χρονικής 

περιόδου. Αυτό πολλές φορές προσκρούει στο πρόβληµα της διαθεσιµότητας των 

στοιχείων και της ισχύος τους (Torrington και Hall, 1998). Η οµάδα πρέπει επίσης να 

είναι όσο το δυνατόν πιο όµοια από την άποψη των προσωπικών χαρακτηριστικών, του 

επαγγέλµατος και του χρόνου πρόσληψης των υπαλλήλων της (Bramham, 1978). Ίσως, ο 

πιο φυσικός τρόπος συλλογής στοιχείων τα οποία θα χρησιµεύσουν στη δηµιουργία του 
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σχεδίου των απωλειών είναι να παρατηρηθεί µία οµοιογενής οµάδα εισερχόµενων και να 

σηµειωθεί για πόσο καιρό κάθε ένας παραµένει στην επιχείρηση πριν αποχωρήσει. 

Υποθέτοντας ότι µετράµε τον χρόνο παραµονής στην εργασία µε τα σηµεία χ1, χ2,….χκ 

και ότι το µόνο που γνωρίζουµε είναι ότι Li άτοµα της οµάδας αποχώρησαν στο διάστηµα 

(χi, χk+i) µε i=0,1,…,k και χ0=0, ενώ χk+1 είναι το µέγιστο όριο παραµονής το οποίο 

συνήθως είναι άγνωστο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν µπορούµε να υπολογίσουµε τον 

αριθµό Zi αυτών που παρέµειναν, τη χρονική στιγµή χi, από τη σχέση (Bartholomew, 

1991):  
k

i j
j i

LΖ
=

=∑  (2.29). 

Μπορούµε επίσης να παραστήσουµε γραφικά το ποσοστό αυτών που µένουν. Ένα 

τέτοιο γράφηµα είναι γνωστό ως καµπύλη επιβίωσης γιατί µας δείχνει το ποσοστό των 

εργαζοµένων οι οποίοι επιβίωσαν (παρέµειναν) σε διαφορετικά χρονικά σηµεία. Το 

γράφηµα δηµιουργείται από σηµεία τα οποία προκύπτουν από τον τύπο (Bramham, 

1978): Π. Ε = Αριθµος εργαζοµενων που παρεµειναν σε µια δεδοµενη στιγµη 100
Αριθµος εργαζοµενων στην αρχη

×  (2.30), 

όπου Π.Ε =Ποσοστό Επιβίωσης. 

Είναι προφανές και απλό να εκτιµήσουµε, µε αυτό το σχέδιο απωλειών, την πιθανότητα 

που έχει ένας εισερχόµενος στην εργασία να αποχωρήσει µετά από ένα διάστηµα (χi, χi+1) 

παραµονής σε αυτήν. Ωστόσο, αν τα διαστήµατα έχουν διαφορετικό εύρος αυτές οι 

πιθανότητες εξαρτώνται από το εύρος αυτό και γι’ αυτό συχνά είναι χρήσιµο να ορίζουµε 

ίσο εύρος για όλα τα διαστήµατα. Υποθέτοντας ότι ο ατοµικός χρόνος παραµονής στην 

εργασία είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος σε κάθε διάστηµα, η αναµενόµενη αναλογία  

αυτών που θα αποχωρούν από την οµάδα σε κάθε σταθερό διάστηµα εύρους είναι:  

0

i

i

L
c Z

 (2.31), όπου ci=( χi+1-χi).  

Στην ουσία θέλουµε να υπολογίσουµε την πιθανότητα: 

Prif = {να αποχωρήσει κάποιος µέσα στο διάστηµα (χi, χi+1)}. Αυτή η συνάρτηση 

είναι γνωστή ως διακριτή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του χρόνου παραµονής 

στην εργασία. Αν η οµάδα είναι οµογενής και συµπεριφέρεται ανεξάρτητα, το Li είναι 
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µία τυχαία διωνυµική µεταβλητή και το τυπικό σφάλµα των εκτιµήσεων µπορεί να 

υπολογιστεί. Έτσι, η Li έχει διακύµανση: 0 (1 )i i i iZ f c f c− και ως εκ τούτου  

0

(1 )ˆvar( ) i i i
i

i

f f c
f

c Z
−

=  (2.32). Το τυπικό σφάλµα του εκτιµητή µπορεί έτσι να εκτιµηθεί 

αντικαθιστώντας το  µε  και παίρνοντας if ˆ
if

1
2

0

ˆˆ ( ) (1 )i
i

L
se f L

Z
⎡ ⎤

= −⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (2.33). 

Υπάρχει ένα πρόβληµα στον υπολογισµό αυτής της ποσότητας για την τιµή i=k, από τη 

στιγµή που δεν γνωρίζουµε συνήθως το ανώτερο όριο της υπηρεσίας και σε κάθε 

περίπτωση την υπόθεση της οµοιόµορφης κατανοµής των αποχωρούντων. 

2.7 Τεχνικές Μοντελοποίησης 

Η απώλεια προσώπων είναι ρόλος κλειδί σε κάθε σύστηµα ανθρώπινων πόρων και 

γι' αυτό δεν είναι περίεργο το γιατί πολλές από τις πρώτες στατιστικές εργασίες είχαν 

κατεύθυνση αυτό το θέµα. Οι πρωτοποριακές µελέτες των Rice και συνεργατών (1950), 

Silcok (1954), Lane και Andrew (1955) είναι ακόµη αξιοσηµείωτες, καθώς αποτελούν 

την απαρχή πολλών πρόσφατων πρακτικών. Οι Bartholomew και Andres, 

ακολουθώντας τις πρώτες εργασίες και κινούµενοι προσεκτικά, δηµιούργησαν 

µεταβατικά µοντέλα για συστήµατα αποθεµάτων-ροών (stocks-flows). Προγενέστερες 

δηµοσιεύσεις υπήρξαν προάγγελοι πολλών από αυτά που ακολούθησαν οι Young and 

Almond (1961) και Gani (1963). Αρχικά, η έµφαση δόθηκε στην πρόβλεψη των ροών 

και αποθεµάτων, συχνά κάτω από την υπόθεση της σταθερότητας των ροών, 

χρησιµοποιώντας τη θεωρία των σειρών Markov. Το επόµενο βασικό µέρος του 

µοντέλου για το οποίο µιλήσαµε ήταν ο σχεδιασµός για συστήµατα στα οποία τα 

µεγάλα µεγέθη ήταν σταθερά και για τα οποία αυτά η ανανέωση της θεωρίας απαιτούσε 

µαθηµατική θεµελίωση. Η εφαρµογή της ανανεωµένης θεωρίας για τη µελέτη του 

συστήµατος ανθρώπινων πόρων (manpower system) ξεκίνησε από τον Bartholomew 

(1963a) και εξελίχθηκε σε κάποιο βάθος στην πρώτη έκδοση (1967) του Bartholomew 

(1973a). Μέχρι τότε, η έµφαση ήταν δοσµένη στην κατασκευή του αλγορίθµου για τον 

υπολογισµό προβλεπτικών ροών σε διακεκριµένο χρόνο όπως στο Civil Service's 

ΚΕΝΤ µοντέλο που περιγράφηκε από τον Hopes (1973) και τον Smith (1976). Έχουν 

γίνει προσπάθειες ολοκλήρωσης, από τους Bartholomew και Forbes (1979), αυτών των 
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δύο µοντέλων σε µία µοναδική και σχετικά απλή συµπεριφορά στην οποία η οµοιότητα 

µε το µοντέλο Markov είναι εµφανής. Στη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας, ο Morgan και 

άλλοι ανέπτυξαν τεχνικές για να µελετήσουν προοπτικές καριέρας σε διαβαθµισµένα 

συστήµατα π.χ Morgan (1971) και Morgan και συνεργάτες (1974). Οι τεχνικές αυτές 

βασίζονται στη θεωρία των πιθανοτήτων και στη θεωρία των σειρών Markov. Πολλές 

από τις εργασίες στα πρότυπα καριέρας βασίστηκαν στην υπόθεση της µονιµότητας. 

Εάν κάποιος επιθυµεί να καθορίσει την επιθυµητή µακροπρόθεσµη πολιτική 

ανθρώπινων πόρων (long-term manpower policies), είναι λογικό να επικεντρωθεί στη 

σταθερότητα συµπεριφοράς του συστήµατος. Αυτή η προσέγγιση είναι ένα παλαιό 

δεδοµένο µε προέλευση τη δηµογραφία και την ασφαλιστική επιστήµη. Οι 

Bartholomew και Forbes προτείνουν να θεωρηθεί ότι αυτό είναι µία ανάλυση της 

οριακής κατάστασης προσεγγιζόµενη συγχρόνως από το µοντέλο Marcov και το 

ανανεωµένο µοντέλο. 

Η θεωρία της µονιµότητας είναι στενά συνδεδεµένη µε αυτήν του ελέγχου και της 

αριστοποίησης, η οποία αποτελεί µία από τις βασικές περιοχές έρευνας. Η πλευρά της 

ζήτησης στην πρόβλεψη ανθρώπινων πόρων µας οδηγεί σε σχετικά διαφορετικές 

προσεγγίσεις που σχετίζονται περισσότερο µε δουλειές παρά µε ανθρώπους. Ο Grinold 

(1976) πρότεινε πολιτικές άριστης προσέγγισης για τον προγραµµατισµό ανθρώπινων 

πόρων στο Naval Aviation System. Η ζήτηση για εργατικό δυναµικό, καθοριζόµενη από 

διαφορετικές καταστάσεις περιόδων ηρεµίας ή αντιπαράθεσης, παρουσιάστηκε µε 

σειρές Markov. Ο Buffa (1976) περιέγραψε ένα σύστηµα προγραµµατισµού, µε τη 

χρήση υπολογιστή, για τον προγραµµατισµό χειριστών σε µία τηλεφωνική εταιρεία. Το 

σύστηµα αυτό χρησιµοποίησε µοντέλα προβλέψεων και ουρών για να κάνει 

εβδοµαδιαίες προβλέψεις φόρτου εργασίας. Ο Charnes (1978) ασχολήθηκε µε το 

πρόβληµα της κατανοµής του προσωπικού σε θέσεις µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της 

αρµονίας µεταξύ εµπλεκόµενων προσώπων, καθώς και προσώπων -θέσεων. Ο ίδιος, το 

1978, ενέταξε στο µοντέλο του και τη διαδικασία Markov σε ένα πρόγραµµα για το U.S 

Navy Office of Civilian Manpower Management. Ο Gregory (1983) παρουσίασε ένα 

µοντέλο βασισµένο στην ιδέα της εξέλιξης της καριέρας και της ανάθεσης εργασίας 

σύµφωνα µε την αποκτηθείσα εξειδίκευση. Ακολούθησε την ίδια γραµµή µε τον 

Thomson (1979), ο οποίος εισήγαγε ένα µεταβατικό µοντέλο γραµµικού 
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προγραµµατισµού χρήσιµο για τη µελέτη του σχεδιασµού του συστήµατος ανθρώπινων 

πόρων. Η εργασία του ήταν αξιοσηµείωτη για την εφαρµογή του γραµµικού 

προγραµµατισµού στο πρόβληµα των ανθρώπινων πόρων. Οι Golver et a1. (1979) 

εισήγαγαν ένα µοντέλο µε το οποίο οι εργασίες χαρακτηρίζονται, ατοµικά, ως 

βασισµένες στα κόστη που έχουν σχέση µε κάθε άτοµο που κάνει κάποια συγκεκριµένη 

εργασία. Μολονότι αυτά τα µοντέλα είναι χρήσιµα για το προγραµµατισµό ανθρώπινων 

πόρων, αυτά είναι περισσότερο σχετικά µε το ταίριασµα των εξειδικεύσεων των 

εργαζόµενων µε διαφορετικές εργασίες. 

 Μία άλλη κατεύθυνση της έρευνας για το ανθρώπινο δυναµικό είναι να 

εστιάσουµε στη µετάβαση µεταξύ των διαφόρων φάσεων της καριέρας των 

εργαζόµενων. Τυπικά, η διαδικασία Markov χρησιµοποιήθηκε ως ένα αξιοσηµείωτο 

θεωρητικό µοντέλο. Οι Vanema and Wessels (1988) περιγράφουν ένα µοντέλο το οποίο 

ακολουθεί αυτή την προσέγγιση και µπορεί ίσως να χρησιµοποιηθεί για προαγωγές, 

απολύσεις και προσλήψεις. Ο Verbeek (1991) παρουσίασε ένα µοντέλο για στρατηγικό 

προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων, αναφερόµενο σε πιλότους αεροπλάνων. Ο 

µακροχρόνιος σχεδιασµός στόλου, η αρχαιότητα των πιλότων, και η πλειοδοσία των 

πιλότων για προαγωγή ενσωµατώνονται σε ένα µοντέλο για προσλήψεις, εκπαίδευση 

και προαγωγές των πιλότων. Σε αντίθεση µε το µοντέλο Markov το µοντέλο αυτό 

χρησιµοποιεί έναν αριθµό αισιόδοξων µοντέλων για να πραγµατοποιήσει διάφορες 

εργασίες οι οποίες είναι χρήσιµες στη λήψη αποφάσεων. Το σύστηµα αυτό επιτρέπει 

παρουσίαση, χειρισµό, αξιολόγηση και γενίκευση του σχεδιασµού των ανθρώπινων 

πόρων. Οι Gerchak et. al. (1990) παρουσίασαν ένα αιτιοκρατικό, διακριτού και 

συνεχούς χρόνου µοντέλο, λαµβάνοντας υπόψη τους το αποτέλεσµα της µόρφωσης και 

το ποσοστό των αποχωρήσεων στις επιχειρήσεις παραγωγής. 

Πολλοί ερευνητές εργάστηκαν σε βραχυπρόθεσµα προβλήµατα προγραµµατισµού 

ανθρώπινων πόρων. Το πλήρωµα αεροσκαφών είναι ένα πρώτο παράδειγµα τέτοιας 

έρευνας. Ο Rayan (1992) παρουσίασε µία αποτελεσµατική στρατηγική για να λύσει το 

πρόβληµα αυτό. Οι Gopalakrishman et al. (1993) αναφέρονται σε ένα σύστηµα το οποίο 

ανέπτυξαν για να υποστηρίξουν τον προγραµµατισµό σε µερικώς εργαζόµενους (part-

time) σε εφηµερίδες. Παραδοσιακά, τα ολοκληρωµένα προγράµµατα προγραµµατισµού 

ήταν περισσότερο εφαρµόσιµα στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις παρά στις επιχειρήσεις 
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παροχής υπηρεσιών. Οι Κhumawala et a1. (1986) όρισαν ως ολοκληρωµένο 

προγραµµατισµό υπηρεσιών τη λειτουργία καθορισµού του γενικού επιπέδου των 

παραγόµενων υπηρεσιών και προσδιορισµού των υπηρεσιών και των πόρων που 

απαιτούνται για την υποστήριξη των επιχειρησιακών σχεδίων και των σχεδίων 

µάρκετινγκ µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συµβατή µε τους στόχους της επιχείρησης. 

Ο ολοκληρωµένος προγραµµατισµός υπηρεσιών είναι ένα γενικό πλάνο για το πώς 

µία επιχείρηση αναµένει να αντεπεξέλθει στην προβλεπόµενη ζήτηση. Ο γραµµικός 

προγραµµατισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να λύσει τέτοια προβλήµατα 

προγραµµατισµού. Ένα παράδειγµα είναι η πρόταση των Chase and Aquilano (1992). 

Ένα άλλο προσδιοριστικό µοντέλο προγραµµατισµού παρουσιάστηκε από τους Dijkstra 

et. al. (1991, 1994), οι οποίοι ανέπτυξαν ένα µοντέλο για το τµήµα συντήρησης 

αεροσκαφών της αεροπορικής εταιρίας Κ.L.Μ της Ολλανδίας. Οι Faibt et. al. (1991) 

γεφύρωσαν τη διαφορά µεταξύ ολοκληρωµένων συστηµάτων προγραµµατισµού και 

µοντέλων σχεδιασµού εργασίας, χρησιµοποιώντας µία πολυεπίπεδη προσέγγιση στην 

οποία το πρώτο βήµα ετοιµάζεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο των ικανοτήτων του 

προσωπικού. Αυτό το σχέδιο επεξεργάζεται πρώτα ένα εβδοµαδιαίο πλάνο εργασίας για 

κάθε εργαζόµενο και στη συνέχεια ένα ηµερήσιο πλάνο εργασίας για κάθε εργαζόµενο. 

Το µοντέλο αυτό εστιάζεται στην εναρµόνιση της ζήτησης στις διάφορες ώρες 

εργασίας, τις υπερωρίες, και τον αριθµό των πλήρως και µερικώς απασχολούµενων 

εργαζόµενων. 

Ορισµένοι ερευνητές, για να προσδιορίσουν τη ζήτηση στον τοµέα της παροχής 

υπηρεσιών, δηµιούργησαν στοχαστικά µοντέλα. Η στοχαστική προσέγγιση του θέµατος 

παρουσιάστηκε από τον Εl Agizy (1971). Ο Εl Agizy πρότεινε ένα σύστηµα για 

προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων από την πλευρά της αβεβαιότητας των αναγκών. 

Το σύστηµα που πρότεινε αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο είναι µία στατιστική 

διαδικασία για να εκτιµήσει την κατανοµή του φόρτου εργασίας ανά εξειδίκευση και 

χρονική περίοδο και το δεύτερο ένα πολυεπίπεδο στοχαστικό µοντέλο για να καθορίσει 

ένα άριστο πλάνο εργατικού δυναµικού µε την παράλληλη ελαχιστοποίηση του 

κόστους. Τα απαιτούµενα δεδοµένα του µοντέλου του Εl Agizy ήταν µελλοντικά 

χαρακτηριστικά φόρτου εργασίας και οι στατιστικές κατανοµές τους. Τα εξαγόµενα 

αποτελέσµατα ήταν επίπεδα πλήρους απασχόλησης εργαζόµενων και τα σχετισµένα 
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προγράµµατα εκπαίδευσης και απολύσεων, εποχιακά επίπεδα εργασίας, σχέδια 

υπερωριών και υπεργολαβικές εργασίες. Στοχαστικά µοντέλα προσέγγισης του θέµατος 

πρότειναν και οι Wild και Schneeweib (1993), οι οποίοι παρουσίασαν µία ιεραρχική 

προσέγγιση της ικανότητας του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων. Η προσέγγισή 

τους αναγνωρίζεται ως στοχαστική µε τη χρήση πιθανοτήτων για σενάρια φόρτου 

εργασίας και µακροχρόνιας απουσίας. Η έρευνα για την επίλυση ολοκληρώνεται σε 

τρία επίπεδα: 

1. Στο πρώτο επίπεδο οι ερευνητές απαριθµούν τα µεγέθη της εργατικής δύναµης, τα 

ποσοστά των µετακινούµενων εργαζόµενων και τις πιθανές αλλαγές στην εργασία. 

2. Για κάθε µέρος του πρώτου επιπέδου, το δεύτερο επίπεδο χρησιµοποιεί δυναµικά 

προγράµµατα για να καθορίσει ώρες εργασίας για το προσωπικό για κάθε τοµέα και 

κάθε µήνα. Το δεύτερο επίπεδο παίρνει υπόψη του το µέγεθος του µήνα στον οποίο 

εφαρµόζεται ο δυναµικός προγραµµατισµός. 

3. Το τρίτο επίπεδο εστιάζεται σε κάθε φάση του δυναµικού προγραµµατισµού του 

δεύτερου επιπέδου. ∆οθείσης της κατανοµής των ωρών εργασίας για κάθε τοµέα, στο 

δεύτερο επίπεδο υπολογίστηκε το κόστος για κάθε φάση εξοµοιώνοντας κάθε µέρα του 

µήνα. Για την εξοµοίωση της κάθε ηµέρας, το πρόβληµα είναι ο καθορισµός του ποσού 

των υπερωριών, των µετακινούµενων εργαζόµενων, των αναγκαίων εποχικά 

εργαζόµενων κ.λ.π. Η αριστοποίηση αυτών των παραµέτρων επιτυγχάνεται από µη 

γραµµικό προγραµµατισµό. Γενικά, το µοντέλο αυτό είναι σύνθετο στοχαστικό 

µοντέλο, το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να προκύψουν άριστες 

απαντήσεις, αλλά πρακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για αυστηρά οριακές 

περιπτώσεις, λόγω της ανάµειξης πολλών υπολογισµών. 

Οι Gaimon and Thompson (1994) πρότειναν ένα αιτιοκρατικό-επιµήκη µοντέλο 

προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων, το οποίο προσφέρει άριστη εκτίµηση για 

προσλήψεις, προαγωγές, διαχωρισµούς και αποχωρήσεις ως συνάρτηση του χρόνου, της 

ηλικίας και του βαθµού των εργαζόµενων στην επιχείρηση. Επιστήµονες όπως ο 

Charnes, ο Cooper και ο Niehous (1972) χρησιµοποίησαν τον γραµµικό 

προγραµµατισµό και τον προγραµµατισµό στόχων.  

Επίσης, άλλη µέθοδος είναι η χρήση των µοντέλων εξοµοίωσης. Στα µοντέλα αυτά η 

συµπεριφορά κάθε µέλους του συστήµατος εξοµοιώνεται στο κοµπιούτερ, 
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χρησιµοποιώντας τυχαίους αριθµούς για να καθοριστούν τα ενδεχόµενα τα οποία 

εµφανίζονται. Τα µοντέλα αυτά είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα, όταν µελετάµε µικρά 

συστήµατα στα οποία τυχαίες κυµάνσεις είναι πιθανώς να είναι περισσότερο σοβαρές. 

Αυτά έχουν το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι είναι περισσότερο εύκολο να 

ενσωµατώσουν ρεαλιστικά δεδοµένα, τα οποία είναι αναπόφευκτο να παραληφθούν µε 

µαθηµατικά µοντέλα. Το µεγάλο τους µειονέκτηµα βρίσκεται στον χρόνο και στον 

χώρο, ο οποίος απαιτείται για µεσαία και µεγάλα συστήµατα, και στη δυσκολία της 

βελτίωσης του βαθµού της γνώσης στη δυναµική βάση ενός συνθέτου προβλήµατος, το 

οποίο θα µπορούσε να χειριστεί ένα απλό µαθηµατικό µοντέλο. 

Ένα από τα πρώτα παραδείγµατα µοντέλου εξοµοίωσης δηµοσιεύτηκε από τον Price 

(1971), ενώ ένα περισσότερο πρόσφατο είναι αυτό που περιγράφεται από τους Blom 

and Κnights (1976). Επίσης, ένα µέρος από το µοντέλο της Civil Service's δίνεται από 

τον Wishart στο βιβλίο του Smith (1976). Τα τελευταία χρόνια πάντως η ανεπάρκεια 

στη βιβλιογραφία έχει διορθωθεί µε την κυκλοφορία αρκετών βιβλίων. Ενδεικτικά 

µερικά από αυτά είναι του Bartholomew (1977a) και (1977d) και των Grinold και 

Marshall (1977). 

2.8 Το χάσµα µεταξύ της θεωρίας και της πράξης  

Πρέπει να τονιστεί ότι, αν και η έννοια του προγραµµατισµού των ανθρώπινων 

πόρων παγιώνεται, εντούτοις, δε φαίνεται να καθιερώνεται ως βασική δραστηριότητα 

ανθρώπινων πόρων (Armstrong, 2000). Όπως αναφέρει ο Rothwell (1995), εκτός από 

µεµονωµένα παραδείγµατα, έχουν υπάρξει λίγα ερευνητικά στοιχεία της αυξανόµενης 

χρήσης ή της επιτυχίας του. Εξηγεί ότι το χάσµα µεταξύ της θεωρίας και της 

πρακτικής πηγάζει από:  

• Τον αντίκτυπο της αλλαγής και τη δυσκολία να προβλέψεις το µέλλον. Η 

ανάγκη για προγραµµατισµό µπορεί να είναι σε αντίστροφη αναλογία µε τη 

δυνατότητα πραγµατοποίησής του. 

• Τη µετατόπιση του «καλειδοσκόπιου» των πολιτικών προτεραιοτήτων και των 

στρατηγικών µέσα στις επιχειρήσεις.  
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• Τη δυσπιστία που επιδεικνύεται από πολλούς διευθυντές της θεωρίας ή 

του προγραµµατισµού. Αυτοί συχνά προτιµούν την πραγµατική προσαρµογή στη 

σύλληψη της ιδέας. 

• Την έλλειψη στοιχείων ότι ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου δυναµικού 

λειτουργεί. 

Η ανάγκη για αποτελεσµατικότερο προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων είχε 

προσδιοριστεί πολύ πριν την εµφάνιση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Ministry of 

Labour and National Service, 1958; Manpower Services Commission/ National 

Economic Development Office, 1978). Στην πράξη όµως, ο προγραµµατισµός 

ανθρώπινων πόρων είναι πολύ διαφορετικός απ' ότι στη θεωρία και πολλοί ήταν αυτοί 

οι οποίοι τη δεκαετία του 80 εξέφρασαν τις αµφιβολίες τους. Η αδυναµία σαφούς 

προσδιορισµού των διαδικασιών του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων αποτέλεσε 

σηµείο τριβής. Η παραδοσιακή άποψη ότι ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων είναι 

µία υψηλής ορθότητας τεχνολογία φαίνεται µάλλον να απορρίπτεται. Αντί αυτής 

µπορούµε να τον δούµε σαν µία διάσπαρτη συνάθροιση ιδεών, εργαλείων και τεχνικών 

τις οποίες µπορούµε να εφαρµόσουµε ως αναγκαίες για τις ξεχωριστές απαιτήσεις των 

οργανισµών που αντανακλούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Bennison και 

Casson, 1984). Εξαιτίας των πολλών διαφορετικών περιστατικών που συµβαίνουν στην 

πράξη, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί µία συλλογή βασικών τεχνικών πρόβλεψης της 

ζήτησης. Αντί αυτού εµείς πρέπει να ψάξουµε για στατιστικές µεθόδους οι οποίες 

µπορεί να είναι χρήσιµες σε ειδικές περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτόν είναι συχνά 

χρήσιµο να µελετούµε κάποιες από τις τεχνικές που έχουν αποδειχθεί χρήσιµες στο 

παρελθόν και να ερµηνεύουµε παγίδες και προβλήµατα τα οποία µπορεί να προκύψουν 

στις δικές µας εφαρµογές. Ένας καλός προγραµµατιστής ανθρώπινων πόρων δεν είναι 

απαραίτητο να γνωρίζει τέλεια όλες τις τεχνικές γιατί ορισµένες από αυτές δεν θα τις 

χρησιµοποιήσει ποτέ. Είναι προτιµότερο να γνωρίζει τι είναι διαθέσιµο και που µπορεί 

να το βρει όταν θα το χρειαστεί. Ένα άλλο σηµείο τριβής είναι η έλλειψη εφαρµογών 

του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων (Torringhton και Hall, 1987), η έλλειψη 

πολιτικών ανθρώπινων πόρων από πολλές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η εύθραυστη 

φύση αυτών των πολιτικών (Bennison και Casson, 1984). Εκτός από αποµονωµένα 

                                                                                                                                Ευστάθιος ∆ηµητριάδης
  



                                                                                     Προγραµµατισµός Ανθρώπινων Πόρων 124

παραδείγµατα, έχουν βρεθεί λίγα ερευνητικά στοιχεία για την αυξανόµενη χρήση του ή 

την επιτυχία του.  

Πράγµατι, δεν υπάρχουν πολλές πρακτικές εφαρµογές (έρευνες) σε σχετικά 

µεγάλες επιχειρήσεις πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Ενδεικτικά, ως σπουδαιότερες 

µπορούµε να αναφέρουµε τις εφαρµογές στις επιχειρήσεις Civil Service, Roya1 Air 

Force, National Westminster Bank, Ford και Intemational Computers που όλες όµως 

είναι παλαιές. Η µοναδική µεγάλη έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε από την ΙΡΜ 

έλαβε χώρα το 1975. Σε έρευνα του 1981 βρέθηκε ότι το 4% ενός τυχαίου δείγµατος 

500 επιχειρήσεων έκαναν µερικό προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων, ενώ µόνο το 

15% έκαναν το ίδιο µε έναν περιεκτικό τρόπο. Εκείνοι που προγραµµάτιζαν µε αυτό 

τον τρόπο ήταν πιθανότερο να τον εφαρµόσουν στη διοικητική διαδοχή και την 

ανάπτυξη παρά σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσωπικού (Nkomo, 1986). Οι 

Mackay και Torrington (1986) βρήκαν λίγη χρήση του προγραµµατισµού ανθρώπινων 

πόρων, ακόµη και µε την εµφάνιση των υπολογιστών. Η έρευνα Henley στην 

εισαγωγή της νέας τεχνολογίας (Rothwell 1983, 1985) βρήκε τον ρόλο του 

προσωπικού περιορισµένο στη λειτουργική ενίσχυση του τµήµατος και επηρεασµένο 

από την άποψη του πλεονασµού ή την κατάρτιση, µε λίγα στοιχεία δυναµικού ή 

εταιρικού προγραµµατισµού. 

Στη Βρετανία παροµοίως, υπάρχουν πολύ λίγες έρευνες σχετικές µε τη Στρατηγική 

∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Έτσι, εκτός από την έρευνα του Storey (1992), η 

οποία έδειξε ότι από τις επιχειρήσεις του δείγµατός του οι περισσότερες (κυρίως 

κατασκευαστικές) είχαν «σηµειώσει» ερωτήσεις ερευνών για τον προγραµµατισµό 

ανθρώπινων πόρων, αλλά ένας ουσιαστικός αριθµός δεν το έκανε, υπάρχει και η 

έρευνα του Pettigrew και συνεργατών (Pettigrew και Whipp, 1991; Henry et. al., 

1989; Henry et. al., 1991). Έρευνα του Marginson (1988) έδειξε ότι το 84% των 

βρετανικών διευθυντών ισχυρίζονται ότι είχαν µία γενική πολιτική για τους 

εργαζόµενους, το 50% είχαν µία γραπτή πολιτική και το 23% είπαν ότι έδωσαν ένα 

αντίγραφο της πολιτικής στους εργαζοµένους. Εντούτοις, οι περισσότεροι δεν θα 

µπορούσαν να περιγράψουν τη στρατηγική µε οποιαδήποτε λεπτοµέρεια. Η 

συγκριτική ευρωπαϊκή µελέτη Cranfield/ Price Waterhouse βρήκε ότι η αναλογία 

όλων των διευθυντών που ισχυρίζονται ότι έχουν µία γραπτή στρατηγική ανθρωπίνων 
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πόρων κυµάνθηκε από 74% στη Νορβηγία σε 45% στη Βρετανία και 20% στη ∆ανία. 

Ακόµα λιγότεροι ήταν εκείνοι που µπορούσαν να την µεταφράσουν σε λειτουργικά 

προγράµµατα, αλλά ήταν περισσότερο δυνατό να γίνει αυτό σε σχέση µε τη 

διοικητική ανάπτυξη (Brewster και Hegewisch, 1993). 

Ο Purkiss, ο οποίος ήταν διευθυντής του Ινστιτούτου µελετών ανθρώπινων πόρων 

(Institute of manpower Studies ) για ένα µεγάλο διάστηµα, ήταν πολύ ειλικρινής, 

λέγοντας ότι ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων έχει τη φήµη ότι είναι 

ακαδηµαϊκός αν όχι κουραστικός. Αυτό γράφτηκε σχετικά για περισσότερα από 20 

χρόνια σε κάθε νέο βιβλίο. Πολλοί θεωρούν ότι απέτυχε να δώσει λύσεις τις δεκαετίες 

του 60 και του 70, όταν υπήρχε επιτακτική ανάγκη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. Στη 

δεκαετία του 80 όµως, οι συνθήκες στον εργασιακό χώρο άλλαξαν. Η ανεργία γενικά 

έπληξε τους εργαζόµενους και το δηµογραφικό πρόβληµα (demographic timebomb) 

µαζί µε την έλλειψη ουσιαστικής εξειδίκευσης παρέµεινε και µέσα στη δεκαετία του 

1990. Ο ανταγωνισµός έγινε έντονος. Οι διευθυντές, στις µεγάλες επιχειρήσεις κυρίως, 

αναθεωρούσαν συνεχώς τις στρατηγικές τους και πολλοί έκαναν στροφή και  

διαφοροποιήθηκαν από τις αρχές του 1980, κοιτάζοντας προς την κατεύθυνση 

περισσότερο εστιασµένων δραστηριοτήτων την δεκαετία του 1990. Η οργάνωση και η 

αναπροσαρµογή έγιναν απαραίτητες ενέργειες οι οποίες οδήγησαν στη διοικητική 

αποκέντρωση και τη δηµιουργία ηµιαυτόνοµων επιχειρηµατικών µονάδων µε 

ολιγάριθµο προσωπικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του 

προγραµµατισµού των ανθρώπινων πόρων σε λίγες µεγάλες επιχειρήσεις. Σήµερα, 

κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι, ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων είναι 

απαραίτητος µόνο στην περίπτωση εκείνη που το προσωπικό χρειάζεται µεγάλη 

διάρκεια εκπαίδευσης ή όταν είναι δύσκολο να βρεθεί αυτό στην αγορά εργασίας. 

Άλλοι επιστήµονες θεωρούν ότι ανήκει στον κόσµο των υπολογισµών, των κοµπιούτερς 

και της µεγάλης γραφειοκρατίας (Bennison και Casson, 1984 ). Η έρευνα της 

Computerlife, που έγινε για λογαριασµό του περιοδικού Personnel Management 

(Richards-Carpenter, 1993), φανερώνει αυξανόµενη χρήση «αυτοµατοποιηµένου 

πληροφοριακού συστήµατος προσωπικού» (CPIS). Για το µεγαλύτερο µέρος ωστόσο, τα 

συστήµατα αυτά περιέχουν εφαρµογές όπως έλεγχο απουσιών, διοίκηση εκπαίδευσης 

και ανάπτυξης, ατοµικά και ταχυδροµικά δεδοµένα. Λιγότερο από το 1/3 όσων 

                                                                                                                                Ευστάθιος ∆ηµητριάδης
  



                                                                                     Προγραµµατισµός Ανθρώπινων Πόρων 126

απάντησαν χρησιµοποίησαν αυτό το σύστηµα για να προγραµµατίσουν επιδιώξεις και 

µεταξύ 20% και 25% απάντησαν ότι αυτό δεν ήταν αναγκαίο γι' αυτές τις 

δραστηριότητες. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, µόνο το 36% των µεσαίων 

στελεχών και το 27% των ανωτέρων στελεχών έκαναν συχνή χρήση του CPIS. 

Σύµφωνα µε τους Richards-Carpenter, αυτό δείχνει ότι το CPIS θεωρείται ακόµη ως 

ένας δρόµος για ενίσχυση της διαχειριστικής αποτελεσµατικότητας του τµήµατος 

προσωπικού. 

Άλλη έρευνα στη Βρετανία, σχετική µε τον καθορισµό του πού ο προγραµµατισµός 

εµφανίζεται να είναι στρατηγική κατεύθυνση της διοικητικής πρακτικής, έβγαλε τα ίδια 

αρνητικά αποτελέσµατα. Ο Marginson και οι συνεργάτες του για παράδειγµα,  

ερεύνησαν ανώτερα στελέχη σε µεγάλες επιχειρήσεις µε 1000 ή περισσότερους εργάτες 

το 1985 και κατέληξαν στο εξής συµπέρασµα: Μολονότι η πλειοψηφία των 

απαντησάντων ισχυρίστηκαν ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν µία πολιτική ή προσέγγιση 

για τη διοίκηση των εργαζοµένων, µε την εξαίρεση ενός αριθµού επιχειρήσεων οι 

οποίες είναι υπερπόντιες ή οικονοµικά συγκεντρωτικές ή δραστηριοποιούνται στην 

παροχή υπηρεσιών, θα ήταν λάθος να πιστέψουµε ότι έχουν µία συνολική πολιτική 

πάνω σε αυτό, αφού ένα µεγάλο µέρος των αποδείξεων επιβεβαιώνει ότι οι 

περισσότερες βιοµηχανίες στην Μ Βρετανία εξακολουθούν να ακολουθούν ρεαλιστική 

(pragmatic) ή ευκαιριακή (opportunistic) προσέγγιση (Marginson et. al., 1988). Τα ίδια 

αποτελέσµατα προέκυψαν από µία έρευνα της Company Level Industrial Relations που 

πραγµατοποιήθηκε το 1992.  

Η ύφεση στο πρώτο µισό της δεκαετίας του '90, µε τις συνοδευτικές τάσεις για 

«συρρίκνωση» και «επιβράδυνση», είχε καταστήσει την ιδέα του λεπτοµερούς 

µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού λιγότερο ελκυστική (Tyson, 1995), ενώ 

συγχρόνως είχε αυξήσει την ανάγκη για πιο σύνθετες και ειδικευµένες στην οργάνωση 

προσεγγίσεις στον προγραµµατισµό της απασχόλησης των ανθρώπινων πόρων (Parker 

και Cains 1996). 

Από την άλλη µεριά, το 1990, η έρευνα των βιοµηχανικών εργασιακών σχέσεων 

(WIRS) βρήκε ότι το 41% όλων των µάνατζερ ισχυρίζονται ότι εµπλέκονται στην 

επάνδρωση και τον προγραµµατισµό εργατικού δυναµικού, µία από τις κυριότερες 

δραστηριότητες των εργασιακών σχέσεων. Το 55% το θεώρησαν ως θέµα για 
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διαβουλεύσεις στα υψηλότερα επίπεδα, αλλά το σύνολο των διαβουλεύσεων ή 

πληροφοριών που δόθηκαν στα εργατικά συνδικάτα ή στους αντιπροσώπους τους 

ήταν χαµηλό, και ήταν η µόνη τέτοιου είδους δραστηριότητα που είχε µειωθεί, 

συγκρινόµενη µε τα προηγούµενα έτη (Millward et al, 1992). Ως ένα ορισµένο βαθµό 

αυτά τα παραδείγµατα χρησιµοποιούν τους όρους «στρατηγική» και 

«προγραµµατισµός» σχεδόν εναλλακτικά, αλλά αυτό είναι επίσης διευκρινισµένο στις 

έρευνες χρήσης εργασίας των εργαζοµένων, ακολουθώντας στο µεγαλύτερο βάθος τις 

καθιερώσεις της έρευνας WIRS. Κατά συνέπεια η έρευνα ELUS1 κατέληξε ότι το ένα 

τρίτο των εργοδοτών είχε µία (εύκαµπτη) στρατηγική χρήσης εργασίας, ενώ τα δύο 

τρίτα λειτούργησαν σε µία καιροσκοπική βάση (McGregor και Sproull, 1991). Η 

έρευνα περιπτωσιολογικής µελέτης ELUS2 βρήκε παρόµοια στοιχεία, αλλά κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι υπήρξε λίγη πρακτική διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων, και µε 

τις δύο να εµφανίζουν κυρίως ειδική παρά στρατηγική ή προγραµµατισµένη 

ανταπόκριση στις πιέσεις αγοράς εργασίας ή προϊόντων, µε συνέπεια ποικίλες λύσεις 

(Hunter και MacInnes, 1991). 

2.9 Συµπεράσµατα 

Όπως ήταν φυσικό, η αλλαγή του όρου «∆ιοίκηση Προσωπικού» σε «∆ιοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων» επέφερε αλλαγή και στον παραδοσιακό όρο «Προγραµµατισµός 

Ανθρώπινου ∆υναµικού». Έτσι σήµερα, όταν αναφερόµαστε στη διαδικασία µε την 

οποία η επιχείρηση προσπαθεί να υπολογίσει τη ζήτηση για εργασία και να αξιολογήσει 

το µέγεθος, τη φύση και τις πηγές της προσφοράς οι οποίες θα απαιτηθούν για να 

ικανοποιήσουν τη ζήτηση, χρησιµοποιούµε τον όρο «Προγραµµατισµός Ανθρώπινων 

Πόρων». Ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων σχετίζεται µε ευρύτερα θέµατα 

σχετικά µε την εργασία των ανθρώπων απ’ ότι το παραδοσιακό ποσοτικό µοντέλο 

προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί αρκετά 

µοντέλα προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων, τα οποία, σε γενικές γραµµές, 

παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες. Η διαφορά τους έγκειται κυρίως στη φιλοσοφία 

προσέγγισης του όρου «Ανθρώπινος Πόρος». Ανεξαρτήτως όµως του µοντέλου το 

οποίο υιοθετεί και χρησιµοποιεί η κάθε επιχείρηση, ο απώτερος στόχος είναι η συµβολή 

του προγραµµατισµού στην επιτυχία της επιχείρησης. Σήµερα που το οικονοµικό και το 
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κοινωνικό περιβάλλον αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς, ο προγραµµατισµός ανθρώπινων 

πόρων έχει καταστεί περισσότερο δυναµικός και εστιάζεται περισσότερο σε στρατηγικά 

θέµατα. Επειδή οι αλλαγές του περιβάλλοντος είναι συχνά απρόβλεπτες, οι διευθυντές 

χρησιµοποιούν σενάρια προγραµµατισµού. Αναπτύσσουν διάφορα εναλλακτικά 

επιχειρηµατικά σενάρια και προσδιορίζονται τα στρατηγικά θέµατα που σχετίζονται µε 

αυτά. Πρέπει να τονιστεί όµως, ότι αν και η έννοια του προγραµµατισµού των 

ανθρώπινων πόρων παγιώνεται, εντούτοις, δε φαίνεται να καθιερώνεται ως βασική 

δραστηριότητα ανθρώπινων πόρων και, εκτός από µεµονωµένα παραδείγµατα, έχουν 

υπάρξει λίγα ερευνητικά στοιχεία της αυξανόµενης χρήσης ή της επιτυχίας του. 

Αποτελεί γεγονός ότι, ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων όπως και ο 

προγραµµατισµός οποιονδήποτε άλλων πόρων δεν αποτελεί «πανάκεια». Η εφαρµογή 

του δεν εξασφαλίζει την επιτυχία, δεδοµένου ότι ο προγραµµατισµός είναι τόσο καλός 

όσο είναι και οι πληροφορίες στις οποίες είναι βασισµένος, ενώ οι άνθρωποι είναι 

ενδεχοµένως λιγότερο προβλέψιµοι από άλλα είδη πόρων. 

Παρ’ όλες όµως τις διαφορετικές απόψεις, ενθαρρυντικό είναι ότι η σηµασία και η 

αναγκαιότητα του προγραµµατισµού συνειδητοποιείται ολοένα και περισσότερο και 

σταδιακά συµπεριλαµβάνεται στα καθήκοντα της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. 
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3.1 Εισαγωγή 

Παρόλο που η µέτρηση της απόδοσης των εργαζοµένων αποτέλεσε αντικείµενο 

ενδιαφέροντος των οργανωτικών ψυχολόγων µόνο κατά τα τελευταία 70 χρόνια, η 

εφαρµογή της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων γίνεται εδώ και αιώνες. 

Ένας Κινέζος φιλόσοφος του 3ου αιώνα µ.Χ., ο Sin Yu κατηγόρησε τους αξιολογητές 

που δούλευαν για τη ∆υναστεία των Wei, επειδή αξιολογούσαν σπάνια τους 

εργαζόµενους σύµφωνα µε την αξία τους και τα πραγµατικά τους προσόντα αλλά 

µοναδικό τους κριτήριο ήταν οι προσωπικές συµπάθειες και αντιπάθειες. Στους 

∆υτικούς πολιτισµούς, η φιλοσοφία της αµοιβής σε σχέση µε την απόδοση 

χρονολογείται στα χρόνια του Προτεσταντικού Ανασχηµατισµού του 16ου και 17ου 

αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αξιολόγηση της σκληρής δουλειάς 

γινόταν σύµφωνα µε την οικονοµική επιτυχία που έφερνε και τη θεωρούσαν σαν 

αυτοθυσία στην υπηρεσία του Θεού. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούσαν την οικονοµική 

επιτυχία σαν προθυµία να υπηρετήσουν το Θεό (Heneman, 1992). Το ενδιαφέρον για τα 

κριτήρια απόδοσης και τις προκαταλήψεις της αξιολόγησης ανέκυψε το 1640. Το 

απογευµατινό Ταχυδροµείο του ∆ουβλίνου δηµοσίευσε ένα άρθρο, εκείνο το χρόνο, 

που έκρινε τη διαδικασία αξιολόγησης κατά την οποία οι νοµοθέτες έδωσαν βάση στα 

ατοµικά χαρακτηριστικά και όχι στην απόδοση (Huber και Fuller, 1998).  

Η πρώτη βιοµηχανική εφαρµογή της αξιολόγησης της απόδοσης στην Ευρώπη, 

πιστεύεται ότι έγινε στις αρχές του 1800. Στα βαµβακουργία του, που βρίσκονται στη 

New Lanark της Σκοτίας, ο Robert Owens χρησιµοποιεί ξύλινους κύβους διαφορετικών 

χρωµάτων για να υποδηλώσει τα διαφορετικά επίπεδα αξίας των εργαζοµένων. Όταν 

άλλαζε η απόδοση ενός εργαζόµενου, άλλαζαν και οι κύβοι που ήταν κρεµασµένοι στο 

σταθµό εργασίας. Στις Η.Π.Α., η επίσηµη αξιολόγηση της απόδοσης άρχισε, πιθανόν, 

το 1813 (Randell, 1994). Ο στρατηγός Lewis Cass υπέβαλλε στο αµερικανικό Τµήµα 

Στρατού µια αξιολόγηση των ανδρών του χρησιµοποιώντας όρους όπως «καλός 

χαρακτήρας» ή «άξιος περιφρόνησης από όλους». Οι εκτιµήσεις της αξίας ή της 

αποτελεσµατικότητας στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες της Αµερικής έλαβαν χώρα 

τουλάχιστον από το 1890 (Huber και Fuller, 1998). 

Η αλλαγή του όρου «η φιλοσοφία της αµοιβής για την απόδοση» σε «επίσηµη 

οργανωτική πολιτική και ενός συστηµατικού συστήµατος αξιολόγησης» είναι ένα πιο 
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πρόσφατο φαινόµενο. Η Βιοµηχανική Επανάσταση ήταν αυτή που έδωσε την ώθηση 

για την ανάπτυξη της διαδικασίας µέτρησης της απόδοσης. Στις Η.Π.Α., ο Taylor 

(1911) πιστεύει ότι ο πιο αντικειµενικός στόχος του εργατικού δυναµικού αλλά και της 

διοίκησης πρέπει να είναι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη κάθε εργαζοµένου στον 

οργανισµό έτσι ώστε αυτός να επιτύχει (µε γρήγορο ρυθµό και µέγιστη 

αποτελεσµατικότητα) το υψηλότατο επίπεδο εργασίας που επιτρέπουν οι φυσικές 

ικανότητές του. Στη Γαλλία, ο Henri Fayol περιέγραψε τα καθήκοντα ενός στελέχους 

ως εξής: οργάνωση της εργασίας, διοίκηση των εργαζοµένων και συντονισµός της 

απόδοσης. Και οι δύο βιοµηχανικοί επιστήµονες υποστήριξαν τη χρησιµότητα των 

µελετών που σχετίζονται µε τον χρόνο και την κίνηση για να καθορίσουν έναν άριστο 

σχεδιασµό εργασίας και αµοιβών βασιζόµενες στην άµεση παραγωγή (Huber και Fuller, 

1998). 

Η επιστηµονική µελέτη της διαδικασίας της αξιολόγησης της απόδοσης µπορεί να 

εντοπισθεί στο έργο οργανωτικών ψυχολόγων, στο Πανεπιστήµιο Carnegie-Mellon των 

Η.Π.Α. Οι ερευνητές αυτοί ανέπτυξαν µία µέθοδο αξιολόγησης, γνωστή ως «Σύγκριση 

Αξιωµατικού µε Αξιωµατικό» βασισµένη σε χαρακτηριστικά ψυχολογίας που θα τους 

βοηθούσε στην επιλογή ενός πωλητή. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε στον 

αµερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου στους 

αξιωµατικούς. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, κάθε άτοµο συγκρίνεται µε όλα τα άτοµα 

της οµάδας εργασίας για να προέλθει µια αριθµητική εκτίµηση της ικανότητας. Ένα 

µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι χρησιµοποιεί ένα γενικό «υποκειµενικό» 

κριτήριο για τους αξιωµατικούς. Για έναν εκτιµητή, το κριτήριο µπορεί να είναι η 

ικανότητα ηγεσίας και για έναν άλλο οι πωλήσεις. Αν και δεν χρησιµοποιείται συχνά 

σήµερα, η «Σύγκριση Αξιωµατικού µε Αξιωµατικό» έδωσε την ώθηση για κανονιστικές 

διαδικασίες αξιολόγησης, όπως η Κατάταξη, η Σύγκριση κατά Ζεύγη και η µέθοδος 

Υποχρεωτικής Επιλογής (Randell, 1994). Σχεδιασµένη να ξεπεράσει τους περιορισµούς 

της µεθόδου «Σύγκριση Αξιωµατικού µε Αξιωµατικό», η γραφική κλίµακα αξιολόγησης 

έγινε δηµοφιλής στις αρχές του 1930. Η µέθοδος αυτή αντί να βασίζεται σε αναφορικές 

συγκρίσεις µεταξύ των ατόµων, απαιτεί απόλυτη κρίση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών τα οποία εµφανίζονται να συνδέονται µε τα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται µε την απόδοση. Οι κρίσεις καταγράφονται σε αριθµητικές κλίµακες 
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αξιολόγησης. Το 1940 έγινε το σηµαντικότερο ξέσπασµα στην αξιολόγηση της 

απόδοσης, δηλαδή η ανάπτυξη της τεχνικής των Κρίσιµων Γεγονότων (Critical 

Incidents). Σαν πρώτο βήµα ανάπτυξης ενός οργάνου εκτίµησης, οι ειδικοί 

δηµιούργησαν κρίσιµα γεγονότα αποτελεσµατικής και µη αποτελεσµατικής απόδοσης 

της εργασίας (Flanagan, 1949). 

Στη συνέχεια, στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η έµφαση που δινόταν στην 

αξιολόγηση της απόδοσης µετατοπίστηκε στην παραγωγικότητα του οργανισµού και 

στην αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων. Η ∆ιοίκηση δια Στόχων (Management By 

Objectives/MBO) προέκυψε σαν µια ολοκληρωµένη συστηµατική διαδικασία για να 

ευθυγραµµίσει τους στόχους των εργαζοµένων µε αυτούς της επιχείρησης. Η απόδοση 

αξιολογείται από την άποψη της παραγωγής και των αποτελεσµάτων παρά από τη 

συµπεριφορά. Η πρώτη προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου µοντέλου 

αξιολόγησης της απόδοσης έγινε περίπου την ίδια περίοδο. Ο Robert Werry (1957), 

παίρνοντας σαν βάση µια σειρά σχεδίων για τον αµερικανικό στρατό, χρησιµοποίησε τη 

θεωρία της αξιοπιστίας για να αναπτύξει ένα µαθηµατικό µοντέλο της διαδικασίας της 

αξιολόγησης. Ένας αριθµός µοναδικών αλλά δοκιµασµένων θεωρηµάτων σχετικά µε 

τις προκαταλήψεις της αξιολόγησης γεννήθηκε, ο οποίος περιλαµβάνει τη διαδικασία 

της εκτίµησης και την υποκίνηση του εκτιµητή. Τα πορίσµατα της θεωρίας του Werry 

για την αξιολόγηση συγκεντρώθηκαν στα φυσικά χαρακτηριστικά της κλίµακας 

εκτίµησης, δηλαδή στην αξιοπιστία των εκτιµήσεων, στο χρονικό διάστηµα κατά το 

οποίο γίνεται η εκτίµηση, στον αριθµό και στο είδος των αξιολογητών, καθώς και στις 

µεθόδους που θα ελέγχουν τις προκαταλήψεις της αξιολόγησης. ∆υστυχώς, το έργο του 

Werry ήταν θαµµένο σε αδηµοσίευτες τεχνικές αναφορές που δεν βρέθηκαν στην 

προσοχή των ερευνητών πριν από το 1980. Όµως, προώθησε τους ερευνητές να ψάξουν 

νέα µέσα αξιολόγησης που κατά την εφαρµογή τους, να δίνουν λύση στο δίληµµα της 

ακρίβειας. Έως το 1980, η προσοχή των ερευνών µετατοπίστηκε προς τις γνωστικές 

διαδικασίες που σχετίζονται µε τη λήψη αποφάσεων και το πολιτικό/ κοινωνικό 

περιεχόµενο µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η αξιολόγηση της απόδοσης. Μία δεκαετία 

αργότερα, το 80%-90% των επιχειρήσεων στις Η.Π.Α και το Η.Β χρησιµοποιούσε 

κάποια µέθοδο αξιολόγησης της απόδοσης (Huber και Fuller, 1998). 
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∆εδοµένου ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης αγγίζουν τις πιο 

συναισθηµατικές δραστηριότητες στην επιχειρησιακή ζωή, αυτές οι διαδικασίες 

οδηγούν συχνά στη σύγκρουση µεταξύ των διευθυντών και των υπαλλήλων (Smither, 

1988). Είναι η πλέον αµφισβητηµένη και συγχρόνως η λιγότερο δηµοφιλής 

λειτουργία, της ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, µεταξύ αυτών οι οποίοι εµπλέκονται 

(Bratton και Gold, 2003). Αρκετές δεκαετίες πριν, ο McGregor (1957) ανέφερε ότι ο 

βασικός λόγος που η αξιολόγηση δεν απέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ήταν 

ότι τα στελέχη δυσφορούσαν επειδή έπρεπε να κρίνουν την αξία των εργαζοµένων ως 

«αλάνθαστοι κριτές». Ο Levinson (1970) πιστεύει ότι τα στελέχη θεώρησαν την 

αξιολόγηση ως εχθρική και επιθετική πράξη ενάντια στους υπαλλήλους η οποία 

οδηγεί στο συναισθήµατα της ενοχής. Η ένταση µεταξύ της αξιολόγησης, ως 

δικαστικής διαδικασίας και ως βοηθητικής διαδικασίας ανάπτυξης, δεν έχει επιλυθεί 

ποτέ και είναι πιθανόν να συνεχίσει να υφίσταται για αρκετό καιρό ακόµα. 

Τα ανώτερα στελέχη γενικότερα δεν φαίνεται να αρέσκονται στην ιδέα του ότι 

πρέπει να γίνει αξιολόγηση, οι εργαζόµενοι δεν φαίνεται να την εµπιστεύονται και τα 

στελέχη τα υπεύθυνα για το προσωπικό και τους ανθρώπινους πόρους, ως φρουροί της 

πολιτικής ανάπτυξης και προόδου της επιχείρησης, πρέπει να επιβλέπουν και να 

φροντίζουν για την απόδοση των εργαζοµένων (Barlow, 1989). Τα στελέχη, έχοντας ως 

κύριο µέληµα την ανάπτυξη των στόχων της επιχείρησης, στερούνται του χρόνου ο 

οποίος απαιτείται για την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αντικειµενικού συστήµατος 

αξιολόγησης, ενώ οι περισσότεροι αναλώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στο να 

αποκτούν τεχνικές ικανότητες από το να µαθαίνουν να διαχειρίζονται ανθρώπινους 

πόρους (καθορισµός στόχων απόδοσης, παροχή ανατροφοδότησης, αµοιβές 

εξαρτηµένες από την απόδοση). Παράλληλα, υπάρχουν επιστήµονες οι οποίοι 

πιστεύουν ότι η αξιολόγηση προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόµενους όπως 

πικρία, αποθάρρυνση, αίσθηµα κατωτερότητας και έλλειψη ενδιαφέροντος για δουλειά 

για αρκετές εβδοµάδες µετά την πληροφόρηση των αποτελεσµάτων (Deming, 1998). 

Συγχρόνως, ο Deming (1988) θεωρεί την έµφαση στην αξιολόγηση, ιδίως όταν 

µετράται µόνο µε οικονοµικά µεγέθη, ως µια από τις πέντε «θανατηφόρες ασθένειες» 

για µια επιχείρηση. Είναι πολύ σηµαντικό οι εργαζόµενοι να αναγνωρίζουν ότι, η 

αρνητική αξιολόγηση η οποία συνοδεύεται από δηµιουργική πρόθεση, τους βοηθάει να 
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ξεπεράσουν τις παρούσες δυσκολίες και να βελτιώσουν την απόδοσή τους, ενώ θα 

είναι λιγότερο ανήσυχοι σχετικά µε την κριτική και είναι πιο πιθανό να τους φανεί 

αυτή χρήσιµη όταν πιστεύουν ότι πρόθεση των αξιολογητών είναι υποβοηθητική και 

εποικοδοµητική (Fedor et. al., 1989). Ερευνητικές µελέτες δείχνουν ότι οι εργαζόµενοι 

είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησής τους εάν έχουν 

τη δυνατότητα να µιλήσουν ελεύθερα και να συζητήσουν την απόδοσή τους. Είναι 

επίσης πιο πιθανό τέτοιοι εργαζόµενοι να είναι πιο ικανοί να πετύχουν τους 

µελλοντικούς στόχους απόδοσης (Nemeroff και Wexley, 1979). Είναι σηµαντικό οι 

αξιολογητές (συνήθως οι προϊστάµενοι των εργαζοµένων) να είναι καλά 

πληροφορηµένοι και αξιόπιστοι. Θα πρέπει να αισθάνονται εξοικειωµένοι µε τις 

τεχνικές που εφαρµόζουν και καλά πληροφορηµένοι σχετικά µε την εργασία που 

εκτελεί ο αξιολογούµενος. Αν αυτές οι συνθήκες ικανοποιούνται είναι πιθανότερο ο 

αξιολογούµενος να εκλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης ως σωστή και δίκαιη. Επίσης 

θα διατυπώσει λιγότερες επιφυλάξεις για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και 

µεγαλύτερη διάθεση για αλλαγή (Bannister, 1986). Αξιολόγηση της απόδοσης του 

προσωπικού γενικά και ειδικότερα αξιολόγηση ηγετικών στελεχών γίνεται χωρίς 

εξαίρεση σε όλες τις οικονοµικές µονάδες άσχετα από το µέγεθος και το βαθµό 

οργάνωσής τους. Η κρίση, όµως, αυτή ποικίλει από την πολύ άτυπη και πρόχειρη 

γνώµη, µέχρι την πολύ µελετηµένη, τυπική, πολύπλοκη και αυστηρά προκαθορισµένη 

διαδικασία (Randell et al., 1972). 

Η αξιολόγηση ακόµα και σήµερα στις όχι πολύ αναπτυγµένες κοινωνίες γίνεται 

συνήθως χωρίς σύστηµα, δηλαδή δεν ακολουθούνται ορισµένοι κανόνες. Αντίθετα, στις 

αναπτυγµένες χώρες µε βιοµηχανική παράδοση, αποτελεί πια κοινό τόπο για πολλές 

επιχειρήσεις, ότι εάν µια οικονοµική µονάδα ενδιαφέρεται να αναπτυχθεί πρέπει να 

δώσει έµφαση, αν όχι απόλυτη προτεραιότητα στην προσπάθεια βελτίωσης των 

ανθρώπων που την αποτελούν και περισσότερο των ηγετικών στελεχών που την 

κατευθύνουν (Κανελλόπουλος, 1991). Γενικότερα, υπάρχει έλλειµµα έρευνας, η οποία 

να έχει ασχοληθεί µε την ενεργό εφαρµογή των σχεδίων αξιολόγησης και η πρακτική 

εφαρµογή της αξιολόγησης µπορεί να προαχθεί µόνο µε επιπλέον έρευνα (Smither, 

1998). 
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3.2 Ορισµός και ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Απόδοσης 

Μία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της ∆ΑΠ, η οποία για πολλά χρόνια 

απασχόλησε τους ακαδηµαϊκούς ερευνητές αλλά και τους διευθυντές των 

επιχειρήσεων (Bretz et al., 1992; Gaugler και Rudolph, 1992; Horowitz και Zappe, 

1995; Ilgen et al., 1993) είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου 

δυναµικού. Τι είναι όµως η απόδοση; Είναι πολύ σηµαντικό να καθοριστεί το τι είναι 

απόδοση γιατί διαφορετικά δεν µπορεί ούτε να µετρηθεί ούτε να διοικηθεί. Κατά τους 

Bates και Holton (1995) η απόδοση είναι µια πολυδιάστατη κατασκευή, η µέτρηση 

της οποίας εξαρτάται από µια ποικιλία παραγόντων. Υπάρχουν όµως διαφορετικές 

απόψεις για το τι είναι η απόδοση. Σύµφωνα µε τον Ζαβλανό (1999) απόδοση είναι το 

σύνολο των αποτελεσµάτων τα οποία παράγονται σε µια συγκεκριµένη εργασία ή 

δραστηριότητα κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Ο Kane (1996) 

σχολιάζει ότι είναι κάτι που ο άνθρωπος αφήνει πίσω και το οποίο υπάρχει εκτός από 

το σκοπό. Οι Bernadin et al. (1995) θεωρούν ότι πρέπει να καθοριστεί ως το 

αποτέλεσµα της εργασίας, γιατί αυτό παρέχει την στενότερη σύνδεση µεταξύ των 

στρατηγικών στόχων της επιχείρησης, της ικανοποίησης των πελατών και της 

οικονοµικής συµβολής. Ο Cambell (1990) πιστεύει ότι η απόδοση είναι συµπεριφορά 

και θα πρέπει να διαχωριστεί από τα αποτελέσµατα γιατί αυτά µπορούν να 

αλλοιωθούν από  παράγοντες του συστήµατος.  

Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού καθορίζεται µε πολλούς τρόπους 

από διάφορους επιστήµονες. Έτσι οι De Vries et al. (1986), Field και Holley (1982) 

θεωρούν ότι είναι ένα επίσηµο, δοµηµένο σύστηµα µέτρησης και αξιολόγησης των 

χαρακτηριστικών των σχετιζόµενων µε την εργασία, τη συµπεριφορά και τα 

αποτελέσµατα των εργαζοµένων µε στόχο να  αξιολογήσει την παραγωγικότητα και 

να κρίνει αν ο εργαζόµενος αποδίδει ή θα αποδώσει στο µέλλον πιο αποτελεσµατικά, 

έτσι ώστε ο ίδιος, η επιχείρηση και η κοινωνία να επωφεληθούν στο µέγιστο βαθµό. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσδιορίζεται η αξία των διαφόρων ατόµων σε 

σύγκριση µε ορισµένα πρότυπα, καθώς και η σύγκριση των εργαζοµένων µεταξύ τους. 

Στην πράξη, η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού είναι µια διαδικασία µε την 

οποία η ∆ιοίκηση προσπαθεί να προσδιορίσει το πόσο καλά ανταποκρίνεται ένας 
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υπάλληλος στην εργασία του και πόσο καλύτερος ή χειρότερος είναι σε σύγκριση µε 

άλλους της ίδιας εργασιακής οµάδας (Φαναριώτης, 1990). Γενικότερα παρουσιάζεται 

ως διαδικασία συλλογής πληροφοριών η οποία θα βοηθήσει στη σωστή λήψη 

αποφάσεων και την ανάλογη κατανοµή των πόρων (Townley, 1992). Κατά τους  

Bratton και Gold (2003), ως αξιολόγηση καθορίζεται η διαδικασία η οποία παρέχει 

πληροφορίες σχετικές  µε τις συνολικές δυνατότητες και ικανότητες του ατόµου, ενώ 

σύµφωνα µε τους Byars και Rue (2003) είναι ο βαθµός εκπλήρωσης των έργων που 

πρέπει να καλύψει ένας εργαζόµενος. Οι Mathis και Jackson (2000) πιστεύουν ότι η 

διαδικασία της αποτίµησης του πόσο καλά εκτελεί την εργασία του ο εργαζόµενος σε 

σύγκριση µε κάποια σταθερά µέτρα και η στην συνέχεια γνωστοποίηση αυτών των 

πληροφοριών αποτελούν τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της απόδοσης 

εµπλέκει την εκτίµηση της απόδοσης η οποία βασίζεται στη γνώµη και την κρίση των 

υφισταµένων, των συνεργατών, των προϊσταµένων, άλλων διευθυντών και συχνά των 

ίδιων των εργαζοµένων (Jackson και Schuler, 2003). Κατά τούς Mondy et al. (1999) 

είναι ένα επίσηµο σύστηµα περιοδικής ανασκόπησης και αποτίµησης της ατοµικής ή 

της οµαδικής απόδοσης στην εργασία. Σύµφωνα µε τον Randell (Sisson, 1998) η 

αξιολόγηση των εργαζοµένων µπορεί να θεωρηθεί ως µια τυπική διαδικασία για τη 

συλλογή πληροφοριών από και προς τους εργαζόµενους µιας επιχείρησης µε σκοπό να 

χρησιµοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων. Η αξιολόγηση αποτελεί ένα µέτρο ελέγχου 

του βαθµού στον οποίο το στέλεχος έχει συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί από την τυπική οργάνωση και τους οποίους οφείλει να επιδιώξει. 

Αποτελεί δε µια δοµηµένη διαδικασία που αποσκοπεί στο να εκτιµήσει και να 

επηρεάσει τη συµβολή του εργαζόµενου στην αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας 

(Ξηροτύρη, 2001). Αξιολόγηση απόδοσης είναι η συστηµατική εκτίµηση του 

εργαζόµενου, η οποία αναφέρεται στην εκτέλεση της εργασίας του και τις 

δυνατότητές του για εξέλιξη, κατά τον Κανελλόπουλο (1991). Αξιολόγηση της 

επίδοσης ή απόδοσης του εργαζόµενου είναι η διαδικασία κατά την οποία ελέγχουµε 

το πόσο καλά τα άτοµα και οι οµάδες εκτελούν την εργασία τους. Η αξιολόγηση της 

απόδοσης µπορεί να οριστεί ως µια οργανωµένη επίσηµη αλληλεπίδραση µεταξύ 

ενός κατώτερου στελέχους και ενός επόπτη, που λαµβάνει συνήθως τη µορφή µιας 

περιοδικής συνέντευξης, στην οποία η απόδοση εργασίας του υφισταµένου 
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εξετάζεται και συζητείται, για τον προσδιορισµό των αδυναµιών  και των δυνάµεων 

καθώς επίσης και των ευκαιριών για τη βελτίωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

(North, 2002). Τέλος, ο Konobear (2002) καθορίζει την αξιολόγηση της απόδοσης 

ως ένα επίσηµο σύστηµα µέτρησης και εκτίµησης, των σχετικών µε την απασχόληση 

συµπεριφορών και αποτελεσµάτων, ενός υπαλλήλου, για να καθορίσει πόσο 

παραγωγικός είναι και εάν η παραγωγικότητά του µπορεί να βελτιωθεί. 

Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης, κατά τον Hansen (2002), πρέπει να 

αποτελείται από τα τέσσερα επόµενα και αλληλοσχετιζόµενα βήµατα: 

1. Καθορισµός ενός κοινά κατανοητού, από τον αξιολογητή και τον 

αξιολογούµενο, πλαισίου σχετικού µε την ολοκλήρωση της εργασίας και του τρόπου 

εκτίµησής της.  

2. Συνεχής εκτίµηση της απόδοσης και της προόδου σε σχέση µε τις προσδοκίες 

3. Επίσηµη τεκµηρίωση της απόδοσης µε τη συµπλήρωση ειδικής φόρµας 

αξιολόγησης κατάλληλης για τη συγκεκριµένη εργασία. 

4. Επίσηµη συζήτηση σχετικά µε την απόδοση, βασισµένη στις συµπληρωµένες 

φόρµες αξιολόγησης και κατάληξη στη δηµιουργία ενός αναπτυξιακού σχεδίου. 

Σύµφωνα µε τους Longenecker και Fink (1999), υπάρχουν τέσσερις βασικές και 

ολοκληρωµένες φάσεις στη διαδικασία της αξιολόγησης οι οποίες απαιτούν 

διαφορετικές ικανότητες αξιολόγησης από την πλευρά των διευθυντών. Αποτυχία εκ 

µέρους των διευθυντών να εκτελέσουν σωστά τις αρµοδιότητές τους, σε κάθε φάση, 

συνεπάγεται την  υπονόµευση της αποτελεσµατικότητας ολόκληρου του συστήµατος. 

Αναλυτικά οι φάσεις είναι οι επόµενες: 

1. Σχέδιο απόδοσης. 

2. ∆ιοίκηση απόδοσης και διαχρονική εκπαίδευση. 

3. Γραπτή αξιολόγηση της απόδοσης. 

4. Ανασκόπηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης από τους διευθυντές µε 

σκοπό να καθοριστούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται. 

Κατά τον Randell (1994), τα βήµατα κλειδιά στην αξιολόγηση είναι:  

1. Ο καθορισµός του αντικειµένου της εργασίας. 

2. Ο καθορισµός µετρήσιµων στόχων. 

3. Η αξιολόγηση. 
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4. Η εκτίµηση έναντι των στόχων. 

Η δηµιουργία µιας αξιόπιστης µεθόδου αξιολόγησης συµπεριφοράς προσωπικού 

είναι κάτι δύσκολο και βασίζεται σε µια σειρά βασικών διαδικασιών, στην οποία: 

1. Το πρώτο βήµα αποτελεί η ανάλυση του έργου µιας συγκεκριµένης θέσης (job 

analysis), για τον απλό λόγο ότι, πριν κρίνουµε κάποιον για τον τρόπο που ενεργεί 

πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς ζητείται από αυτόν. Μια τέτοια ανάλυση αποβλέπει 

στη µελέτη των καθηκόντων και δραστηριοτήτων αυτών, των οικονοµικών πόρων, του 

τρόπου συµπεριφοράς για την επίτευξη των στόχων και της σηµασία αυτών, ενώ τέλος 

περιλαµβάνει τον καθορισµό των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για 

την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου µε επιτυχία. Βέβαια, η ανάλυση, όλων των 

θέσεων εργασίας, έχει προηγηθεί κατά τον προγραµµατισµό του ανθρωπινού δυναµικού 

γι΄ αυτό αποτελεί έτοιµη πληροφορία στο βήµα αυτό.  

2. Στη συνέχεια, πρέπει να καθοριστούν τα αποτελέσµατα ή οι τρόποι 

συµπεριφοράς που οδηγούν στην επιτυχηµένη εκτέλεση του έργου και να σταθµιστούν 

ανάλογα µε τη συµβολή τους στην επιτυχία, όσο είναι δυνατό. Η στάθµιση αυτή µπορεί 

να γίνει κατά εκτίµηση ή ανάλογα µε τη συµβολή των στοιχείων αυτών στο κόστος ή 

στα κέρδη της επιχείρησης.  

3. Τέλος, βρίσκουµε τους τρόπους µέτρησης των επιτεύξεων ή αλλιώς τις 

µεθόδους αξιολόγησης αφού πρώτα αποφευχθούν τυχόν σφάλµατα που είναι δυνατόν 

να γίνουν και να µειώσουν την αξιοπιστία της αξιολόγησης (Ξυροτύρη, 2001). 

Πολλοί παράγοντες από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης 

επιδρούν στη διαδικασία αξιολόγησης. Ως βασικοί εξωτερικοί παράγοντες µπορούν 

να θεωρηθούν οι εργατικές ενώσεις και η νοµοθεσία ενώ ως εσωτερικοί παράγοντες, 

η κουλτούρα της επιχείρησης και η αυξανόµενη χρήση των οµάδων για την εκτέλεση  

των εργασιών (Mondy et al., 1999). Στο σχήµα 3.1 δίνεται µια ολοκληρωµένη 

διαδικασία αξιολόγησης.  
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Σχήµα 3.1: ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
Πηγή: Mondy et al.(1999)  

 

Κατά τον Κανελλόπουλο (1979), τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούνται 

απαραίτητα για να προσδώσουν αποτελεσµατικότητα σε ένα Σύστηµα Αξιολόγησης 

Προσωπικού είναι: 

• Η Αντικειµενικότητα. 

• Η Απλότητα. 

• Η Σαφήνεια . 

• Η Προσαρµογή στις ειδικές συνθήκες.  
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• Η Εξασφάλιση ένθερµης υποστήριξης των συµµετεχόντων.  

• Η Προσαρµοστικότητα. 

3.3 Σκοποί - Στόχοι ενός Συστήµατος Αξιολόγησης Απόδοσης Εργαζοµένων 

Η µέτρηση της απόδοσης εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς των επιχειρήσεων. Οι 

συνηθέστεροι σκοποί, οι οποίοι εξυπηρετούνται από την αποτελεσµατική µέτρηση της 

απόδοσης, είναι η εξύψωση της παρακίνησης, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η 

διευκόλυνση του στρατηγικού προγραµµατισµού (Jackson και Schuler, 2003). Όλοι 

αυτοί οι σκοποί εξυπηρετούνται από τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης, όταν 

αυτή είναι ευθυγραµµισµένη µε την ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης και 

ταιριάζει µε την κουλτούρα της (Gratton et al., 1999). 

Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από σταθερό επίπεδο υψηλής απόδοσης, εκ µέρους 

των εργαζοµένων τους, µε σκοπό την επιβίωσή τους σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον (Newstrom και Davis, 2002). Κατά τους Bratton και Gold (2003), οι σκοποί 

τους οποίους εξυπηρετεί ένα σύστηµα αξιολόγησης είναι πολλοί. Η πλέον όµως 

συνηθισµένη αιτιολογία είναι η βελτίωση της ατοµικής απόδοσης του εργαζόµενου. 

Εντούτοις, κάτω από αυτόν τον ευρύ τίτλο περικλείεται ένας αριθµός περισσότερο 

εστιασµένων σκοπών. Έτσι θα µπορούσαµε να αναφέρουµε µια σειρά βασικών 

σκοπών τούς οποίους εξυπηρετεί ένα σύστηµα αξιολόγησης όπως:  

• Τη δηµιουργία και διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου εκτέλεσης των έργων 

από τους εργαζόµενους. 

• Τη µέγιστη απόδοση για όλη την εταιρία. 

• Τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού παράλληλα µε τους γενικούς 

στόχους της εταιρίας. 

• Τη δηµιουργία κλίµατος συνέργιας µεταξύ της εταιρίας και των εργαζοµένων. 

• Τη διευκόλυνση του προσδιορισµού του κόστους εργασίας και της πολιτικής 

αµοιβών. 

• Την καθιέρωση της «εργασιακής ειρήνης». 

• Τη στήριξη των δίκαιων αµοιβών. 

• Τη δηµιουργία κινήτρων που υποκινούν. 
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• Την υποστήριξη κατά τη λήψη αποφάσεων για συστήµατα προαγωγών, 

µεταθέσεων, αµοιβών, προγραµµατισµού δυναµικού. 

• Τη διαπίστωση ισχυρών πλευρών και αδυναµιών καθενός από τους 

αξιολογούµενους. 

• Τη δηµιουργία βάσης για ακριβείς προβλέψεις κατά την επιλογή νέων 

εργαζοµένων. 

• Τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βελτίωση του επιπέδου των 

παραγόµενων προϊόντων / υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

• Τη θέσπιση στόχων κοινώς αποδεκτών από τη ∆ιοίκηση και το προσωπικό για 

την επόµενη περίοδο. 

• Την ενθάρρυνση της επικοινωνίας και κατανόησης µεταξύ αξιολογητών και 

αξιολογούµενων µε σεβασµό στις ευθύνες εργασίας στους στόχους αξιολόγησης και 

στο εργασιακό περιβάλλον. 

Ο Randell (1994) πιστεύει ότι ο σηµαντικότερος σκοπός της αξιολόγησης των 

εργαζοµένων είναι η βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων στις εργασίες τους. 

Εντούτοις, αυτός ο ευρύς σκοπός µπορεί να ερµηνευθεί και από θεωρητική και από 

πρακτική σκοπιά Σύµφωνα µε τους Randell et al. (1972), οι κύριοι σκοποί της 

αξιολόγησης, κάθε ένας από τους οποίους µπορεί να εµφανιστεί µέχρι ενός ορισµένου 

βαθµού σε όλα τα σχέδια αξιολόγησης, είναι:  

 Να επιτρέψει στην επιχείρηση να διαχειριστεί ικανοποιητικά τα χρήµατα, τις 

προαγωγές και τα έκτακτα γεγονότα. 

 Να ανακαλύψει τη δυνατότητα εργασίας, και για το παρόν και για το µέλλον, των 

ατόµων και των τµηµάτων. 

 Να καταστρώσει σχέδια για το εργατικό δυναµικό, τον υπηρεσιακό και εταιρικό 

προγραµµατισµό. 

 Να ανακαλύψει τις ανάγκες εκµάθησης µε την έκθεση των ανεπαρκειών και των 

αδυναµιών οι οποίες θα µπορούσαν να διορθωθούν.  

 Να εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι επιτυγχάνουν τα οργανωτικά πρότυπα και τους 

στόχους. 
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 Να αναπτύξει τα άτοµα µέσω των συµβουλών, των πληροφοριών και της 

διαµόρφωσής της συµπεριφοράς µε τον έπαινο ή την ποινή. 

 Να προσθέσει στην ικανοποίηση από την εργασία των υπαλλήλων µέσω της 

κατανόησης των αναγκών τους. 

 Να ελέγξει την αποτελεσµατικότητα την διαδικασιών και των πρακτικών της 

διοίκησης του προσωπικού. 

Κατά τους Newstrom και Davis (2002), η αξιολόγηση της απόδοσης διαδραµατίζει 

ρόλο «κλειδί» στο σύστηµα ανταµοιβών και είναι απαραίτητη µε σκοπό: 

 Τον καταµερισµό των πόρων σε ένα δυναµικό περιβάλλον. 

 Την παρακίνηση και την ανταµοιβή των εργαζοµένων. 

 Την πληροφόρηση των εργαζοµένων σχετικά µε την εργασία τους. 

 Την διατήρηση καλών σχέσεων µεταξύ των οµάδων. 

 Την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζοµένων. 

 Τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς.  

Σύµφωνα µε τους Mahesh και Lee (2003), οι προσδοκίες κάθε διευθυντή από την 

αξιολόγηση της απόδοσης είναι: 

 Η µετατροπή των στόχων της επιχείρησης σε στόχους του κάθε εργαζόµενου. 

 Η πληροφόρηση των προσδοκιών της διοίκησης σχετικά µε την απόδοση των 

εργαζοµένων.  

 Η πληροφόρηση των εργαζοµένων για την απόδοσή τους σε σχέση µε τους 

στόχους της διοίκησης. 

 Η εκπαίδευση των εργαζοµένων µε σκοπό την επίτευξη των στόχων/ 

απαιτήσεων. 

 Η διάγνωση των δυνατών και των αδυνάτων σηµείων των εργαζοµένων. 

 Ο καθορισµός του είδους των δραστηριοτήτων ανάπτυξης οι οποίες θα 

βοηθήσουν τον εργαζόµενο να χρησιµοποιήσει τις δεξιότητές του µε σκοπό να 

βελτιώσει την απόδοσή του στην τρέχουσα εργασία.  

Αποτελέσµατα έρευνας την οποία πραγµατοποίησε ο Phil Long (1968) έδειξαν ότι, 

οι σηµαντικότεροι σκοποί τους οποίους εξυπηρετεί η αξιολόγηση είναι: 

 Να εκτιµήσει τις ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης,  

 Να βοηθήσει στη βελτίωση  της απόδοσης.  
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 Να αναθεωρήσει την προηγούµενη απόδοση. 

 Να αξιολογήσει τις µελλοντικές δυνατότητες.  

 Να βοηθήσει τις αποφάσεις προγραµµατισµού σταδιοδροµίας.  

 Να θέσει τους στόχους απόδοσης.  

 Να αξιολογήσει τις αυξήσεις ή τα νέα επίπεδα στο µισθό. 

Το 1998, το 66% των επιχειρήσεων εστίαζε στα οικονοµικά αποτελέσµατα όταν 

αξιολογούσε τους εργαζόµενους. Το 2001 το ποσοστό αυτό ήταν 43% και για το 2004 αυτό 

προβλέπεται να είναι µόνο 16% (Jackson και Schuler, 2003). 

Η λίστα µε το µεγάλο πλήθος σκοπών για την αξιολόγηση έχει οδηγήσει στην άποψη ότι 

η αξιολόγηση είναι "πανάκεια" για τις επιχειρήσεις (Taylor, 1998), αν και οι προσδοκίες 

και οι ελπίδες είναι τις περισσότερες φορές συγκεχυµένες (Bratton και Gold 2003). 

Για πολλές επιχειρήσεις ο πρωταρχικός στόχος ενός συστήµατος αξιολόγησης είναι η 

βελτίωση της απόδοσης (Mondy et al., 1999). Ένας άλλος στόχος του συστήµατος 

αξιολόγησης και ανάπτυξης προσωπικού είναι η διαπίστωση των ισχυρών πλευρών και 

των αδυναµιών καθενός αξιολογουµένου. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί, η 

άποψη η οποία εκφράζεται από τον Drucker (1954), ότι εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη 

σηµασία για την οικονοµική µονάδα είναι η αξιοποίηση των ισχυρών πλευρών των 

εργαζοµένων και όχι η υπερβολική απασχόλησή της µε τις αδυναµίες τους. 

Χαρακτηριστικά ο Drucker τονίζει ότι η οικονοµική µονάδα πρέπει να βασίζεται στις 

ισχυρές και µόνο πλευρές των εργαζοµένων (Build on Strength), επειδή µόνο αν 

αξιοποιεί και χρησιµοποιεί κατάλληλα τις ικανότητες των εργαζοµένων θα µπορέσει να 

επιφέρει καλύτερα από το µέσο όρο αποτελέσµατα, εφόσον βέβαια αποφεύγει τη 

χρησιµοποίηση των αδυνάτων πλευρών των εργαζοµένων. Παρά την πρωτότυπη και 

ριζοσπαστική αυτή άποψη του Drucker, που παραβλέπει εντελώς τις αδυναµίες του 

προσωπικού, αποδεικνύεται, τόσο από τη σχετική βιβλιογραφία όσο και από τη µελέτη 

των συστηµάτων αξιολόγησης διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισµών, ότι η πρακτική 

που ακολουθείται γενικότερα δεν είναι ακριβώς εκείνη την οποία προτείνει ο Drucker. 

Παρατηρείται ότι, δίνεται αρκετά µεγάλη έµφαση από τη θεωρία και τη πράξη: 

 Στην επισήµανση αναγκών και ευκαιριών για ανάπτυξη και εξέλιξη των 

εργαζοµένων, δηλαδή στη διαπίστωση αδυναµιών των εργαζοµένων και στην 

προσπάθεια λήψης κατάλληλων µέτρων για τη βελτίωση των αδυναµιών αυτών. Οι 
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σχετικές δραστηριότητες δεν έχουν σαν σκοπό να ανατρέψουν τις αδυναµίες αυτές και 

να τις καταστήσουν από µειονεκτήµατα σε πλεονεκτήµατά τους, αλλά απλώς να 

αναιρέσουν ή να ελαττώσουν την αρνητική επίπτωσή τους πάνω στην απόδοση. 

 Στη διάγνωση της συµπεριφοράς των υφισταµένων και τη σωστή στάση του 

προϊσταµένου έναντι αυτής, δηλαδή η κατάλληλη προσαρµογή της στάσης του 

προϊσταµένου προς τον κάθε υφιστάµενό του. Το σηµείο αυτό ανταποκρίνεται ακριβώς 

προς τις απόψεις της σύγχρονης οργανωτικής θεωρίας (Modern Organization Theory) 

κατά την οποία το ηγετικό στέλεχος δεν πρέπει να θεωρεί σαν µόνο σκοπό του τη 

µονοµερή επιδίωξη των στόχων της οικονοµικής µονάδας, αλλά προς επίτευξη του 

στόχου αυτού πρέπει να επιδιώκει την ορθή διάγνωση της συµπεριφοράς των 

υφισταµένων του και την κατάλληλη προσαρµογή της συµπεριφοράς του προς τις 

ανάγκες του κάθε υφισταµένου του.  

 Στην καλύτερη πληροφόρηση του ηγετικού στελέχους για τις ικανότητες των 

άµεσων υφισταµένων του και την κατάλληλη τοποθέτησή τους στην κατάλληλη θέση, 

βάσει των προσωπικών τους ικανοτήτων, έτσι ώστε να ωφεληθούν οι υφιστάµενοι, η 

οικονοµική µονάδα και η κοινωνία γενικότερα (Benton και Lewis, 1972). 

Μελέτη η οποία πραγµατοποιήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 60 στην General 

Electric Company (Mayer et al., 1965) έδειξε ότι: 

 Η κριτική έχει συχνά µια αρνητική επίδραση στο κίνητρο και την απόδοση. 

 Ο έπαινος έχει µικρή επίδραση µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  

 Η απόδοση βελτιώνεται µε τη θέσπιση συγκεκριµένων στόχων. 

 Η συµµετοχή του υπαλλήλου στον στόχο βοηθάει στην παραγωγή ευνοϊκών 

αποτελεσµάτων.  

 Οι συνεντεύξεις που σχεδιάζονται πρώτιστα για να βελτιώσουν την απόδοση 

δεν πρέπει να σταθµίζουν συγχρόνως το µισθό ή την προαγωγή.  

 Η προετοιµασία από τα στελέχη πρέπει να είναι καθηµερινή βάση και όχι µόνο 

µία φορά το χρόνο.  

Στα πρόσφατα χρόνια, η αξιολόγηση αποτελεί την χαρακτηριστική ιδιότητα µιας 

επιχείρησης προς την κατεύθυνση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, µέσω της 

συνεχούς αύξησης της απόδοσης. Πράγµατι, έρευνες έχουν δείξει ότι η αξιολόγηση της 

απόδοσης είναι µία από τις βασικές πηγές ανταγωνιστικότητας (Strebler et al., 1997). Η 
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αξιολόγηση εποµένως ενεργεί ως πληροφοριακό σύστηµα το οποίο παρέχει τα ζωτικής 

σηµασίας στοιχεία για τη λογική, αντικειµενική και αποδοτική απόφαση η οποία έχει 

να κάνει µε τη βελτίωση της απόδοσης. Επίσης προσδιορίζει τις ανάγκες κατάρτισης, 

καθορίζει τη σταδιοδροµία και θέτει τα επίπεδα ανταµοιβής, ενώ χρησιµοποιείται και 

στο σχεδιασµό του ανθρώπινου δυναµικού και στη διαδικασία στρατολόγησης και 

επιλογής (Bratton και Gold, 1999). Θεωρείται βέβαιο ότι η απόδοση θα βελτιωθεί µε 

την αξιολόγηση ή ότι θα µειωθεί χωρίς αυτήν (Grint, 1995). Έχει αποδειχθεί από 

πολλές έρευνες ότι η θέσπιση στόχων είναι ένα σηµαντικό στοιχείο για την υποκίνηση 

των εργαζοµένων. Οι στόχοι µπορούν να διεγείρουν την προσπάθεια των εργαζόµενων, 

να συγκεντρώσουν την προσοχή τους, να αυξήσουν την επιµονή τους και να τους 

ενθαρρύνουν για να βρούνε νέους και καλύτερους τρόπους εργασίας (Locke, et al., 

1981). Τα προγράµµατα αξιολόγησης µπορούνε να γίνουν αποτελεσµατικότερα εάν η 

διοίκηση καθορίσει στόχους και επιλέξει κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης για να τους 

πετύχει (Oberg, 1999). Οι στόχοι µίας επιχείρησης θα πρέπει πάντα να συνοδεύονται 

από ένα σύστηµα αξιολόγησης και ανταµοιβών (κινήτρων), καθώς επίσης και από 

σύστηµα όχι µόνο µέτρησης αλλά και βελτίωσης της αποδοτικότητας της επιχείρησης 

(Θερίου, 2002). Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν µιας επιχείρησης εν πολλοίς βασίζεται 

στην αύξηση της παραγωγικότητας, µέσω της συνεχούς αξιολόγησης. Η δε 

παραγωγικότητα εξαρτάται από τον έλεγχο των αλληλεπιδράσεων τριών τουλάχιστον 

µεταβλητών, ήτοι του κεφαλαίου, της τεχνολογίας και των ανθρώπινων πόρων. Η 

αύξηση της παραγωγικότητας λόγω του κεφαλαίου µετριέται από πολύπλοκα λογιστικά 

συστήµατα. Η αύξηση λόγω της τεχνολογίας εκτιµάται µέσα από συστήµατα ελέγχου 

παρόµοιων λειτουργιών. Η συνεισφορά των ανθρωπίνων πόρων ενός οργανισµού στην 

παραγωγικότητα είναι περισσότερο δύσκολο να µετρηθεί, αλλά µπορεί να εκτιµηθεί 

από την άποψη των αποτελεσµάτων µιας εργασίας ή των εργασιακών συµπεριφορών 

µιας ορισµένης χρονικής περιόδου (Huber και Fuller, 1998).  

Τα δεδοµένα της αξιολόγησης των εργαζοµένων µιας επιχείρησης είναι χρήσιµα σε 

κάθε άλλη λειτουργική περιοχή της διοίκησης ανθρώπινων πόρων (Mondy et al., 

1999). 
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3.4 Παράγοντες αξιολόγησης 

Ποιά σηµεία της ατοµικής απόδοσης πρέπει να αξιολογεί µια επιχείρηση; Στην 

πράξη, το πλέον συνηθισµένο σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης είναι τα 

χαρακτηριστικά, η συµπεριφορά και τα αποτελέσµατα της εργασίας (Mondy et al., 

1999). Κατά τους Mathis και Jackson (2000), πρέπει να αξιολογούνται η ποσότητα της 

εργασίας, η ποιότητα της εργασίας, η εντός δεδοµένουχρόνου ολοκλήρωση της 

εργασίας, η αδιάλυπτη παρουσία στην εργασία και η ικανότητα συνεργασίας.   

Συγκεντρωτικά, οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να αξιολογούνται από τους 

υπευθύνους, σύµφωνα µε το UTPB (2002), είναι οι εξής: 

 Η Γνώση της εργασίας (γνώση των υποχρεώσεων και των ευθυνών της θέσης). 

 Η Ποιότητα της εργασίας (ακρίβεια, ολοκλήρωση και ορθότητα στην απόδοση). 

 Η Ποσότητα της εργασίας (όγκος εργασίας που ολοκληρώθηκε κατά την 

διάρκεια της ηµέρας εργασίας). 

 Η Υπευθυνότητα και η Εγκυρότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας (θέληση να 

αναλαµβάνει αυτά που του ανατίθενται και να τα φέρει εις πέρας µε υπευθυνότητα). 

 Η Επιµέλεια και η Ακρίβεια  (συµµόρφωση στο ωράριο εργασίας και έγκαιρη 

παρουσία στις συσκέψεις). 

 Οι ∆ιαπροσωπικές σχέσεις (επικοινωνία και συνεγρασία µε τους συναδέλφους). 

 Η Αποτελεσµατική χρήση του χρόνου (ικανότητα να οργανώνει, να δίνει 

προτεραιότητες και να προγραµµατίζει). 

 Οι Πρωτοβουλίες (ανάπτυξη ζωτικών διαδικασιών στην εργασία). 

 Το Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (η απόδοση σε σχέση µε την ατοµική ευθύνη 

όσον αφορά το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου). 

3.5 Υπεύθυνοι Αξιολόγησης 

Σε πολλές επιχειρήσεις, το τµήµα ανθρώπινων πόρων είναι υπεύθυνο για τον 

συντονισµό του σχεδιασµού και της εφαρµογής των προγραµµάτων αξιολόγησης 

(Mondy et al., 1999). Οι διευθυντές (προϊστάµενοι), οι οποίοι είναι οι πραγµατικοί 

αξιολογητές των εργαζοµένων, ακολουθούν τις διαδικασίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί 

από το τµήµα ανθρώπινων πόρων (Mathis και Jackson, 2000). Ωστόσο, είναι σηµαντικό 
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να τονιστεί ότι οι διευθυντές παραγωγής παίζουν έναν ρόλο «κλειδί», στην όλη 

διαδικασία, από την αρχή µέχρι το τέλος (Mondy et al., 1999).  

Συνήθως, την ευθύνη για την αξιολόγηση των εργαζοµένων έχουν: 

 Οι άµεσοι προϊστάµενοι οι οποίοι αξιολογούν τους εργαζοµένους τους. 

 Οι εργαζόµενοι οι οποίοι αξιολογούν τους προϊσταµένους τους. 

 Τα µέλη οµάδων τα οποία αξιολογούν το ένα το άλλο. 

 Εξωτερικές πηγές. 

 Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι οι οποίοι αξιολογούν τον εαυτό τους. 

 Πολλές πηγές συγχρόνως (Mathis και Jackson, 2000; Mondy et al., 1999).  

Ο πλέον συνηθισµένος τρόπος είναι η αξιολόγηση των υφισταµένων από τον άµεσο 

προϊστάµενό τους. Εξαιτίας όµως της αυξανόµενης χρήσης των οµάδων, η αξιολόγηση 

των µελών της κάθε οµάδας από τα ίδια τα µέλη της και η εξωτερική αξιολόγηση είναι 

δυο τρόποι οι οποίοι αναπτύσσονται ταχέως (Mathis και Jackson, 2000). Τα τελευταία 

χρόνια άρχισε να εφαρµόζεται, από πολλές επιχειρήσεις, η τακτική της αξιολόγησης 

από πολλές πηγές η οποία θεωρείται πιο αξιόπιστη από αυτές που στηρίζονται σε µια 

µόνο πηγή καθώς δηµιουργεί περισσότερο έγκυρα αποτελέσµατα επειδή εµπλέκεται 

στη διαδικασία ένα σύνολο ανθρώπων το οποίο συνεργάζεται µε τον εργαζόµενο σε 

πολλούς διαφορετικούς τοµείς. Για τον ίδιο λόγο, η διαδικασία αυτή είναι λιγότερο 

ύποπτη για µεροληψία και όσον αφορά το φύλο και την εθνικότητα (Edwards και 

Ewen, 1996). 

3.5.1 Ανατροφοδότηση 3600 (3600 feedback) 

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια για τη βελτίωση της αξιολόγησης της απόδοσης, είναι 

η αξιολόγηση από πολλές πηγές (Mathis και Jackson, 2000). Όταν οι αξιολογήσεις από 

προϊσταµένους, υφισταµένους, συνεργάτες και από τους ίδιους τους εργαζόµενους 

χρησιµοποιούνται όλες µαζί, τότε αυτές αναφέρονται ως αξιολογήσεις «360-βαθµών» 

(Jackson και Schuler, 2003). Η ταχέως αναπτυσσόµενη αυτή πρακτική είναι γνωστή 

και ως ανατροφοδότηση 360-βαθµών ή ανατροφοδότηση πολλαπλής εκτίµησης ή 

ανατροφοδότηση πλήρους κύκλου. Είναι µια διαδικασία συστηµατικής συλλογής 

δεδοµένων σχετικών µε τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τη συµπεριφορά των 

εργαζοµένων από πολλές πηγές. Οι πηγές αυτές είναι οι διευθυντές, οι συνάδελφοι, οι 
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υφιστάµενοι και ακόµη οι πελάτες. (Vinson, 1996). Εµπεριέχει δηλαδή δεδοµένα από 

πολλές πηγές εντός της επιχείρησης καθώς επίσης και από εξωτερικές πηγές (Mondy et 

al., 1999). Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία ένα 

άτοµο- συνήθως ο προϊστάµενος- κρίνει την απόδοση των εργαζοµένων, η µέθοδος 

αυτή συλλέγει πληροφορίες σχετικές µε την απόδοση από ένα σύνολο ατόµων οι οποίοι 

σχηµατίζουν έναν κύκλο γύρω από τους εργαζόµενους (Jackson και Schuler, 2003). Η 

ανατροφοδότηση των 360-βαθµών, ένα άλλο σηµείο στο οποίο διαφέρει από τις 

παραδοσιακές µεθόδους, είναι ότι εστιάζεται στις απαιτούµενες δεξιότητες εντός των 

ορίων της επιχείρησης. Επίσης, µεταθέτοντας τις αρµοδιότητες για αξιολόγηση από ένα 

πρόσωπο, πολλά από τα συνηθισµένα λάθη αξιολόγησης µειώνονται ή εξαλείφονται. 

Έχοντας πολλούς αξιολογητές η διαδικασία γίνεται περισσότερο νόµιµα 

προστατευµένη (Mondy et al., 1999). Η ανάπτυξη και εξέλιξη αυτής της µεθόδου 

βασίζεται στην άποψη ότι, η ανατροφοδότηση από πολλές διαφορετικές πηγές 

επιτρέπει µεγαλύτερη ισορροπία και αντικειµενικότητα απ’ ότι η µοναδική κρίση του 

στελέχους το οποίο πραγµατοποιεί την αξιολόγηση (Bratton και Gold, 1999). Η 

ανατροφοδότηση πολλών πηγών αναγνωρίζει ότι ο διευθυντής (προϊστάµενος) δεν 

είναι η µοναδική πηγή πληροφοριών σχετικών µε την απόδοση, αλλά παραµένει 

κεντρικό σηµείο καθώς αρχικά λαµβάνει την ανατροφοδότηση και στη συνέχεια 

εµπλέκεται στη δηµιουργία της κατάλληλης έκθεσης. Έτσι, η γνώµη του διευθυντή 

σχετικά µε την απόδοση ενός εργαζοµένου είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της όλης 

διαδικασίας (Mathis και Jackson, 2000).  

Στο σχήµα 3.2 δίνονται όλες οι δυνατές πηγές ενός συστήµατος αξιολόγησης 360-

βαθµών µε ανατροφοδότηση.  
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Σχήµα 3.2: Αξιολόγηση από Πολλές Πηγές. 

Άτοµο υπό 
Αξιολόγηση 

Συνάδελφοι Αυτοαξιολόγηση 

∆ιευθυντής 
(Προϊστάµενος) 

Υφιστάµενοι 

Πελάτες 

 

Πηγή: Mathis και Jackson (2000) 
 

Μια σύντοµη ανασκόπηση ερευνών φανερώνει ότι υπάρχει µια τυπική συµφωνία όσον 

αφορά τις πηγές αξιολόγησης (Waldman και Bowen, 1998). Ωστόσο, θα πρέπει να 

θυµόµαστε ότι πρόθεση της ανατροφοδότησης των 360-βαθµών δεν είναι να αυξήσει 

την αξιοπιστία µέσω της ζήτησης αρεστών απόψεων. Μάλλον, πρόθεση είναι η 

απόκτηση όλων των διαφορετικών αξιολογήσεων οι οποίες αφορούν τους 

διαφορετικούς ρόλους του κάθε εργαζόµενου ατοµικά (Mathis και Jackson, 2000).  

Όλα τα συστήµατα αξιολόγησης χτίζονται πάνω στην υπόθεση ότι, οι εργαζόµενοι 

χρειάζονται ανατροφοδότηση σχετικά µε την απόδοσή τους. Η ανατροφοδότηση τους 

βοηθά να γνωρίζουν τί κάνουν και πόσο καλά προσεγγίζουν τους στόχους τους ενώ 

δείχνει ότι οι άλλοι ενδιαφέρονται γι’ αυτό που κάνουν. Υποθέτοντας ότι, η απόδοση 

είναι ικανοποιητική, η ανατροφοδότηση εξυψώνει την εικόνα και το αίσθηµα της 

ικανότητάς τους και τους ωθεί στην περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης και της 

συµπεριφοράς, αν χρησιµοποιηθεί κατάλληλα από τους διευθυντές. Το σύστηµα της 

ανατροφοδότησης των 360-βαθµών λειτουργεί καλύτερα αν οι εργαζόµενοι συγκρίνουν 

τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν µε την δική τους εκτίµηση σχετικά µε την απόδοσή 

τους. Το αποτέλεσµα αυτής της πολύπλευρης αξιολόγησης είναι πλούσιο σε 

ανατροφοδότηση (θετική και αρνητική) και, αν χρησιµοποιηθεί κατάλληλα, µπορεί να 
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βοηθήσει στην βελτίωση της απόδοσης. Απαιτεί την συνεργασία όλων για την παροχή 

ειλικρινούς ανατροφοδότησης, εγγύηση ότι τα δεδοµένα θα παραµείνουν απόρρητα, και 

την ύπαρξη ειδικών οι οποίοι θα βοηθήσουν τους αποδέκτες να κατανοήσουν τις 

σύνθετες πληροφορίες και θα αναπτύξουν ένα χρήσιµο σχέδιο για βελτίωση (Newstrom, 

και Davis, 2002). 

Πολλοί εργαζόµενοι έχουν αποδεχθεί το σύστηµα της αξιολόγησης των 360- βαθµών 

και την ανατροφοδότηση (Huet et al., 1999). Σε πείσµα όµως της αξίας της 

ανατροφοδότησης της απόδοσης, πολλοί διευθυντές αδυνατούν να δίνουν αρκετές 

πληροφορίες, σχετικές µε την απόδοση, σε συνεχή βάση. Αυτοί µπορεί να αισθάνονται 

πολύ απασχοληµένοι, µπορεί να υποθέτουν ότι οι εργαζόµενοι είναι ήδη γνώστες του 

επιπέδου απόδοσής των, ή µπορεί να είναι απρόθυµοι να διανείµουν άσχηµα νέα 

εξαιτίας της αρνητικής αντίδρασης που αυτά θα δηµιουργήσουν (Newstrom, και Davis, 

2002). 

Στην πράξη, η ανατροφοδότηση των 360-βαθµών είναι µια αυξανόµενης δηµοτικότητας 

µέθοδος αξιολόγησης που έχει βρει ανταπόκριση από µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων ο 

οποίος συνεχώς αυξάνεται (Mondy et al., 1999). Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε από 

µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, όπως η General Electric, η AT&T, η Digital Equipment 

Corporation, η Nabisco, η Warner Lambert και η Mobil Oil. (Hoffman, 1995). Σήµερα, 

το 90% των επιχειρήσεων του δείκτη Fortune-1000 χρησιµοποιεί κάποια µορφή 

πολυκριτήριας αξιολόγησης (Filipczak et al., 1996). 

Επειδή η πρακτική της ανατροφοδότησης των 360-βαθµών είναι σχετικά νέα (Mathis 

και Jackson, 2000), λίγες έρευνες υπάρχουν για να καθοδηγήσουν τις επιχειρήσεις στην 

ανάπτυξη της πλέον κατάλληλης πρακτικής. Ωστόσο, η µικρή µαρτυρία που είναι 

διαθέσιµη συνιστά η ταυτότητα των αξιολογητών να παραµένει άγνωστη. Επίσης, 

φαίνεται ότι αυτή η τεχνική λειτουργεί αποδοτικότερα όταν συµµετέχει ολόκληρος ο 

κύκλος και όχι ένα τµήµα αυτού (Jackson και Schuler, 2003). 

Ωστόσο, τα προγράµµατα της ανατροφοδότησης των 360-βαθµών, τα οποία 

απαιτούν πλήθος αξιολογητών, µπορεί να καταναλώνουν πολύ χρόνο, να είναι πολύ 

δαπανηρά (Mondy et al., 1999; Newstrom και Davis, 2002) και να εκφοβίζουν τους 

αποδέκτες (Newstrom και Davis, 2002). Παρόλα αυτά, ο δρόµος για τη σωστή 
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οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων απαιτεί εναλλακτικές πρωτοβουλίες 

απέναντι στις παραδοσιακές προσεγγίσεις (Mondy et al., 1999). 

3.6 Συχνότητα Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση τυπικά πραγµατοποιείται µία ή δύο φορές τον χρόνο. Οι νέοι 

εργαζόµενοι συνηθίζεται να αξιολογούνται 90 ηµέρες µετά την πρόσληψή τους, στη 

συνέχεια στους 6 µήνες και κατόπιν µε τη συµπλήρωση του έτους (Mathis και Jackson, 

2000). Σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, ωστόσο, η ταχύτητα αλλαγών επιβάλλει 

την πραγµατοποίηση συχνότερων αξιολογήσεων (Mondy et al., 1999). Είναι σηµαντικό 

µετά από κάθε αξιολόγηση να επακολουθεί συζήτηση και να τίθενται νέοι στόχοι και 

προτεραιότητες. Μελέτη, η οποία πραγµατοποιήθηκε από την Hewitt Associate, έδειξε 

ότι επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποιούν πολλαπλές ανασκοπήσεις της απόδοσης 

έχουν καλύτερα αποτελέσµατα στα κέρδη, αυξάνουν τις πωλήσεις και τις ταµιακές 

εισροές (Martinez, 1977).   

3.7 Μέθοδοι Αξιολόγησης  

Η σπουδαιότητα της αξιολόγησης των εργαζοµένων στα πλαίσια της ανάπτυξης 

της επιχείρησης οδήγησε στην ανάπτυξη µεθόδων αξιολόγησης, καθώς αποτελεί 

πλέον αναµφισβήτητο γεγονός η βασική αρχή ότι δεν µπορείς να βελτιώσεις κάτι αν 

προηγουµένως δεν µπορείς να το µετρήσεις (Θερίου, 2002). Οι µέθοδοι που αρχικά 

αναπτύχθηκαν παρουσίασαν µειονεκτήµατα και η προσπάθεια εξουδετέρωσης  αυτών 

είχε ως αποτέλεσµα την επινόηση διαφόρων νέων τεχνικών και τρόπων αξιολόγησης. 

Έτσι, σήµερα διαθέτουµε µια ολόκληρη σειρά µεθόδων αξιολόγησης που 

παρουσιάζουν µεταξύ τους µικρότερες ή µεγαλύτερες διαφορές και οι οποίες έχουν 

θετικά και αρνητικά στοιχεία Οι υπεύθυνοι, προκειµένου να διαλέξουν µεταξύ των 

διαφόρων µεθόδων, πρέπει να γνωρίζουν ότι η µέθοδος που θα επιλέξουν εξαρτάται 

από τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Έτσι, αν ο βασικός σκοπός είναι η επιλογή 

ατόµων για προαγωγή, εκπαίδευση και πληρωµή ανάλογα µε την αξία, η παραδοσιακή 

µέθοδος των κλιµάκων κατάταξης είναι ίσως η καταλληλότερη. Αν αντίθετα, στόχος 

είναι η ανάπτυξη των εργαζοµένων και η υποβοήθηση αυτών ώστε να γίνουν 

περισσότερο αποτελεσµατικοί, τότε οι συνεργατικές µέθοδοι είναι περισσότερο 

κατάλληλες (Mondy et al., 1999).  
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Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται ποικίλοι τρόποι κατάταξης των µεθόδων 

αξιολόγησης. Ο Κανελλόπουλος (1979) ταξινοµεί τις µεθόδους σε πέντε βασικές 

κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1: Μέθοδοι Αξιολόγησης 
 

      1 Μέθοδοι Ελεύθερης Περιγραφής 
   1.1 Ελεύθερη Έκθεση (Freeform Essay) 
   1.2 Έκθεση Ειδικού (Field Review) 
   1.3 Έκθεση Οµάδας ή Οµαδική Αξιολόγηση (Group Appraisal) 
      2 Μέθοδοι Σύγκρισης (Comparative Procedures) 
   2.1 Σύγκριση Αξιωµατικού µε Αξιωµατικό (Army man to man Rating Scale) 
   2.2 Κατάταξη (Ranking Procedures) 
2.2.1 Κάθετη Κατάταξη 
2.2.2 Κατάταξη µε εντοπισµό των ακραίων ή Εναλλακτική Κατάταξη  
         (AlternativeRanking) 
2.2.3 Σύγκριση κατά ζεύγη ή ∆υαδική Σύγκριση (Paired Comparison) 
2.2.4 Οµαδοποίηση κατά Κατηγορίες ή Υποχρεωτική ∆ιασπορά (Forced Distribution) 
      3 Μέθοδοι Σταθερών Κριτηρίων ή Σύγκρισης µε Πρότυπα (Absolute  
         Standards)  
   3.1 Ποσοτικές Μέθοδοι (Quantitative Methods) 
3.1.1 ∆ιαβάθµιση ∆ιαφόρων Χαρακτηριστικών (Graphic or Linear Rating Scales) 
3.1.2 Αξιολόγηση µε βάση Κλίµακες Συµπεριφοράς  
         (Behavioural Observation Scales- BOS) 
3.1.3 Σύγκριση µε Πρότυπα Επίδοσης σε ∆ιάφορα Χαρακτηριστικά  
         (Performance Standards) 
    3.2 Ποιοτικές Μέθοδοι (Qualitative Methods) 
 3.2.1 Μέθοδος Κρίσιµων Περιστατικών (Critical Incidents) 
 3.2.2 Μέθοδος Σταθµισµένου Καταλόγου (Weighted Checklist) 
 3.2.3 Μέθοδος Υποχρεωτικής Επιλογής (Forced Choice) 

 4 Αξιολόγηση µε Βάση την Επίτευξη των Αντικειµενικών Στόχων  
          (Management By Objectives) 
       5 Μέθοδοι της Άµεσης Μέτρησης 
    5.1 Μέτρηση της Παραγωγικότητας 
    5.2 Μέτρηση των Αποχωρήσεων 
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Οι Mathis και Jackson (2000) ταξινοµούν τις µεθόδους σε τέσσερις µείζονες 

οµάδες, όπως φαίνονται στο σχήµα 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μέθοδοι Κατάταξης: 

 Ελεγχόµενος Κατάλογος 

 Κλίµακα Γραφικής Κατάταξης 

Συγκριτικές µέθοδοι: 

 Ταξινόµηση 

 Υποχρεωτική ∆ιασπορά 

Περιγραφικές µέθοδοι: 

 Κρίσιµα Περιστατικά 

 Εκθέσεις 

 Ανακεφαλαίωση 

Μέθοδοι 
Αξιολόγησης 
Απόδοσης 

Αντικειµενικές Μέθοδοι: 

 Κατάταξη µε βάση Κλίµακες 

Συµπεριφοράς 

 Επίτευξη Αντικειµενικών 

Στόχων (MBO) 

 

Σχήµα 3.3: Μέθοδοι Αξιολόγησης Απόδοσης 
Πηγή: Mathis και Jackson (2000) 
 

Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν οι βασικότερες µέθοδοι αξιολόγησης, σύµφωνα µε 

την οµαδοποίησης των Mathis και Jackson (2000). 

3.7.1 Μέθοδοι Κατάταξης  

Η απλούστερες µέθοδοι για την αξιολόγηση της απόδοσης είναι οι µέθοδοι 

Κατάταξης. Χρειάζεται µόνο ο διευθυντής (προϊστάµενος), ο οποίος σηµειώνει την 

απόδοση του εργαζόµενου σε ειδική φόρµα χωρισµένη σε κατηγορίες απόδοσης. Ο 

Έλεγχος Καταλόγου (Checklist) και η Κλίµακα Γραφικής Κατάταξης (Graphic Rating 

Scale) είναι οι συνήθεις µέθοδοι αυτοί της οµάδας (Mathis και Jackson, 2000). 

3.7.1.1 Έλεγχος Καταλόγου (Checklist) 

Με τη µέθοδο αυτή, ο αξιολογητής απαντάει µε ναι ή όχι σε µια σειρά ερωτήσεων 

που αφορούν τη συµπεριφορά του εργαζόµενου. Στην περίπτωση που υπάρχουν 
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διαφορετικές σταθµίσεις για κάθε ερώτηση, τότε έχουµε τη µέθοδο του Σταθµισµένου 

Καταλόγου -Weighted Checklist (Mathis και Jackson, 2000; Byars και Rue, 2003).  

Η µέθοδος αυτή «κατασκευάζεται» από άτοµα που ξέρουν καλά την υπό κρίση 

εργασία. Τα άτοµα που αναπτύσσουν το σύστηµα αυτό γράφουν προτάσεις οι οποίες 

περιγράφουν συµπεριφορές που µπορούν να παρουσιαστούν στον τύπο αυτό εργασίας. 

Στη συνέχεια, κάθε πρόταση αξιολογείται από µια οµάδα ανθρώπων (από τους επόπτες 

των υπό κρίση εργασιών), για το πόσο ευνοϊκή ή δυσµενής είναι για την επιτυχή 

εκτέλεση της εργασίας αυτής. Αυτή η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται µε βάση µια 

κλίµακα επτά σηµείων, όπου οι χαµηλές αξίες αντιπροσωπεύουν τις µη ευνοϊκές 

βαθµολογίες και οι υψηλές αξίες αντιπροσωπεύουν τις ευνοϊκές. Όταν οι αξιολογητές 

δεν συµφωνούν µεταξύ τους, για το πόσο ευνοϊκή είναι µια πρόταση για την 

επιτυχηµένη απόδοση, τότε η πρόταση αυτή παραλείπεται από τον κατάλογο. Όσες 

προτάσεις παραµείνουν στον κατάλογο σταθµίζονται, ώστε η κάθε µία να λάβει µια 

ιδιαίτερη σχετική βαρύτητα. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το σύστηµα αυτό οι 

αξιολογητές παίρνουν έναν τελικό κατάλογο, ο οποίος έχει έναν αριθµό προτάσεων 

που περιγράφουν διάφορα είδη ή επίπεδα συµπεριφοράς για το ειδικό έργο ή 

κατηγορία έργων. Στον κατάλογο, όµως, αυτόν δεν περιέχεται η βαρύτητα που δόθηκε 

στην κάθε πρόταση (Byars και Rue, 2003; Κανελλόπουλος, 1979). Ο αξιολογητής 

τσεκάρει τις προτάσεις που περιγράφουν καλύτερα τη συµπεριφορά του 

αξιολογούµενου. Στη συνέχεια, ο κατάλογος µε τις τσεκαρισµένες προτάσεις 

βαθµολογείται µε βάση τις σταθµισµένες αξίες των προτάσεων και τέλος βρίσκεται το 

άθροισµα των βαθµών των προτάσεων (Κανελλόπουλος, 1979).  

Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι τα εξής: (1) Όπως και στη µέθοδο 

κλιµάκων γραφικής κατάταξης, οι λέξεις ή οι αναφορές µπορεί να έχουν διαφορετικές 

έννοιες για διαφορετικούς αξιολογητές. (2) Οι αξιολογητές δεν µπορούν εύκολα να 

διακρίνουν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης εάν χρησιµοποιείται ένας σταθµισµένος 

κατάλογος ελέγχου και (3) Οι αξιολογητές δεν ορίζουν τα βάρη στους παράγοντες. 

Αυτές οι δυσκολίες περιορίζουν τη χρήση των πληροφοριών, όταν ένας αξιολογητής 

συζητά τον κατάλογο ελέγχου µε τον εργαζόµενο, δηµιουργώντας ένα εµπόδιο στην 

αποτελεσµατική παροχή συµβουλών (Mathis και Jackson, 2000).  
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3.7.1.2 Γραφική Κλίµακα Κατάταξης (Graphic Rating Scales) 

Αυτή η µέθοδος ίσως δεν είναι τόσο αποδοτική όσο η αξιολόγηση µε έκθεση, αλλά 

είναι περισσότερο σταθερή και αξιόπιστη (Oberg, 2003). Χρησιµοποιείται από τα τέλη 

του της δεκαετίας του 1920 (Jackson και Schuler, 2003; Huber και Fuller, 1998) και 

παραµένει η πλέον διαδεδοµένη µέθοδος µεταξύ των µεθόδων κατάταξης (Oberg, 2003; 

Mathis και Jackson, 2000; Huber και Fuller, 1998). Τυπικά, η γραφική κλίµακα 

αξιολογεί έναν εργαζόµενο στην ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας και σε µια 

ποικιλία άλλων παραγόντων, οι οποίοι εξαρτώνται από το είδος της εργασίας, αλλά 

συνήθως περιέχει και προσωπικά χαρακτηριστικά όπως αξιοπιστία και ικανότητα 

συνεργασίας (Oberg, 2003; Huber και Fuller, 1998). Μπορεί επιπλέον να περιέχει 

ειδικά θέµατα απόδοσης, όπως αυτά της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (Oberg, 

2003). Βασικό εργαλείο για τη µέτρηση της απόδοσης µε τη µέθοδο αυτή θεωρείται η 

κλίµακα Likert. Κάθε χαρακτηριστικό του εργαζόµενου αξιολογείται µε µια κλίµακα 

πέντε ή περισσότερων σηµείων, η οποία εκτείνεται από το ένα άκρο έως το άλλο. Για 

παράδειγµα, από πολύ κάτω από το µέτριο έως πολύ πάνω από το µέτριο ή από πολύ 

φτωχό έως υπέροχο. Από τη στιγµή που οι κρίσεις είναι απόλυτες, είναι δυνατόν πολλοί 

αξιολογητές να δώσουν την ίδια κατάταξη για κάποιο ή όλα τα αξιολογούµενα 

χαρακτηριστικά (Huber και Fuller, 1998).  

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες βελτίωσης της µεθόδου 

αυτής και αποφυγής των διαφόρων διαπιστωµένων αδυναµιών της. Το µέγιστο 

πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι είναι απλή, δοµηµένη και τυποποιηµένη. 

Αυτό επιτρέπει στις εκτιµήσεις να συγκριθούν εύκολα και να αντιπαραβληθούν 

(Dessler, 2000). Στα πλεονεκτήµατά της συµπεριλαµβάνεται και το γεγονός ότι 

επιτρέπει σύγκριση πολλών ατόµων και ότι ταυτόχρονα διαπιστώνονται οι τοµείς των 

κρινόµενων οι οποίοι χρειάζονται ανάπτυξη (Κανελλόπουλος, 1979). Στα 

µειονεκτήµατα της µεθόδου καταγράφεται το γεγονός ότι, συχνά, πολλά 

χαρακτηριστικά ή παράγοντες αξιολογούνται µαζί ή ότι οι λέξεις οι οποίες περιγράφουν 

τις κλίµακες έχουν διαφορετική έννοια για διαφορετικούς αξιολογητές (Mathis και 

Jackson, 2000). Ένα άλλο µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι, ένας αξιολογητής ο 

οποίος αντιλαµβάνεται ότι ένας εργαζόµενος δεν αποδίδει σε ένα χαρακτηριστικό 
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(παράγοντα) µπορεί να τείνει να τον εκτιµήσει χαµηλά σε όλα τα χαρακτηριστικά 

(Κανελλόπουλος, 1979). 

3.7.2 Συγκριτικές Μέθοδοι 

Οι Συγκριτικές µέθοδοι απαιτούν οι διευθυντές (προϊστάµενοι) να συγκρίνουν την 

απόδοση των δικών τους εργαζοµένων µεταξύ τους. Στην οµάδα αυτή ανήκουν οι 

µέθοδοι της κατάταξης (Ranking) και της υποχρεωτικής διασποράς (Forced 

Distribution) (Mathis και Jackson, 2000). 

3.7.2.1 Ταξινόµηση (Ranking Procedures) 

Όταν είναι απαραίτητο να συγκριθεί η απόδοση δυο ή περισσοτέρων εργαζοµένων, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της ταξινόµησης (Byars και Rue, 2003). Με αυτή 

τη µέθοδο τοποθετούνται όλοι οι εργαζόµενοι σε έναν κατάλογο, µε πρώτο αυτόν ο 

οποίος έχει την υψηλότερη απόδοση (Mathis και Jackson, 2000; Jackson και Schuler, 

2003; Mondy et al., 1999). Το βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου της ταξινόµησης είναι 

ότι το µέγεθος των διαφορών µεταξύ των ατόµων δεν είναι καλά καθορισµένο. Αυτό 

το µειονέκτηµα µπορεί να ξεπεραστεί σε κάποιο βαθµό µε τον ορισµό σηµείων τα 

οποία δείχνουν το µέγεθος της διαφοράς. Η µέθοδος της ταξινόµησης επιβάλλει επίσης 

την τοποθέτηση κάποιου στην τελευταία θέση. Είναι δε δυνατόν κάποιος ο οποίος 

είναι τελευταίος στην ταξινόµηση µιας οµάδας να είναι πρώτος στην ταξινόµηση 

κάποιας άλλης οµάδας (Mathis και Jackson, 2000). Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να 

εφαρµοστεί αν η οµάδα των υπό αξιολόγηση εργαζοµένων είναι πολύ µεγάλη (Mathis 

και Jackson, 2000; Jackson και Schuler, 2003). Επίσης, ενώ δυο εργαζόµενοι δεν 

µπορεί να αποδίδουν ακριβώς το ίδιο, πολλοί προϊστάµενοι πιστεύουν ότι κάποιοι 

αποδίδουν τόσο όµοια που ο διαχωρισµός τους είναι αδύνατος (Jackson και Schuler, 

2003; Mondy et al., 1999). Ορισµένοι επαγγελµατίες του χώρου σχολιάζουν ότι οι 

συγκριτικές µέθοδοι για να χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να υπάρχει και η συγκατάθεση 

των εργαζοµένων που πρόκειται να αξιολογηθούν  (Mondy et al., 1999).  

Οι συνηθέστερες µέθοδοι Ταξινόµησης είναι η Σύγκριση ανά Ζεύγη (Byars και 

Rue, 2003) και η Εναλλακτική Ταξινόµηση (Byars και Rue, 2003). 

Στη µέθοδο της σύγκρισης ανά ζεύγη, η απόδοση του κάθε εργαζόµενου 

συγκρίνεται µε την απόδοση όλων των άλλων. Η σύγκριση συχνά στηρίζεται σε ένα 
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κριτήριο, όπως η συνολική απόδοση. Ο εργαζόµενος ο οποίος επιτυγχάνει το 

µεγαλύτερο νούµερο ευνοϊκών συγκρίσεων κατατάσσεται πρώτος (Mondy et al., 1999; 

Byars και Rue, 2003). Αυτή η µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα της απλότητας. Έχει 

ακόµη το προσόν ότι µπορεί να είναι πάρα πολύ αξιόπιστη και τεχνικά πολύ ακριβής 

για τον καθορισµό των ατοµικών διαφορών (Κανελλόπουλος, 1979). 

Η µέθοδος της εναλλακτικής ταξινόµησης είναι λίγο πιο περίπλοκη από την 

προηγούµενη. Με βάση έναν κατάλογο των ατόµων που πρέπει να κριθούν, ο 

αξιολογητής εντοπίζει τον καλύτερο ως προς τη γενική του απόδοση (ή ως προς ένα 

κάθε φορά επί µέρους χαρακτηριστικό) και τον σηµειώνει στην αρχή ενός άλλου 

καταλόγου, τον οποίο δηµιουργεί, ενώ  ταυτόχρονα τον διαγράφει από τον πρώτο 

κατάλογο. Μετά, εντοπίζει τον χειρότερο µε το ίδιο κριτήριο, τον γράφει στο τέλος 

του νέου καταλόγου, τον διαγράφει από τον πρώτο κατάλογο και επαναλαµβάνει αυτό 

µέχρις ότου τοποθετηθούν όλα τα ονόµατα στον νέο αξιολογικό κατάλογο (Byars και 

Rue, 2003; Κανελλόπουλος, 1979). Ένα πλεονέκτηµα που έχει η µέθοδος αυτή είναι 

ότι είναι αρκετά απλή. Ακόµη, η µέθοδος αυτή είναι επιτυχής στη διαφοροποίηση των 

καλύτερων και των χειρότερων ατόµων µεταξύ των κρινόµενων (Κανελλόπουλος, 

1979).  

3.7.2.2 Υποχρεωτική ∆ιασπορά (Forced Distribution)  

Με τη µέθοδο αυτή, όλοι οι εργαζόµενοι αξιολογούνται µε τη χρησιµοποίηση της 

γραφικής κλίµακας κατάταξης ή παρόµοιας µεθόδου (Mathis και Jackson, 2000) και τα 

αποτελέσµατα προστίθενται για να προκύψει µια ολική αξιολόγηση. Κατόπιν, όλοι οι 

εργαζόµενοι τοποθετούνται σε κατηγορίες. Για παράδειγµα, το 10% των υπαλλήλων 

θεωρούνται υψηλής απόδοσης, στο επόµενο 20% ανήκουν όσοι έχουν πάνω από τη 

µέση απόδοση, στη συνέχεια το 40% αυτών µε µέση απόδοση, στο επόµενο 20% είναι 

οι έχοντες απόδοση κάτω του µέσου όρου και τέλος το 10% αυτών µε χαµηλή απόδοση 

(Mondy et al., 1999; Mathis και Jackson, 2000; Jackson και Schuller, 2003). Αυτή η 

µέθοδος οδηγεί συχνά στην απόλυση όλων αυτών που έχουν χαµηλή απόδοση και 

ασκεί πίεση σε όλους όσους έχουν απόδοση κάτω του µέσου όρου είτε να βελτιωθούν 

είτε να απολυθούν στο τέλος της επόµενης περιόδου αξιολόγησης. Το πλεονέκτηµα σε 

αυτήν την µέθοδο είναι ότι δεν υπάρχει καµία κεντρική τάση, αυστηρότητα, ή 
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ηπιότητα. Όλοι οι άνθρωποι οµαδοποιούνται στις πολύ συγκεκριµένες και οριστικές 

κατηγορίες. Έχουµε τους καλύτερους, τους µέσους και τους χειρότερους υπαλλήλους. 

Το µειονέκτηµα είναι το πού πρέπει να µπει η διαχωριστική γραµµή. Θα πρέπει  να µπει 

στο 10% ή στο 15% και τι θα συµβεί αν η διαχωριστική γραµµή µπει απευθείας µεταξύ 

δυο εργαζοµένων οι οποίοι έχουν την ίδια αξιολόγηση. 

Αυτή η µέθοδος, όπως έχει προκύψει από την  έρευνα του Dessler (2000), είναι ένας 

πολύ αµφισβητούµενος τρόπος αξιολόγησης της απόδοσης. Η µέθοδος δηµιουργεί 

συχνά προβλήµατα για τους αξιολογητές, οι οποίοι πιστεύουν ότι το πλαίσιο της 

απόδοσης των εργαζοµένων που πρέπει να αξιολογηθούν δεν συντάσσεται στα 

προκαθορισµένα ποσοστά (Jackson και Schuller, 2003). 

Βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες, 

συνήθως περιλαµβάνει συγκρίσεις όχι µε σφαιρική βάση αλλά µε διάφορους 

παράγοντες απόδοσης. Ακόµη, µπορεί να επισηµάνει το λάθος της γενίκευσης (Halo-

effect) και τέλος αποφεύγονται µε επιτυχία τα λάθη επιείκειας, αυστηρότητας και 

κεντρικής τάσης. 

Μειονέκτηµά της είναι ότι δεν παρουσιάζει πραγµατική κατάσταση, όταν τα άτοµα 

µιας οµάδας έχουν επιλεγεί πολύ προσεκτικά και έχουν εκπαιδευθεί αποτελεσµατικά, 

µε αποτέλεσµα η πλειοψηφία τους, από άποψη απόδοσης, να βρίσκεται σε πολύ υψηλό 

επίπεδο ή όταν ακόµη για διάφορους λόγους τα άτοµα της οµάδας αυτής βρίσκονται 

σε γενικές γραµµές σε πολύ χαµηλό επίπεδο.  

3.7.3 Αντικειµενικές Μέθοδοι 

Οι Αντικειµενικές µέθοδοι δηµιουργήθηκαν σε µια προσπάθεια να υπερπηδηθούν 

οι δυσκολίες οι οποίες παρουσιάζονται στις προηγούµενες µεθόδους. Χρησιµοποιούν 

αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις της συµπεριφοράς, οι οποίες βοηθούν στην 

υπερπήδηση των προβληµάτων που δηµιουργούνται µε τις άλλες µεθόδους. Οι 

συνηθέστερες µέθοδοι αυτής της οµάδας είναι η κατάταξη, µε βάση κλίµακες 

συµπεριφοράς (Behavioral Rating Scale), και η αξιολόγηση, µε βάση την επίτευξη 

αντικειµενικών στόχων (Management by Objectives- MBO) (Mathis και Jackson, 

2000). 
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3.7.3.1 Αξιολόγηση µε βάση κλίµακες συµπεριφοράς 

Η µέθοδος αυτή προσπαθεί να αξιολογήσει τη συµπεριφορά του εργαζόµενου αντί 

άλλων χαρακτηριστικών (Mathis και Jackson, 2000). Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις 

αυτής της µεθόδου, οι σηµαντικότερες των οποίων είναι: 

1. Αξιολόγηση µε βάση Σταθερές Κλίµακες Συµπεριφοράς (Behaviorally 

anchored rating scales-BARS): Με τη µέθοδο αυτή, ο προϊστάµενος αναπτύσσει µια 

κλίµακα κατάταξης η οποία εκφράζει την απόδοση του υφιστάµενου σε όρους 

σταθερών και πραγµατικών συµπεριφορών. Οι κλίµακες πρέπει να είναι εκφρασµένες 

σε όρους κατανοητούς, από τους προϊσταµένους και τους υφισταµένους (Campbell et 

al., 1973). Κατά τους Mathis και Jackson (2000), η µέθοδος αυτή εναρµονίζει 

περιγραφές πιθανών συµπεριφορών τις οποίες οι εργαζόµενοι εµφανίζουν συχνά. Για 

τον σχεδιασµό της µεθόδου ακολουθήθηκε η διαδικασία των Smith και Kendall’s 

(1963) η οποία τροποποιήθηκε για να ενσωµατώσει τις προτάσεις των Campbell et al., 

(1973), καθώς επίσης και αυτές των Schwab et al., (1975). Με τη µέθοδο αυτή το 

προσωπικό της επιχείρησης καθορίζει το περιεχόµενο της κάθε εργασίας και στη 

συνέχεια προσδιορίζει σηµεία στήριξης για την απόδοση στη συγκεκριµένη εργασία 

(Locander και Staples, 1978). Αναλύοντας τη µέθοδο BARS θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι συγκρίνει το άτοµο από την άποψη των καλύτερων και χειρότερων εκτιµήσεων 

ενώ αξιολογούνται οι δυνατότητες και οι αδυναµίες του. Στα πλεονεκτήµατά της θα 

µπορούσαµε να εντάξουµε το γεγονός ότι, κάνει αποτιµήσεις εστιασµένες στην 

απόδοση, είναι απλή στη χρήση και τη συζήτηση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την 

αξιοπιστία της αλληλοαξιολόγησης. Στα µειονεκτήµατά της αντίθετα εντάσσεται ο 

πολύς χρόνος, ο οποίος απαιτείται για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη διαβαθµισµένης 

κλίµακας και της περιγραφής της. Επίσης, η εξειδίκευσή της, ανάλογα µε τη δουλειά 

για την οποία σχεδιάστηκε να αξιολογήσει, αλλά και η δυσκολία εφαρµογής της σε 

διοικητικές εργασίες, όπου τα εξαγόµενα δεν είναι απευθείας µετρήσιµα, αποτελούν 

επιπλέον µειονεκτήµατα (Κανελλόπουλος, 1979).  

2. Αξιολόγηση µε βάση Κλίµακες Παρατηρήσιµης Συµπεριφοράς (Behavioural 

Observation Scales- BOS): Η µέθοδος αυτή (BOS) αναπτύχθηκε στη βάση των 

γενικών αρχών που περιέγραψαν οι Latham και Wexley (1981). Σύµφωνα µε αυτήν, ο 

αξιολογητής παρατηρεί την απόδοση του εργαζόµενου στη διάρκεια του χρόνου και 
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ταξινοµεί τη συχνότητα της κάθε συµπεριφοράς.  Η διαδικασία ΒΟS αποτελείται από 

56 στοιχεία συµπεριφοράς ταξινοµηµένα σε 16 πεδία απόδοσης. Κάθε στοιχείο 

συµπεριφοράς αξιολογήθηκε σε µία κλίµακα από το 1 έως το 6 όπου το 1 σηµαίνει 

ποτέ και το 6 πάντοτε (Tziner et al., 2000). Ως µέθοδος είναι απλή στην κατασκευή 

της και εύκολο να απαντηθεί.  

3. Αξιολόγηση µε βάση Προσδοκώµενες Κλίµακες Συµπεριφοράς (Behavioral 

expectation scales- BES). Η µέθοδος αυτή διατάσσει τις συµπεριφορές διαρκώς, µε 

σκοπό να προσδιορίσει εξέχουσες, µέσες και απρόσµενες συµπεριφορές (Mathis και 

Jackson, 2000) 

3.7.3.2 Αξιολόγηση µε Βάση την Επίτευξη των Αντικειµενικών Στόχων  

            (Management By Objectives-MBO) 

Η χρήση της µεθόδου αυτής υποστηρίχθηκε κατ’ αρχάς από τον θεωρητικό Peter 

Drucker, τη δεκαετία του 1950, και επιδιώκει να µετρήσει την απόδοση υπαλλήλων µε 

την εξέταση του βαθµού στον οποίο οι προκαθορισµένοι στόχοι εργασίας έχουν 

επιτευχθεί (Κανελλόπουλος, 1991). 

Η µέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης δια της θέσπισης στόχων, ή αξιολόγηση µε 

βάση την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων (ΜΒΟ), όπως συνηθέστερα 

ονοµάζεται, εφαρµόζεται περισσότερο στην αξιολόγηση διοικητικών και διευθυντικών 

στελεχών, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης τυπικά αποτελείται από τα επόµενα 6 

βήµατα (Byars και Rue, 2003): 

1. Καθιέρωση έκθεσης, η οποία σαφώς και επακριβώς καθορίζει τους 

αντικειµενικούς στόχους για την εργασία που πρέπει να ολοκληρώσει ένας 

εργαζόµενος 

2. Ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης το οποίο δείχνει πως αυτοί οι αντικειµενικοί 

στόχοι µπορούν να επιτευχθούν. 

3. Παροχή δυνατότητας για την εφαρµογή των σχεδίων δράσης. 

4. Μέτρηση του βαθµού επίτευξης των αντικειµενικών στόχων. 

5. ∆ιορθωτικές δράσεις όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

6. Καθορισµός νέων αντικειµενικών στόχων για το µέλλον. 
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Κατά τους Newstrom και Davis (2002), είναι µια κυκλική διαδικασία η οποία συχνά 

αποτελείται από τέσσερα βήµατα και στοχεύει στην επίτευξη του επιθυµητού επιπέδου 

απόδοσης. Τα τέσσερα αυτά βήµατα είναι: 

1. Θέσπιση στόχων 

2. Σχεδιασµός δράσης 

3. Περιοδική ανασκόπηση 

4. Ετήσια αξιολόγηση  

Κατά τον Dessler (2000) υπάρχουν έξι βήµατα που περιλαµβάνονται σε µία 

διαδικασία αξιολόγησης MBO:  

1. Θέτονται οι στόχοι της επιχείρησης  

2. Θέτονται οι στόχοι του τµήµατος

3. Συζητούνται οι στόχοι του τµήµατος

4. Καθορίζονται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα

5. Εξετάζονται τα αποτελέσµατα απόδοσης και 

6. Παρέχεται ανατροφοδότηση. 

Σύµφωνα µε τούς Mathis και Jackson (2000) η διαδικασία αξιολόγησης ΜΒΟ 

αποτελείται από τα επόµενα τέσσερα βήµατα: 

1. Ανασκόπηση εργασίας και συµφωνία: Οι εργαζόµενοι και ο προϊστάµενος 

κάνουν ανασκόπηση της περιγραφής της εργασίας και των βασικών δράσεων οι οποίες 

εµπεριέχονται στην εργασία. Σε αυτή την ενέργεια το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η 

συµφωνία για το ακριβές περιεχόµενο της εργασίας. 

2. Ανάπτυξη των προτύπων απόδοσης: Ειδικά πρότυπα απόδοσης πρέπει να 

αναπτυχθούν αµοιβαία. Σε αυτή τη φάση καθορίζεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

απόδοσης το οποίο είναι συγκεκριµένο και µετρήσιµο.  

3. Καθορισµός στόχων: Θεσπίζονται στόχοι από τον εργαζόµενο µε τη βοήθεια 

και τις οδηγίες του ανωτέρου. Σηµειώνεται ότι το σύνολο των στόχων ίσως είναι 

διαφορετικό από τα πρότυπα απόδοσης. Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικά 

επιτεύξιµοι.  

4. Συνέχιση των συζητήσεων για την απόδοση: Ο εργαζόµενος και ο ανώτερος 

χρησιµοποιούν τους στόχους ως βάση για συνεχή συζήτηση σχετικά µε την απόδοση. 

Αν και συναντήσεις κανονικές µπορεί να έχουν οριστεί, ο προϊστάµενος και ο 
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εργαζόµενος δεν είναι ανάγκη να περιµένουν µέχρι την καθορισµένη ηµέρα για να 

συζητήσουν για την απόδοση. Οι στόχοι τροποποιούνται αµοιβαία και η πρόοδος 

συζητάτε κατά την διάρκεια της περιόδου. 

Η διαδικασία αξιολόγησης ΜΒΟ ξεκινάει µε την καθιέρωση των στόχων 

απόδοσης για καθορισµένη περίοδο. Η απόδοση στη συνέχεια µετράται έναντι των 

στόχων οι οποίοι ετέθησαν. Στόχοι οι οποίοι είναι αντικειµενικοί επιτυγχάνονται 

ευκολότερα. Σε κάποιες επιχειρήσεις υφιστάµενοι και προϊστάµενοι εργάζονται µαζί 

για τον προσδιορισµό των στόχων. Σε άλλες οι ανώτεροι καθορίζουν τους στόχους για 

οµάδες εργασίες ή ατοµικά. Σε επιχειρήσεις µε αυτοδιαχειριζόµενες οµάδες εργασίας, 

οι οµάδες πρέπει να θέσουν τους στόχους τους. Για να είναι αποτελεσµατική η 

µέθοδος, οι στόχοι πρέπει να είναι προκλητικοί, αλλά όχι τόσο δύσκολοι ώστε οι 

εργαζόµενοι να νοµίζουν ότι δεν µπορούν να τους πραγµατοποιήσουν. Εύκολοι στόχοι 

δεν δίνουν στους εργαζόµενους κανένα κίνητρο για την καταβολή επιπλέον 

προσπάθειας. Αν πάλι οι στόχοι είναι τόσο δύσκολοι οι εργαζόµενοι θα τους 

απορρίψουν ως αδύνατον να πραγµατοποιηθούν και δεν θα προσπαθήσουν. Στόχοι οι 

οποίοι είναι προκλητικοί αλλά εφικτοί ονοµάζονται συχνά επεκταµένοι στόχοι (stretch 

goals). Άσχετα µε το πώς καθορίστηκαν οι στόχοι, το επόµενο βήµα είναι η ανάπτυξη 

µιας στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων. Για τους διευθυντές, αυτή η 

στρατηγική συχνά περιέχει τη θέσπιση στόχων, για τους υφισταµένους, που πρέπει να 

επιτευχθούν. Η στρατηγική που ένας διευθυντής αναπτύσσει για την  επίτευξη των 

στόχων του είναι βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής της επιχείρησης. Με την 

ολοκλήρωση της περιόδου απόδοσης, αξιολογείται η τρέχουσα απόδοση σχετικά µε 

τους προκαθορισµένους στόχους. Πρέπει να βαθµολογείται η απόδοση έναντι κάθε 

στόχου χωριστά. Οι αλγόριθµοι βαθµολόγησης µπορεί να είναι απλοί οι σύνθετοι. 

Μετά την αξιολόγηση, πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες της µη επίτευξης ή της 

υπέρβασης των στόχων. Αυτό το βήµα καθορίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης. Το τελευταίο βήµα είναι η θέσπιση νέων στόχων και πιθανώς νέων 

στρατηγικών (Jackson και Shuler, 2003). 

Το πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι είναι συνδεδεµένη µε τους από κοινού 

συµφωνηµένους στόχους απόδοσης. Με άλλα λόγια, η διαδικασία αναθεώρησης 

εξετάζει τους στόχους που τέθηκαν, και στη συνέχεια ελέγχει το αν οι εργαζόµενοι τους 
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πέτυχαν. Το µειονέκτηµα είναι ότι απαιτεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Η 

επιχείρηση και το τµήµα πρέπει να έχουν θέσει στόχους προς την ίδια κατεύθυνση και 

να προσπαθούν να τους πετύχουν. Η διαδικασία της επίτευξης των στόχων από κάθε 

εργαζόµενο χωριστά είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. ∆εν λειτουργεί επίσης καλά στην 

περίπτωση όπου ο εργαζόµενος έχει µικρή γνώση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας 

του. Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου αναφέρεται και το γεγονός ότι αγνοεί ποιοτικά 

δεδοµένα, είναι ανεφάρµοστη σε πολλές εργασίες και απαιτεί διαρκή παρακολούθηση 

(Messmer, 2000). 

Ένα σύστηµα αξιολόγησης ΜΒΟ για να είναι επιτυχές είναι απαραίτητες κάποιες 

προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι οι αντικειµενικοί στόχοι να είναι 

ποσοτικοποιηµένοι και µετρήσιµοι. Αντικειµενικοί στόχοι των οποίων η επίτευξη δεν 

µπορεί να µετρηθεί ή τουλάχιστον να επαληθευτεί θα πρέπει να αποφεύγονται, όταν 

είναι δυνατόν. Οι αντικειµενικοί στόχοι θα πρέπει επίσης να είναι προκλητικοί αλλά 

επιτεύξιµοι και να είναι εκφρασµένοι γραπτώς και σε καθαρή, σταθερή και  σαφή 

γλώσσα. Μια άλλη προϋπόθεση είναι η συµµετοχή των εργαζοµένων στη θέσπιση των 

στόχων. Ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων και στην ανάπτυξη του πλάνου δράσης 

είναι επίσης σηµαντική. Μια τελευταία προϋπόθεση για την επιτυχή χρήση της 

µεθόδου ΜΒΟ είναι ότι οι αντικειµενικοί στόχοι και τα σχέδια δράσης πρέπει να 

αποτελούν τη βάση για τακτικές συζητήσεις, που αφορούν την απόδοση των 

εργαζοµένων, µεταξύ των διευθυντών και των εργαζοµένων. Αυτές οι τακτικές 

συζητήσεις είναι µια ευκαιρία για διευθυντές και εργαζόµενους να συζητήσουν για την  

πρόοδο και να τροποποιήσουν τους αντικειµενικούς στόχους όταν είναι απαραίτητο 

(Byars και Rue, 2003).  

Τρεις υποθέσεις κλειδιά σύµφωνα µε τους Mathis και Jackson (2000) 

χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αξιολόγησης ΜΒΟ. Πρώτον, αν ένας εργαζόµενος 

εµπλέκεται στο σχεδιασµό και την θέσπιση των στόχων και τον καθορισµό της 

µέτρησης, µπορεί να προκύψει ένα υψηλό επίπεδο υποχρέωσης και απόδοσης. 

∆εύτερον, αν οι στόχοι καθοριστούν καθαρά και επακριβώς, οι εργαζόµενοι θα κάνουν 

το καλύτερο δυνατόν για να πετύχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Τρίτον, οι στόχοι 

απόδοσης πρέπει να είναι µετρήσιµοι και τα αποτελέσµατα καθορισµένα. Ασάφειες 
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και γενικότητες όπως «πρωτοβουλίες» και «συνεργασία» οι οποίες είναι συνηθισµένες 

σε πολλές αξιολογήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται.  

Ένα σύστηµα ΜΒΟ για να είναι αποτελεσµατικό, οι διευθυντές πρέπει να είναι 

ενεργά µέλη της διαδικασίας. Οι στόχοι πρέπει να τίθενται από πάνω προς τα κάτω, 

βοηθώντας τους εργαζόµενους να καταλάβουν πως η προσπάθειά τους συνδέεται µε 

τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, µειώνεται 

η γρίνια των προϊσταµένων, ενώ η ικανοποίηση και η παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων βελτιώνεται. Χωρίς την διοικητική υποχρέωση και τη διευρυµένη άποψη 

η παραγωγικότητα θα είναι ισχνή. Ακόµη όµως και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες 

το σύστηµα αξιολόγησης ΜΒΟ δεν δίνει άµεσα αποτελέσµατα στην αύξηση της 

παραγωγικότητας. Κατά µέσο όρο χρειάζονται δυο χρόνια µετά την εφαρµογή του 

συστήµατος ΜΒΟ για να γίνει αποδοτικό (Rodgers και Hunter, 1991; Jackson και 

Shuler, 2003).  

Σίγουρα η µέθοδος ΜΒΟ δεν είναι κατάλληλη για όλους τους εργαζόµενους ή όλες 

τις επιχειρήσεις. Εργασίες οι οποίες χαρακτηρίζονται λίγο ή καθόλου ευέλικτες δεν 

είναι συµβατές µε την ΜΒΟ. Η µέθοδος φαίνεται να είναι περισσότερο χρήσιµη για το 

διευθυντικό προσωπικό και για εργαζόµενους που έχουν ευρέως ευέλικτες εργασίες 

και έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτών. Όταν εφαρµόζεται σε άκαµπτα και απολυταρχικά 

διοικητικά συστήµατα η µέθοδος µπορεί να αποτύχει. Υπερβολική έµφαση σε ποινές 

για την µη επίτευξη των στόχων καταστρέφουν την αναπτυξιακή και συµµετοχική 

φύση της µεθόδου ΜΒΟ (Mathis και Jackson, 2000). 

3.7.4 Περιγραφικές Μέθοδοι 

Οι Περιγραφικές µέθοδοι απαιτούν οι διευθυντές και οι ειδικοί στους ανθρώπινους 

πόρους να δώσουν γραπτές πληροφορίες σχετικές µε την αξιολόγηση. Η τεκµηρίωση 

και η περιγραφή είναι το βασικό χαρακτηριστικό των µεθόδων των κρίσιµων 

περιστατικών (Critical Incident), της έκθεσης (Essay) και της ανακεφαλαίωσης (Field 

Review). Αυτές οι µέθοδοι περισσότερο περιγράφουν τις δραστηριότητες ενός 

εργαζοµένου παρά δείχνουν την τρέχουσα κατάταξη (Mathis και Jackson, 2000).  
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3.7.4.1 Μέθοδος Κρίσιµων Περιστατικών (Critical Incidents)  

Η µέθοδος κρίσιµων περιστατικών απαιτεί να διατηρούνται γραπτά αρχεία των 

ιδιαίτερα ευνοϊκών και ιδιαίτερα δυσµενών ενεργειών στην απόδοση ενός 

εργαζόµενου (Mathis και Jackson, 2000; Mondy et al., 1999). Οι ενέργειες οι οποίες 

καταγράφονται πρέπει να περιλαµβάνουν τις συµπεριφορές εργασίας οι οποίες 

επεξηγούν και την ικανοποιητική και την ανεπαρκή απόδοση του υπαλλήλου που 

αξιολογείται (Byars και Rue, 2003) και οι οποίες έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην 

αποτελεσµατικότητα του τµήµατος, είτε θετικές είτε αρνητικές. Αυτές οι ενέργειες 

ονοµάζονται κρίσιµα περιστατικά (Mathis και Jackson, 2000; Mondy et al., 1999). Με 

συντοµία, ένα περιστατικό χαρακτηρίζεται σαν «κρίσιµο» όταν παρουσιάζει ότι ο 

εργαζόµενος έκανε ή δεν έκανε κάτι που έχει σαν αποτέλεσµα µια ασυνήθιστη επιτυχία 

ή ασυνήθιστη αποτυχία σε κάποιο σηµείο της εργασίας του. Αυτό σηµαίνει ότι τα 

κρίσιµα περιστατικά είναι γεγονότα και όχι γνώµες και γενικεύσεις. Βεβαίως, δεν 

πρέπει να θεωρηθεί ότι όλα τα γεγονότα είναι κρίσιµα. Κρίσιµα γεγονότα είναι 

ενέργειες του εργαζόµενου οι οποίες πραγµατικά κάνουν την απόδοσή του εξαιρετικά 

αποτελεσµατική ή εξαιρετικά ανεπιτυχή (Κανελλόπουλος, 1979). Στο τέλος της 

περιόδου αξιολόγησης, ο αξιολογητής χρησιµοποιεί αυτά τα αρχεία, µαζί µε άλλα 

στοιχεία, για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων (Mathis και Jackson, 

2000; Byars και Rue, 2003). Με αυτήν την µέθοδο, η αξιολόγηση είναι πιθανότερο να 

καλύψει ολόκληρη την περίοδο αξιολόγησης και  παραδείγµατος χάριν, να µην 

εστιάσει στις τελευταίες εβδοµάδες ή τους τελευταίους µήνες (Mondy et al., 1999). 

Η µέθοδος κρίσιµων περιστατικών µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλες 

µεθόδους για να τεκµηριώσει τους λόγους για τους οποίους ένας υπάλληλος 

εκτιµήθηκε µε έναν ορισµένο τρόπο (Mathis και Jackson, 2000).  

Το κύριο µειονέκτηµα σε αυτήν την προσέγγιση είναι ότι ο αξιολογητής απαιτείται να 

σηµειώνει τα γεγονότα τακτικά και αυτό µπορεί να είναι φορτικό και χρονοβόρο. 

Επίσης, ο καθορισµός ενός κρίσιµου γεγονότος είναι ασαφής και µπορεί να ερµηνευθεί 

διαφορετικά από τους διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτή η µέθοδος, µπορεί επίσης να 

οδηγήσει σε τριβή τον διευθυντή µε τους εργαζόµενους καθώς οι εργαζόµενοι γίνονται 

εξαιρετικά ανήσυχοι γι’ αυτά που γράφει ο διευθυντής για τη συµπεριφορά τους (Mathis 

και Jackson, 2000; Byars και Rue, 2003). 
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3.7.4.2 Έκθεση (Essay) 

Με τη µέθοδο αυτή, ο αξιολογητής απλά γράφει µια σύντοµη έκθεση µε την οποία 

περιγράφει την απόδοση του κάθε εργαζόµενου κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αξιολόγησης (Mathis και Jackson, 2000; Mondy et al., 1999). Μια τυπική ερώτηση 

στην έκθεση αξιολόγησης µπορεί να είναι η εξής: «Περιέγραψε, µε δικά σου λόγια, την 

απόδοση των εργαζοµένων η οποία περιέχει ποσότητα και ποιότητα εργασίας, γνώση της 

εργασίας και ικανότητα συνεργασίας µε άλλους εργαζόµενους. Ποια είναι τα δυνατά και 

τα αδύνατα σηµεία του εργαζόµενου;» (Byars και Rue, 2003). Η έκθεση επικεντρώνεται 

συνήθως στην περιγραφή των συγκεκριµένων δυνατών και αδυνάτων σηµείων στην 

απόδοση εργασίας. Προτείνει επίσης τα σχέδια δράσης (Κανελλόπουλος, 1991). Ο 

αξιολογητής συνήθως παίρνει κάποιες κατευθυντήριες γραµµές κάτω από τις οποίες 

κατηγοριοποιεί τα σχόλιά του. Πρόθεση είναι να δοθεί στον αξιολογητή µεγαλύτερη 

ευελιξία σε σχέση µε άλλες µεθόδους, ενώ συχνά εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε άλλες 

µεθόδους (Mathis και Jackson, 2000).  

Η µέθοδος της έκθεσης έχει την τάση να εστιάζει στην ακραία συµπεριφορά των 

εργαζοµένων στην εργασία παρά στην καθηµερινή απόδοση (Mondy et al., 1999), ενώ 

το βασικό πρόβληµά της είναι ότι η έκταση και το περιεχόµενο µπορεί να διαφέρει 

σηµαντικά, εξαρτώµενο από τον αξιολογητή. Για παράδειγµα, µια αξιολόγηση µπορεί 

να περιγράφει την τρέχουσα απόδοση ενός εργαζοµένου και να µην αναφέρει τίποτα 

για την απόδοσή του στο παρελθόν. Μια άλλη µπορεί να επικεντρώνεται στην 

απόδοσή του στο παρελθόν (Byars και Rue, 2003). Η ικανότητα στο γράψιµο του 

αξιολογητή µπορεί επίσης να επιδράσει στην αξιολόγηση. Ένας αξιολογητής, ικανός 

στο γράψιµο, µπορεί να κάνει έναν µέτριο εργαζόµενο να φαίνεται καλύτερος από το 

πραγµατικό (Byars και Rue, 2003; Mondy et al., 1999). Έτσι, οι εκθέσεις αξιολόγησης 

είναι δύσκολο να συγκριθούν (Byars και Rue, 2003) επειδή δεν υπάρχουν κοινά 

κριτήρια (Mondy et al., 1999). Προκειµένου να αποφευχθούν ορισµένα από τα τρωτά 

αυτής της µεθόδου αξιολόγησης, κυρίως η παραποίηση των αξιολογήσεων λόγω 

ανοµοιοµορφίας της ικανότητας επικοινωνίας των αξιολογητών και για να επιτευχθεί 

συγκρισιµότητα στις αξιολογήσεις του προσωπικού και τυποποίηση των κριτηρίων 

αξιολόγησης, ώστε όλοι να κρίνονται µε τα ίδια µέτρα και σταθµά, εφαρµόζεται σε 

µερικές περιπτώσεις η µέθοδος «Έκθεση Ειδικού ή Ανακεφαλαίωσης» 
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(Κανελλόπουλος, 1991). Ωστόσο, κάποιοι διευθυντές πιστεύουν η µέθοδος της 

έκθεσης δεν είναι µόνο η πιο απλή αλλά επίσης η καλύτερη προσέγγιση για την 

αξιολόγηση των εργαζοµένων (Mondy et al., 1999). Κατά τον Κανελλόπουλο (1991) 

χρησιµοποιείται περισσότερο για αξιολόγηση των ηγετικών στελεχών παρά για 

αξιολόγηση των απλών υπαλλήλων και εργατών. Ο λόγος είναι ότι σε πολλές 

περιπτώσεις η εργασία των ηγετικών στελεχών και µάλιστα εκείνη των ανωτάτων και 

ανωτέρων βαθµίδων, όπως επίσης και η εργασία των επιστηµονικών-επιτελικών 

στελεχών είναι πολύ πιο δύσκολο να καθοριστεί και να ποσοτικοποιηθεί, ώστε να 

είναι ευκολότερη η χρησιµοποίηση περισσότερο αναλυτικών συστηµάτων 

αξιολόγησης. Βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι δεν χρειάζεται ειδική 

προεργασία για δηµιουργία έγκυρων εντύπων και για ειδική ενηµέρωση ως προς αυτά 

και προετοιµασία των αξιολογητών. 

3.7.4.3 Έκθεση Ειδικού ή Μέθοδος Ανακεφαλαίωσης (Field Review) 

Η µέθοδος αυτή έχει να κάνει περισσότερο µε το ποιος κάνει την αξιολόγηση παρά 

µε τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να περιλαµβάνει το 

τµήµα ανθρώπινων πόρων ως αξιολογητή ή ένα τελείως ανεξάρτητο αξιολογητή έξω 

από το περιβάλλον της επιχείρησης. Στη µέθοδο της ανακεφαλαίωσης οι εξωτερικοί 

αξιολογητές αποτελούν ενεργό µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο εξωτερικός 

αξιολογητής ερωτά τον διευθυντή σχετικά µε την απόδοση του κάθε εργαζόµενου και 

στη συνέχεια συντάσσει έκθεση για κάθε αξιολογούµενο. Στη συνέχεια η αξιολόγηση 

ανασκοπείται από τον προϊστάµενο για τις αναγκαίες αλλαγές. Βασική υπόθεση σε 

αυτή τη µέθοδο ότι ο εξωτερικός αξιολογητής γνωρίζει αρκετά για την εργασία για να 

βοηθήσει τους προϊσταµένους δίνοντάς τους περισσότερο ακριβείς και αληθείς 

αξιολογήσεις. Ο µεγαλύτερος περιορισµός σε αυτή τη µέθοδο είναι ότι ο εξωτερικός 

αξιολογητής έχει πολύ έλεγχο πάνω στην αξιολόγηση. Αν και αυτός ο έλεγχος είναι 

επιθυµητός από µια άποψη, οι διευθυντές το βλέπουν ως πρόκληση της δικής τους 

αυθεντίας. Επιπλέον είναι χρονοβόρα µέθοδος, ειδικότερα αν οι αξιολογούµενοι είναι 

πολλοί (Mathis και Jackson, 2000).  

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι ότι απαλλάσσει τον επόπτη-

προϊστάµενο από τη συµπλήρωση εντύπων και τον βγάζει από τη δύσκολη θέση του 
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αξιολογητή. Λόγω της παρεµβολής και ουσιαστικής συµµετοχής του ειδικού και 

ενδεχοµένως και του υπαλλήλου του τµήµατος προσωπικού επέρχεται συγκρισιµότητα 

και οµοιοµορφία στις αξιολογήσεις και επιτυγχάνεται µεγαλύτερη αντικειµενικότητα 

και δικαιολόγηση των αξιολογήσεων, γιατί συνήθως κάνει τον επόπτη να προσέχει 

περισσότερο τις αξιολογήσεις εξαιτίας του ελέγχου και της συνεργασίας του τµήµατος 

προσωπικού. Ακόµη, η µέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική σε 

περιπτώσεις αξιολόγησης ηγετικών στελεχών. Τα βασικότερα µειονεκτήµατα της 

µεθόδου είναι ότι απαιτεί καλά ειδικευµένο προσωπικό που συχνά δεν υπάρχει και ότι 

απασχολεί δύο ή τρία άτοµα ταυτόχρονα για κάθε αξιολόγηση, γεγονός που αυξάνει 

αρκετά το κόστος χρήσεως της µεθόδου αυτής (Κανελλόπουλος, 1979).  

3.7.5 Μέθοδοι Άµεσης Μέτρησης 

Εκτός των προαναφερθέντων µεθόδων αξιολόγησης υπάρχουν και οι µέθοδοι της 

άµεσης µέτρησης οι οποίες δίνουν άµεσες πληροφορίες για την επίδοση του ατόµου, 

χωρίς να µεσολαβεί η διαδικασία της εκτίµησης. Οι µέθοδοι αυτές είναι: 

 Μέθοδος Μέτρησης της Παραγωγικότητας 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, είµαστε σε θέση να µετρήσουµε την επίδοση ενός 

εργαζοµένου άµεσα. Οι µετρήσεις αυτές αναφέρονται είτε στην ποσότητα (π.χ. 

αριθµός προϊόντων που παράγονται σε µια ώρα) είτε στην ποιότητα (π.χ. ποσοστό 

ελαττωµατικών προϊόντων). Ο τρόπος αυτός αξιολόγησης της αποδοτικής 

συµπεριφοράς είναι φυσικά εφικτός, όταν το άτοµο εκτελεί κάποια τυποποιηµένη 

εργασία και εφαρµόζεται, κυρίως, σε εργαζόµενους των κατωτέρων ιεραρχικών 

βαθµίδων (π.χ. εργάτες του τµήµατος παραγωγής, πωλητές κλπ.). (Ζευγαρίδης και 

Σταµατιάδης, 1997). 

 Μέθοδος Μέτρησης των Αποχωρήσεων  

Πολλές επιχειρήσεις αξιολογούν τα διοικητικά στελέχη τους ανάλογα µε τον 

δείκτη απουσιών ή αποχωρήσεων, που διαµορφώνεται στο τµήµα τους. Στην 

περίπτωση αυτή, όµως, πρέπει πρώτα να διερευνήσουµε αν οι αποχωρήσεις αυτές και 

οι απουσίες οφείλονται πραγµατικά στην ανικανότητα του προϊστάµενου και στη 

δυσαρέσκεια που αισθάνονται οι υφιστάµενοί του προς αυτόν ή µήπως οφείλονται σε 
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άλλους λόγους, οι οποίοι σχετίζονται γενικότερα µε τη στάση της επιχείρησης προς 

τους εργαζόµενους. 

Οι µέθοδοι αυτές θεωρούνται αξιόπιστες, γιατί περιορίζουν στο ελάχιστο τόσο τα 

σταθερά όσο και τα ασταθή σφάλµατα, η εφαρµογή τους όµως περιορίζεται σε 

εργασίες µε δυνατότητα ποσοτικοποίησης των αποτελεσµάτων. (Ζευγαρίδης και 

Σταµατιάδης, 1997). 

 Μέθοδος Balanced Scorecard 

Εννοείται ότι η παραγωγικότητα και η απόδοση συγκρίνονται µε 

προκαθορισµένους επιθυµητούς στόχους και αποδίδονται έξτρα αµοιβές σε 

υπαλλήλους ή οµάδες που προσεγγίζουν τα κριτήρια. Άλλα επιτυχή συστήµατα 

µέτρησης παραγωγικότητας –συστήµατα που ενεργοποιούν τους εργαζοµένους και 

δραστηριοποιούνται έτσι στην κατεύθυνση που αναµένεται– δύσκολα συναντώνται. 

Συχνά, οι εργαζόµενοι δεν εντάσσονται στην εταιρική κουλτούρα και έτσι η 

συµπεριφορά τους στην εργασία δεν επηρεάζεται από αυτή. Αν πάρουν ένα πριµ, 

αντιλαµβάνονται τα έξτρα χρήµατα ως τυχαία ανταµοιβή.(__________) 

3.8 Σφάλµατα Αξιολόγησης 

Υπάρχουν πολλές αιτίες πιθανών λαθών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Μια από 

τις σηµαντικότερες αιτίες λάθους είναι ο ίδιος ο αξιολογητής. ∆εν υπάρχει ένας απλός 

τρόπος για την ολοκληρωτική εξάλειψη των λαθών, αλλά είναι χρήσιµο να 

ενηµερώνονται οι αξιολογητές µέσω εκπαίδευσης. Οι διάφοροι τύποι λαθών θα 

αναλυθούν στη συνέχεια (Mathis και Jackson, 2000).  

3.8.1 Λάθος ∆ιαφοροποίησης Κριτηρίων 

Όταν αξιολογούνται οι εργαζόµενοι, ο διευθυντής πρέπει να αποφεύγει να 

χρησιµοποιεί διαφορετικά κριτήρια για εργαζόµενους οι οποίοι εκτελούν παρόµοια 

εργασία, γιατί αυτό προκαλεί σίγουρα το θυµό των εργαζοµένων. Τέτοια προβλήµατα 

είναι πιθανόν να υπάρχουν όταν χρησιµοποιούνται διφορούµενα και υποκειµενικά 

κριτήρια. Ο αξιολογητής πρέπει να είναι ικανός να αξιολογεί όλους τους εργαζόµενους 

µε τα ίδια κριτήρια και να είναι σε θέση να υπερασπίζεται την αξιολόγηση (Mathis και 

Jackson, 2000). Η έλλειψη αντικειµενικότητας είναι ένα µειονέκτηµα των 
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παραδοσιακών µεθόδων αξιολόγησης. Ωστόσο, η χρήση παραγόντων σχετιζόµενων µε 

την εργασία βοηθάει στην βελτίωση της αντικειµενικότητας (Mondy et al., 1999).  

3.8.2 Recency Effect 

Αυτός ο τύπος λάθους συµβαίνει όταν ο αξιολογητής δίνει µεγαλύτερο βάρος σε 

πρόσφατα γεγονότα όταν αξιολογεί έναν εργαζόµενο (Byars και Rue, 2003; Mathis και 

Jackson, 2000). Είναι ένα λάθος το οποίο εν µέρει δικαιολογείται γιατί είναι δύσκολο 

ο αξιολογητής να θυµάται την απόδοση κάποιου επτά ή και οκτώ µήνες πριν. Οι 

εργαζόµενοι επίσης γίνονται περισσότερο ενδιαφερόµενοι για την απόδοση όταν 

πλησιάζει ο χρόνος αξιολόγησης. Κάποιοι εργαζόµενοι ίσως προσπαθούν να 

επωφεληθούν από την επίδραση του χρόνου επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν την 

εύνοια των προϊσταµένων τους λίγο πριν την αξιολόγησή τους. Το πρόβληµα µπορεί 

να ελαττωθεί µε τη χρήση κάποιων µεθόδων οι οποίες τεκµηριώνουν και την θετική 

και την αρνητική απόδοση (Mathis και Jackson, 2000).  

3.8.3 Λάθος Κεντρικής Τάσης 

Αξιολογητής ο οποίος αξιολογεί όλους τους εργαζόµενους σε περιορισµένη 

κλίµακα (συνήθως στη µέση ή στο µέσο όρο) υποπίπτει σε λάθος κεντρικής τάσης 

(Byars και Rue, 2003; Mathis και Jackson, 2000).  

3.8.4 Λάθος Επιείκειας ή Αυστηρότητας 

Λάθος επιείκειας συµβαίνει όταν οι αξιολογήσεις όλων των εργαζοµένων 

βρίσκονται προς τα ανώτερα σηµεία της κλίµακας. Αντίθετα λάθος αυστηρότητας 

γίνεται όταν οι αξιολογήσεις όλων των εργαζοµένων βρίσκονται προς τα κατώτερα 

σηµεία της κλίµακας (Byars και Rue, 2003; Mathis και Jackson, 2000; Mondy et al., 

1999). Πρόσφατες έρευνες δείχνουν έντονα ότι όταν η αξιολόγηση πραγµατοποιείται 

για διοικητικούς σκοπούς (ανταµοιβές ή προαγωγές), η κατάταξη είναι κατά µέσο όρο 

ένα τρίτο τυπικής απόκλισης υψηλότερη από την αντίστοιχη κατάταξη η οποία 

προκύπτει όταν η αξιολόγηση γίνεται για αναπτυξιακούς σκοπούς (Jawahar και 

Williams, 1997). Αυτά τα ευρήµατα εξηγούν το γεγονός ότι προκειµένου οι διευθυντές 

να αποφύγουν τις προστριβές και τις αντιδράσεις αξιολογούν τους εργαζόµενους 

υψηλότερα από αυτό που πραγµατικά αποδίδουν (Mathis και Jackson, 2000). 
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3.8.5 Λάθος Μεροληψίας Αξιολογητή 

Το λάθος αυτό συµβαίνει όταν ο αξιολογητής είναι προκατειληµµένος και 

διαστρεβλώνει την βαθµολογία. Μπορεί να συµβεί ασυναίσθητα ή και εκ προθέσεως. 

Το φύλο, ή εθνικότητα, το θρήσκευµα και η αρχαιότητα µπορούν να αποτελέσουν 

αιτίες µεροληψίας εκ µέρους του αξιολογητή (Mathis και Jackson, 2000). 

3.8.6 Halo Effect  

Το λάθος αυτό συµβαίνει όταν ο αξιολογητής αξιολογεί έναν εργαζόµενο, χαµηλά 

ή υψηλά, σε όλους τους προς αξιολόγηση παράγοντες εξαιτίας ενός 

χαρακτηριστικού(Mathis και Jackson, 2000; Mondy et al., 1999; Byars και Rue, 2003). 

Μια αξιολόγηση η οποία δείχνει ίδια βαθµολογία σε όλους τους παράγοντες µπορεί να 

συµβαίνει εξαιτίας του Halo Effect. Για την µείωση του λάθους του Halo Effect 

µπορούµε να καθορίσουµε ξεκάθαρα τους παράγοντες που θα αξιολογηθούν, να 

αξιολογήσουµε όλους τους εργαζόµενους σε ένα χαρακτηριστικό κάθε φορά και να 

εκπαιδεύσουµε τους αξιολογητές στην αναγνώριση του προβλήµατος (Mathis και 

Jackson, 2000).  

3.8.7 Λάθος Σύγκρισης 

Η αξιολόγηση πρέπει να πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας κάποια κριτήρια. Το 

λάθος σύγκρισης συµβαίνει εξαιτίας της τάσης του αξιολογητή να αξιολογεί τους 

εργαζόµενους συγκρίνοντας τους µε άλλους και όχι µε τα κριτήρια απόδοσης (Mathis 

και Jackson, 2000). 

3.9 Σύνδεση αµοιβής µε απόδοση 

Η αµοιβή σύµφωνα µε την απόδοση είναι η διαδικασία εκείνη σύµφωνα µε την 

οποία ένας εργαζόµενος παίρνει µια χρηµατική ανταµοιβή, η οποία όµως συνδέεται 

άµεσα, δηλαδή εξαρτάται από την ατοµική του απόδοση, ή την απόδοση της οµάδας 

του, ή την αποδοτικότητα όλης της επιχείρησης (Armostrong and Murlis, 1995). Ο 

βασικός σκοπός αυτής της σύνδεσης είναι η υποκίνηση του εργαζοµένου και η 

προσπάθεια επίτευξης αφοσίωσης προς την επιχείρηση. Η σύνδεση αυτή µπορεί να 

γίνει µε δύο τρόπους (Schuler and Jackson, 1996). 

1. Με τα συστήµατα κινήτρων (incentive pay plans) που περιλαµβάνουν όλα τα 

συστήµατα αµοιβής που συνδέονται µε την απόδοση του εργαζοµένου, που όµως δεν 
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επηρεάζουν τη βασική αµοιβή. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση του εργαζοµένου 

µετριέται άµεσα δηλαδή πόσες µονάδες προϊόντος παρήγαγε, ποια η αριθµητική 

αύξηση της παραγωγής του.  

2. Με τα συστήµατα αµοιβής ανάλογα µε την αξία (merit pay) τα οποία αφορούν 

τις αυξήσεις που δίνονται στον εργαζόµενο σαν αποτέλεσµα της απόδοσής του.   

Βασικό χαρακτηριστικό της µορφής αυτής αµοιβής είναι ότι ενσωµατώνονται στη 

βασική αµοιβή. ∆ηλαδή εφόσον δοθεί η αύξηση σαν αποτέλεσµα της απόδοσης, η 

αύξηση θα δίνεται ανεξαρτήτως του πώς θα διαµορφωθεί η απόδοση του ατόµου στο 

µέλλον. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση µετριέται έµµεσα δηλαδή βασίζεται στις 

αξιολογήσεις των προϊσταµένων, των συναδέλφων και άλλων. 

Στην πρώτη κατηγορία διακρίνουµε: 

1. Τα ατοµικά συστήµατα κινήτρων τα οποία βασίζονται στην ατοµική απόδοση 

και είναι:  

• Αµοιβή µε το κοµµάτι (αναλογικά / διαφορικά) 

• Αµοιβή ανάλογα µε το χρόνο παραγωγής προϊόντων 

• Αµοιβή/ προµήθεια ανάλογα µε τις πωλήσεις που επιτυγχάνει ο εργαζόµενος 

(πωλητές) 

2. Τα οµαδικά συστήµατα τα οποία βασίζονται στην οµαδική απόδοση ή την 

παραγωγικότητα της οµάδας/ τµήµατος/ επιχείρησης και: 

• Ανταµείβουν τη µείωση του κόστους ή την αύξηση της απόδοσης και τη  

βελτίωση παραγωγικότητας µε ένα ποσοστό που δίνεται επιπλέον του µισθού χωρίς 

όµως να ενσωµατώνεται σε αυτό. Εξαρτάται από την απόδοση της οµάδας/ τµήµατος/ 

επιχείρησης. 

• Βασίζονται στα κέρδη της επιχείρησης (διανοµή κερδών/ µετοχών). 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν και οι αυξήσεις που παίρνουν οι εργαζόµενοι σαν 

αποτέλεσµα της βελτίωσης της απόδοσής τους/ ή των ικανοτήτων τους (skill based 

pay). Αν πάλι ο εργαζόµενος απέκτησε ικανότητες που χρησιµοποιεί στην εργασία του 

και εκτελεί συγκεκριµένη οµάδα εργασιών χωρίς επίβλεψη, τότε µπορεί να προαχθεί 

σε άλλη κλίµακα αµοιβής (αµοιβή ανάλογα µε ικανότητες). 
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Ένας αυξανόµενος αριθµός επιχειρήσεων στην Βόρειο Αµερική και τη Βρετανία 

έχει υιοθετήσει συστήµατα πληρωµών τα οποία συνδέονται µε την ατοµική απόδοση. 

Έρευνα, για παράδειγµα, έδειξε  ότι από ένα σύνολο 316 Καναδικών επιχειρήσεων το 

74% προσφέρει στους εργαζόµενους µισθούς συνδεόµενους µε την απόδοση. Το 

ποσοστό αυτό είναι 8% µεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 1996 (Globe και Mail, 

1997). Ωστόσο ο τρόπος διακανονισµού της ανταµοιβής διαφέρει από επιχείρηση σε 

επιχείρηση. Στην Βρετανία το 30% των επιχειρήσεων, το 1998, συνέδεε την απόδοση 

µε την διανοµή κερδών προς τους εργαζόµενους (Cully et al., 1998). Όπως δηλώνει ο 

Smith (1992), η προφανής αλλαγή προς την κατεύθυνση των πληρωµών ανάλογα µε 

την απόδοση δείχνει την µετακίνηση από τον παραδοσιακό τρόπο ανταµοιβών. Έτσι 

τώρα οι επιχειρήσεις στοχεύουν σε µια γενικότερη βραχυπρόθεσµη βελτίωση της 

απόδοσης των εργαζοµένων και προς την κατεύθυνση αυτή το σύστηµα ανταµοιβών ή 

το συνολικό σύστηµα πληρωµών στοχεύει στην βελτίωση της απόδοσης της 

επιχείρησης.  

Ολοκληρώνοντας τη σύντοµη αυτή ανάλυση πρέπει να επιστήσουµε την 

προσοχή µας στο ότι οποιοδήποτε σύστηµα αµοιβής επιλεγεί πρέπει να εξηγηθεί πολύ 

καλά στους εργαζόµενους ώστε να το κατανοήσουν και να είναι αποδεκτό. 

3.10 Συµπεράσµατα 

Στη σηµερινή εποχή της ελεύθερης αγοράς και της παγκοσµιοποίησης, οι 

επιχειρήσεις επηρεάζονται από τον διεθνή ανταγωνισµό. Για να επιβιώσουν και να 

πετύχουν είναι επιτακτική ανάγκη να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Για να παραµείνουν 

όµως ανταγωνιστικές απαιτείται διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Ένας 

δυναµικός µηχανισµός για την ανάπτυξη αυτή είναι η αξιολόγηση των εργαζοµένων. Οι 

διευθυντές πρέπει να αντιληφθούν ότι η αξιολόγηση της απόδοσης πρέπει να είναι 

περιεκτική και διαρκής διαδικασία και όχι κάτι το οποίο συµβαίνει µια φορά το χρόνο. 

Με τον όρο αξιολόγηση της απόδοσης εννοούµε ένα σύστηµα ανασκόπησης και 

εκτίµησης της απόδοσης στην εργασία ενός ατόµου ή µίας οµάδας. Ωστόσο, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις εστιάζουν το σύστηµα αξιολόγησης ατοµικά στον κάθε 

εργαζόµενο ενώ θα πρέπει να αξιολογείται επίσης η απόδοση της οµάδας. Ανεξάρτητα 
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όµως από το που εστιάζεται ένα σύστηµα αξιολόγησης για να είναι αποτελεσµατικό και 

ολοκληρωµένο πρέπει να εµπεριέχει σχέδια ανάπτυξης.  

Η πραγµατοποίηση της αξιολόγησης είναι συνήθως ένα διοικητικό καθήκον το 

οποίο εκτελείται απρόθυµα. Σηµαντικοί επιστήµονες σηµειώνουν ότι το σύστηµα 

αξιολόγησης της απόδοσης δεν παρακινεί τους εργαζόµενους ούτε οδηγεί 

αποτελεσµατικά την ανάπτυξή τους. Αντίθετα δηµιουργεί προστριβές µεταξύ των 

εργαζοµένων και των προϊσταµένων τους και οδηγεί σε συµπεριφορές οι οποίες δεν 

βοηθούν τη λειτουργία. Εντούτοις, παρά το ότι η αξιολόγηση της απόδοσης 

εκλαµβάνεται συνήθως ως µια αρνητική και ανεπιθύµητη δραστηριότητα η ανάπτυξη 

ενός αποτελεσµατικού συστήµατος αξιολόγησης πρέπει να διαρκής και να αποτελεί 

βασική προτεραιότητα της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. Σε αυτήν την 

προσπάθεια η αξιολόγηση δεν πρέπει να θεωρείται ως µια αναγκαία ενέργεια αλλά ως 

µια διαδικασία η οποία επιδρά στην αποδοτική διοίκηση.  

Η αξιολόγηση της απόδοσης εξυπηρετεί αρκετούς και σηµαντικούς αντικειµενικούς 

σκοπούς. Επίσης παρέχει στους εργαζόµενους και στην επιχείρηση στοιχεία σχετικά µε 

την τρέχουσα απόδοση και χρησιµεύει ως φορέας δια µέσου του οποίου οι επιχειρήσεις 

κοινοποιούν τις µελλοντικές προσδοκίες τους. Σκοπό σηµαντικό αποτελεί η διασφάλιση 

του ότι οι στόχοι του εργαζόµενου και της επιχείρησης ταυτίζονται. Παρέχει επίσης 

στοιχεία τα οποία βοηθούν να εντοπιστούν εργαζόµενοι οι οποίοι θα µπορούσαν να 

είναι υποψήφιοι για ανάπτυξη και εξέλιξη και προσδιορίζουν τον τύπο της ευκαιρίας 

ανάπτυξης η οποία είναι κατάλληλη γι’ αυτούς. Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί 

επίσης τον προάγγελο της παρακίνησης των εργαζοµένων.  

Κατά καιρούς ανεπτύχθησαν διάφορες µέθοδοι αξιολόγησης. Εντούτοις, κάθε 

µέθοδος παρουσιάζει αρνητικά και θετικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι ένα σύστηµα αξιολόγησης το οποίο χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό 

από τις προαναφερθείσες µεθόδους είναι δυνατό να είναι αντικειµενικότερο και ίσως 

λιγότερο επηρεασµένο από τα συνήθη λάθη αξιολόγησης.  
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4.1 Εισαγωγή 

Η συµβολή της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην επιτυχία της επιχείρησης µπορεί 

βέβαια να θεωρηθεί ως ένας σηµαντικός στόχος, αλλά αυτό αποτελεί µια γενική 

αντίληψη. Υπάρχουν αρκετοί ειδικοί στόχοι, οι οποίοι µας βοηθούν να δούµε την 

συνολική επίτευξη της επιτυχίας και τη σηµαντικότητα. Οι τρεις γενικοί σκοποί ή 

στόχοι οι οποίοι παραδοσιακά συνδέονται µε τη ∆.Α.Π είναι η προσέλκυση, η 

διατήρηση των επιθυµητών υπαλλήλων και η παρακίνηση. Όµως, όλο και περισσότερο, 

άλλος ένας στόχος προστίθεται: η επανεκπαίδευση των εργαζοµένων. Η αυξηµένη 

προσοχή που δόθηκε στο πώς µια επιχείρηση διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναµικό της 

είναι χαρακτηριστική στην αναγνώριση του ότι, η αποτελεσµατική διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναµικού ασκεί θετική επίδραση στη γενική επιτυχία και τελικά στην 

«ύπαρξή της». Αυτός ο όρος αναφέρεται στην επιβίωση, την ανάπτυξη, την αποδοτικότητα, 

την ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία της επιχείρησης να προσαρµοστεί στους 

µεταβαλλόµενους όρους (Schuler και Huber, 1993). Κατά τον Armstrong (2000), ο 

βασικός στόχος της ∆.Α.Π είναι η διασφάλιση της ικανότητας της επιχείρησης να 

αποκτά την επιτυχία µέσω των ανθρώπων. Ο Sisson (1995) θεωρεί ότι, σηµείο 

εκκίνησης, για την επιχείρηση, πρέπει να είναι η αναγνώριση ότι ο άνθρωπος δεν είναι 

απλά ένας συντελεστής της παραγωγής, µαζί µε το κεφάλαιο και τα µηχανήµατα, αλλά 

ο µεγαλύτερος πόρος για να αποκτήσει η επιχείρηση συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Ο 

Fitz-enz (2000) εξάλλου σηµειώνει ότι, ο άνθρωπος είναι το µοναδικό στοιχείο µε την 

έµφυτη δύναµη να παράγει αξία. 

Ο πρωταρχικός στόχος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων σε κάθε επιχείρηση είναι 

να διευκολύνει την απόδοση της επιχείρησης. Ένας από τους πλέον αποτελεσµατικούς 

τρόπους επίτευξης αυτού του στόχου είναι να αυξήσεις την παραγωγικότητα. Το 

Κέντρο Παραγωγικότητας της Αµερικής προσδιορίζει την παραγωγικότητα ως την 

ικανότητα µε την οποία µια επιχείρηση χρησιµοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό της, το 

κεφάλαιο, τα υλικά και τους ενεργειακούς πόρους για να παράγει τα προϊόντα της. Η 

επίδραση των διευθυντών ανθρώπινου δυναµικού είναι κάπως περιορισµένη στο 

κεφάλαιο, τα υλικά, και τις ενεργειακές πτυχές της παραγωγικότητας. Ωστόσο, µπορούν 

να ασκήσουν µεγάλη επίδραση στο τµήµα εργασίας. Συγκεκριµένα, µπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στην υποχρέωση των υπαλλήλων και τη διοικητική φιλοσοφία των 
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µεµονωµένων διευθυντών. Λόγω αυτού του γεγονότος, οι διευθυντές των ανθρώπινων 

πόρων έχουν µια µοναδική ευκαιρία να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και ως εκ 

τούτου την απόδοση της επιχείρησης (Byars και Rue 2003). Επιπλέον, υποστηρίζεται 

ότι η διοίκηση των ανθρώπων ως στρατηγικό προτέρηµα παρέχει µια ευκαιρία 

ενστερνισµού της αποτελεσµατικής ∆.Α.Π, η οποία βασίζεται στην υψηλή 

εµπιστοσύνη, την υψηλή υποχρέωση και την υψηλή παραγωγικότητα (Godard και 

Delaney, 2000). Η αποτελεσµατική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 

υποστηρίζεται ότι δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση (Pfeffer, 

1994), ενώ οι µέθοδοι διοίκησης των ανθρώπινων πόρων αποτελούν µια πολύτιµη 

δηµιουργική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Amit και Belcourt, 1999). O 

Gratton (2000), σηµειώνει ότι, σήµερα, στις αρχές του 21ου αιώνα ισχυροποιήθηκε η 

αίσθηση πως το µονοπάτι προς το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι ο άνθρωπος. Εάν 

οι ίδιοι µη ανθρώπινοι πόροι, όπως χρηµατοδότηση, ακατέργαστα υλικά, 

εγκαταστάσεις, τεχνολογία και λογισµικό είναι διαθέσιµα στις ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις, οι διαφορές στην οικονοµική απόδοση µεταξύ των επιχειρήσεων πρέπει 

να αποδοθούν στις διαφορές απόδοσης των ανθρώπων (Bratton και Gold, 2003). Το πώς 

οι επιχειρήσεις στρατολογούν, εκπαιδεύουν, ανταµείβουν, υποκινούν και πειθαρχούν 

τους υπαλλήλους τους είναι στοιχείο κεντρικής σηµασίας για την επιτυχία της 

επιχείρησης. ∆εδοµένου ότι, το ανθρώπινο δυναµικό αντιµετωπίζεται ως το 

σηµαντικότερο συστατικό επιτυχίας µιας επιχείρησης, πολλές επιχειρήσεις έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που µπορούν να τους δώσουν συγκριτικό 

πλεονέκτηµα (Mathis και Jackson, 2000). Μια επιχείρηση έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα 

όταν όλη η αγορά ή µέρος αυτής προτιµά τα προϊόντα της. Για τον λόγο αυτόν, οι 

επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους µε τους οποίους θα καταστούν ανταγωνιστικές και οι 

οποίοι για µεγάλο διάστηµα δεν θα µπορούν να αντιγραφούν από άλλους. ∆ηλαδή 

αναζητούν να πετύχουν βιώσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Hitt et al., 2001). Είναι 

πλέον ευρύτατα αντιληπτό στον επιχειρησιακό κόσµο ότι, εφόσον θεωρείται ότι το 

ανθρώπινο δυναµικό καταλαµβάνει ένα σηµαντικό µέρος του συνολικού κόστους η 

επιτυχία ή αποτυχία των πολιτικών του προσωπικού είναι άρρηκτα δεµένη µε αυτήν της 

επιχείρησης. Ήδη οι επιχειρήσεις, για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

ανταγωνιστικής αγοράς, οδηγούνται σε ριζική αναδιοργάνωση και ανάπτυξη του 
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ανθρώπινου δυναµικού τους, που το αντιµετωπίζουν πλέον ως κεφάλαιο και όχι ως 

κόστος (Ξηροτύρη, 2001). Η επιτυχηµένη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων αποτελεί 

βασικό στοιχείο της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης και επιτυχίας πολλών 

επιχειρήσεων (Mulvie και McDougall, 1990). Όπως οι Ulrich και Beatty (2001) 

υποστηρίζουν, ο στόχος των επαγγελµατιών ανθρώπινων πόρων είναι να 

εξασφαλίσουν ότι οι ανθρώπινοι πόροι προσθέτουν αξία στον στρατηγικό 

προγραµµατισµό και στα αποτελέσµατα της επιχείρησης. Οι Bratton και Gold (2003) 

ισχυρίζονται ότι, εάν οι επιχειρήσεις υιοθετήσουν τη χαρακτηριστική αυτήν προσέγγιση 

στη διοίκηση απασχόλησης, η οικονοµική απόδοση της επιχείρησης θα βελτιωθεί. Για 

να εξασφαλιστεί το ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά, οι ειδικοί ανθρώπινων πόρων 

πρέπει να ενδιαφερθούν για τη συνεισφορά των ατόµων και των οµάδων στη 

βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Αυτό σηµαίνει ότι είναι διαθέσιµες και 

αναπτυγµένες οι σωστές δεξιότητες και ότι δηµιουργούνται και χρησιµοποιούνται τα 

πλαίσια ικανότητας που καθορίζουν τις γενικές ικανότητες που απαιτούνται. Επίσης 

σηµαίνει ότι, οι διοικητικές διαδικασίες απόδοσης υιοθετούνται από τους διευθυντές 

και τα άτοµα ως ένα αποδεκτό και ανταποδοτικό µέρος της διοίκησης της απόδοσης 

της επιχείρησης και των ατόµων (Armstrong, 2000). Επίσης, και η θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου αναγνωρίζει τις δεξιότητες, την εµπειρία και τις γνώσεις των 

εργαζοµένων ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης µε τη δυνατότητα παραγωγής 

οικονοµικών ωφελειών (Coff, 1997). Οι Quin, Anderson και Finkelstein (1996) 

σηµειώνουν ότι, στις σηµερινές ηµέρες του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο ενισχύει τη γνώση της επιχείρησης, είναι ο βασικός 

στρατηγικός πόρος πολλών επιχειρήσεων. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο περιέχει 

την άτυπη γνώση και την εκπαίδευση των εργαζοµένων µέσα στην επιχείρηση, είναι 

ένα είδος πόρου τον οποίο η επιχείρηση πρέπει να χρησιµοποιήσει στρατηγικά (Barney, 

1991). Επιχειρήσεις, οι οποίες υπολογίζουν το ανθρώπινο κεφάλαιο ως στρατηγικό 

πόρο επενδύουν σε αυτόν, διαµέσου διαφόρων δαπανών για ανάπτυξη και εκπαίδευση 

(Snell και Dean, 1992). Επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται περισσότερο σε µη 

παραδοσιακούς τρόπους ελέγχου, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες και συνδέσεις 

αµοιβής µε απόδοση, εστιάζονται στις σηµαντικές διαστάσεις του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, οι οποίες περιλαµβάνουν εκπαίδευση, ανάπτυξη, διασπορά γνώσης, 

                                                                                                       Ευστάθιος ∆. ∆ηµητριάδης 



                                                                     Πρακτικές ∆.Α.Π και Απόδοση Επιχείρησης 193

αποχωρήσεις και παραγωγικότητα (Lev, 2001; Balkcom, Ittner και Larcker, 1997; 

Grant, 1997; Lank, 1997; Wallman, 1995; Spicer και Ballew, 1983). Ενώ όµως οι 

ανθρώπινοι πόροι εκτιµώνται ως το πλέον σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο µιας 

επιχείρησης, πολύ λίγες είναι ικανές να εκµεταλλευτούν πλήρως τη δύναµή τους 

(Ahmad και Schroeder, 2002). 

4.2 Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το ανθρώπινο δυναµικό είναι ένας τύπος πόρων πάνω στον οποίο οι επιχειρήσεις 

δεν έχουν πλήρη έλεγχο. Εντούτοις, υπάρχουν ορισµένα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν 

σε αυτές να ασκήσουν την επιρροή τους στην ποιότητα και την απόδοση του 

ανθρώπινου δυναµικού στο οποίο στηρίζονται. Οι διοικητικές πρακτικές ανθρώπινου 

δυναµικού, τις οποίες υιοθετούν, θα έχουν µια ζωτικής σηµασίας επιρροή σε αυτήν την 

περιοχή και µε αυτόν τον τρόπο στην απόδοση που επιτυγχάνεται από την επιχείρηση 

(Moriones and Cerio, 2000). Οι επιλογές των επιχειρήσεων για ειδικές πρακτικές και ο 

βαθµός που αυτές οι πρακτικές ολοκληρώνονται σε µια πολιτική συνδεδεµένη µε την 

επιχειρηµατική στρατηγική είναι ειδικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα (Sisson, 

1995). Παραδοσιακά, οι πρακτικές ∆.Α.Π ετύγχαναν περισσότερης προσοχής από 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών παρά από βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Εντούτοις, η 

αύξηση της λειτουργικής απόδοσης, διοικώντας σωστά αυτό το σύστηµα, είναι εξίσου 

σηµαντική και για τους δύο τύπους επιχειρήσεων. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι, η 

υψηλή τεχνολογία και οι καινοτόµες βιοµηχανικές πρακτικές, από µόνες τους, µικρή 

αύξηση της απόδοσης µπορούν να επιφέρουν, αν οι απαραίτητες πρακτικές διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσουν µια σταθερή κοινωνικό- 

τεχνική οργάνωση. Για τον λόγο αυτόν, οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις πρέπει να 

αξιολογήσουν προσεκτικά τις υπάρχουσες πρακτικές  ανθρώπινου δυναµικού και να τις 

τροποποιήσουν, αν είναι απαραίτητο, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να 

συνεισφέρουν ικανοποιητικά στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης 

(Ahmad και Schroeder, 2002). Στο πέρασµα των χρόνων, ερευνητές έχουν προτείνει 

πολλές πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων, οι οποίες έχουν τη δύναµη να 

βελτιώσουν και να στηρίξουν την απόδοση της επιχείρησης. Αυτές οι πρακτικές δίνουν 

έµφαση στην επιλογή των εργαζοµένων, µε βάση την κουλτούρα της επιχείρησης, τη 
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συµπεριφορά, τη στάση και τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες που απαιτούνται για 

την εργασία, την πιθανή αποζηµίωση για την απόδοση και την ενδυνάµωση των 

εργαζοµένων για τη γρήγορη ενσωµάτωση σε οµαδική εργασία (Ahmad και Schroeder, 

2002; Moriones και Cerio, 2000). Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι, η 

συµπεριφορά των εργαζοµένων εντός της επιχείρησης έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην 

απόδοση της επιχείρησης και ότι οι πρακτικές ανθρώπινων πόρων µπορούν να 

επηρεάσουν την ατοµική απόδοση τόσο δια µέσου της επίδρασής τους στις δεξιότητες 

των εργαζοµένων και την παρακίνηση, όσο και δια µέσου της δοµής της επιχείρησης η 

οποία επιτρέπει στους εργαζόµενους να βελτιώσουν την εκτέλεση της εργασίας τους 

(Huselid, 1995). ∆ιάφορες άλλες µελέτες ερευνούν την επίπτωση των πρακτικών 

ανθρώπινων πόρων στην απόδοση της επιχείρησης (Jayaram et al., 1999; Kathuria και 

Partovi, 1999; Youndt et. al., 1996; Kinnie και Staughton, 1991), στις βιοµηχανικές 

σχέσεις και στη βιοµηχανική και επιχειρηµατική ψυχολογία (Boudreau, 1991; Jones και 

Wright, 1992; Kleiner, 1990). Η βιβλιογραφία εξάλλου αναφέρει ευρέως ότι, οι 

πρακτικές ∆.Α.Π µπορούν να βοηθήσουν στη δηµιουργία µιας πηγής βιώσιµου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, ειδικά εκεί όπου αυτές είναι ευθυγραµµισµένες µε 

την ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης (Jackson και Schuler, 1995; Schuler 

1992; Cappelli και Sihgh, 1992; Wright και McMahan, 1992; Begin, 1991; Butler, 

Ferris και Napier, 1991; Porter, 1985). Έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε σε 293 

επιχειρήσεις, στις Η.Π.Α, έδειξε ότι, οι ανθρώπινοι πόροι που διοικούνται 

αποτελεσµατικά επιδρούν θετικά στην παραγωγικότητα, την οικονοµική απόδοση και 

στη χρηµατιστηριακή αξίας της επιχείρησης (Huselid et al., 1997). Μελέτη η οποία 

πραγµατοποιήθηκε από τους Patterson et al. (1997), και δηµοσιεύτηκε από το 

Ινστιτούτο Προσωπικού και Ανάπτυξης στο Ηνωµένο Βασίλειο, αναδεικνύει τη 

σηµασία των πρακτικών ∆ΑΠ και θεωρεί ότι αποτελούν τον οδηγό και τον συνδροµητή 

στη βελτίωση της απόδοσης. Περισσότερο σηµαντικός όµως θεωρείται ο ισχυρισµός, ο 

οποίος προκύπτει από την ίδια έρευνα, σύµφωνα µε τον οποίο οι πρακτικές ∆ΑΠ έχουν 

περισσότερη επίπτωση στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία από ότι µια δέσµη 

άλλων παραγόντων όπως στρατηγική, έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και ποιότητα. Από 

την έρευνα αυτή εξάλλου προέκυψε ότι, το 17% των µεταβολών στην κερδοφορία των 

επιχειρήσεων ερµηνεύεται από τις πρακτικές ∆ΑΠ και τον σχεδιασµό της εργασίας, το 
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8% από την έρευνα και την ανάπτυξη, το 2% από τη στρατηγική και µόλις το 1% από 

την ποιότητα και την τεχνολογία. Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα και για την 

παραγωγικότητα (Marchington και Grugulis, 2000). Ο Huselid (1995) συµπεραίνει επίσης 

ότι, η επίπτωση αυτού που ονοµάζουµε «υψηλής απόδοσης εργασιακές πρακτικές» στις 

πωλήσεις, τη χρηµατιστηριακή αξία, τα κέρδη και στις αποχωρήσεις των εργαζοµένων είναι 

σηµαντική. Ένας σηµαντικός παράγοντας βελτίωσης της απόδοσης των επιχειρήσεων είναι 

η αύξηση της παραγωγικότητας. Πολλές έρευνες ασχολούνται µε την επίπτωση, των 

πρακτικών ∆ΑΠ, στην παραγωγικότητα της επιχείρησης. Οι Katz, Kochan και Gobeille 

(1983), και Schuster (1983) βρήκαν ότι, η ποιότητα της εργασιακής ζωής, ο κύκλος 

ποιότητας και η διοίκηση οµάδων αυξάνει την παραγωγικότητα. Ο Bartel (1994) καθόρισε 

µία σχέση µεταξύ της υιοθέτησης προγραµµάτων εκπαίδευσης και της αύξησης της 

παραγωγικότητας και ο Holtzer (1987) απέδειξε ότι η εντατική προσπάθεια στρατολόγησης 

αυξάνει την παραγωγικότητα. Σχέσεις µεταξύ συστήµατος ανταγωνιστικών αποζηµιώσεων 

και παραγωγικότητας έχουν καταγραφεί επίσης από ερευνητές όπως οι Gerhart και 

Milkovich (1992), Weitzman και Kruse (1990). 

Πολλοί συγγραφείς (Bailey, 1993; Guest, 1997; Huselid, 1995) σχολίασαν ότι οι 

πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων µπορούν να βελτιώσουν την απόδοση της 

επιχείρησης: 

 Βελτιώνοντας τις ικανότητες και τη συµπεριφορά των εργαζοµένων  

 Προωθώντας θετικές συµπεριφορές και αυξάνοντας την παρακίνηση 

 Παρέχοντας στους εργαζόµενους αυξηµένες αρµοδιότητες έτσι ώστε αυτοί να 

µπορούν να κάνουν πλήρη χρήση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. 

Οι Delaney et. al. (1989) σε έρευνα την οποία πραγµατοποίησαν το 1986, 

χρησιµοποίησαν δέκα πρακτικές που αναφέρονταν στις περιοχές της επιλογής 

προσωπικού, της αξιολόγησης εργαζοµένων, των υψηλών αποζηµιώσεων, του 

σχεδιασµού της εργασίας, της διαδικασίας παραπόνων, της διάχυσης πληροφοριών, της 

αξιολόγησης της συµπεριφοράς και της συµµετοχής των εργαζοµένων στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Ο Huselid (1995), προκειµένου να δηµιουργήσει µια λίστα 

πρακτικών εργασίας υψηλής απόδοσης, περισσότερο ολοκληρωµένη και σύγχρονη, 

πρόσθεσε σε αυτές τις δέκα πρακτικές άλλες τρεις, οι οποίες είναι ευρέως αποδεκτό ότι 

επιδρούν στην απόδοση της επιχείρησης, ήτοι την εντατική προσπάθεια 
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στρατολόγησης, τον µέσο όρο των ετήσιων ωρών εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο και 

τα κριτήρια προαγωγών. Ο Pfeffer (1994) πρότεινε µια λίστα 16 πρακτικών και 

διαπίστωσε την άποψη ότι µια από τις 16 "καλύτερες πρακτικές" στις "επιτυχείς" 

επιχειρήσεις είναι "η µέτρηση των πρακτικών", ενώ σηµείωσε ότι "οι σοβαρά 

δεσµευµένες επιχειρήσεις, στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, µέσω 

των ανθρώπων κάνουν τη µέτρηση των προσπαθειών τους ένα κρίσιµο συστατικό της 

γενικής διαδικασίας". Το 1998, ο Pfeffer (1998) πρότεινε επτά πρακτικές ∆.Α.Π, 

µειώνοντας την αρχική λίστα µε τη συγχώνευση κάποιων εξ αυτών. Οι πρακτικές αυτές 

που αναµένεται να αυξήσουν την απόδοση της επιχείρησης είναι οι εξής:  

1. Εργασιακή ασφάλεια. 

2. Επιλεκτικές προσλήψεις. 

3. Αποκέντρωση αποφάσεων. 

4. Υψηλές αποζηµιώσεις. 

5. Εκτεταµένη εκπαίδευση. 

6. Μείωση των διαφορών λόγω θέσης.  

7. ∆ιάχυση των πληροφοριών.  

Οι πρακτικές αυτές σχετίζονται η κάθε µια µε όλες τις άλλες (Ahmad και 

Schroeder, 2002). Ουσιαστικά, ο Pfeffer µε τις πρακτικές αυτές επιζητεί την επίτευξη δύο 

στόχων: πρώτον και σπουδαιότερο, να πείσει ότι ένα συγκεκριµένο µοντέλο εργασιακών 

πρακτικών είναι πιθανότερο να προσφέρει βιώσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα από άλλα 

και, δεύτερον, να δηµιουργήσει µια γέφυρα µεταξύ των ακαδηµαϊκών εργασιών και των 

περισσότερο δηµοφιλών συγγραµµάτων σχετικών µε τη διοίκηση (Marchington και 

Grugulis, 2000). Σε δύο από τα βιβλία του ο Pfeffer, «Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα µέσω 

των Ανθρώπων» (1994) και «Η Ανθρώπινη Εξίσωση: Χτίζοντας Κέρδη Βάζοντας Πρώτα 

τους Ανθρώπους» (1998), υποστηρίζει ότι ένα ιδιαίτερο σύνολο πρακτικών ανθρώπινου 

δυναµικού µπορεί να αυξήσει τα κέρδη της επιχείρησης, και ότι ο αντίκτυπος είναι 

εντονότερος όταν χρησιµοποιούνται µαζί συµπληρωµατικές οµάδες ή δέσµες πρακτικών, 

ενώ αυτό το συµπέρασµα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και τις βιοµηχανίες, ανεξάρτητα 

από τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιούνται (Marchington και Grugulis, 2000). Στα 

πρόσφατα χρόνια υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για τις «αποτελεσµατικές πρακτικές», 

εµπνευσµένο κατά κύριο λόγο από την εργασία του Pfeffer (Marchington και Grugulis, 
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2000). Το έργο του Pfeffer συµπληρώθηκε από πολλές άλλες Αµερικανικές µελέτες 

(Arthur, 1994; Huselid, 1995; MacDuffie, 1995; Delaney και Huselid, 1996; Delery και 

Doty, 1996; Huselid και Becker, 1996; Ichiniowski et al., 1996; Youndt et al., 1996) και 

κάποιες Βρετανικές (Wood, 1995; Wood και Albanese, 1995; Petterson et al., 1997; 

Guest και Conway, 1998; Wood και de Menezes, 1998). ∆υστυχώς όµως, όπως 

σχολιάζουν οι Marchington και Grugulis (2000), είναι πολύ δύσκολο να γενικευτούν και να 

συγκριθούν τα συµπεράσµατα από αυτές τις µελέτες, εξαιτίας των διαφορών στις πρακτικές 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων που αυτές εξέτασαν, στη δοµή κάθε πρακτικής, στη µέθοδο 

συλλογής των δεδοµένων και στα άτοµα από τα οποία συνέλεξαν πληροφορίες.  

Πολλές από τις µελέτες προηγούµενων ετών, που ασχολήθηκαν µε τη σχέση µεταξύ 

των λειτουργιών και της απόδοσης της επιχείρησης, επικεντρώθηκαν σε κάποια 

µεµονωµένη λειτουργία, όπως για παράδειγµα η επιλογή, η στρατολόγηση κ.λ.π. 

(Gerhart και Milkovich,1990). Οι Russell, Terborg και Powers (1985) απέδειξαν µία 

σχέση µεταξύ της υιοθέτησης προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων και της 

χρηµατοοικονοµικής απόδοσης. Η αξιολόγηση των εργαζοµένων (Borman, 1991) και η 

σύνδεση µεταξύ αξιολόγησης και αποζηµίωσης είναι επίσης σταθερά συνδεδεµένη µε 

την αύξηση της κερδοφορίας (Gerhart και Milkovich,1990). Άλλες έρευνες έχουν 

προσπαθήσει να εξετάσουν τον µεµονωµένο αντίκτυπο όχι µίας αλλά αρκετών από αυτές 

τις πρακτικές (Harel και Tzafrir, 1997; Cappelli και Neumark, 1996; Black και Lynch, 

1996; Delaney και Huselid 1996; Kalleberg και Moody, 1994). Οι Terpstra και Rozell 

(1993) τεκµηρίωσαν µια σηµαντική και θετική σχέση µεταξύ της εκτεταµένης 

στρατολόγησης και της επιλογής των εργαζοµένων µε την κερδοφορία της επιχείρησης. 

Πολλές από τις πρόσφατες έρευνες εστίασαν στο πως µιας δέσµη καινοτόµων 

πρακτικών, όπως η επιλογή, η εκπαίδευση και η µάθηση, η αξιολόγηση και οι 

ανταµοιβές επιδρούν στην απόδοση των εργαζοµένων (Bratton καιGold, 2003) και κατά 

συνέπεια της επιχείρησης. Τέλος, υπάρχουν µερικές µελέτες που ελέγχουν συνολικά 

τη σχέση µεταξύ της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και της απόδοσης, συµφωνώντας 

ότι οι πρακτικές δεν εφαρµόζονται χωριστά αλλά από κοινού. Αντί της εξέτασης του 

αντίκτυπου µιας συγκεκριµένης πρακτικής, µελετούν τη συνολική κοινή επίδραση του 

τρόπου µε τον οποίο εξετάζονται οι διαφορετικές πτυχές της διεύθυνσης προσωπικού, 

ιδιαίτερα στην υιοθέτηση πρακτικών υψηλής απόδοσης στην εργασία (MacDuffie, 1995; 
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Huselid και Becker, 1996). Οι Cascio (1991) και Flamholtz (1985) σχολίασαν ότι τα 

χρηµατοοικονοµικά οφέλη, όταν συνοδεύονται από επενδύσεις σε προοδευτικές 

πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων, είναι γενικά σηµαντικά. Σύµφωνα µε τον 

MacDuffie (1995), µια δέσµη αλληλοσχετιζόµενων πρακτικών είναι περισσότερο 

αποτελεσµατική απ’ ότι το άθροισµα των αποτελεσµάτων των µεµονωµένων 

πρακτικών. Όλες οι λειτουργικές περιοχές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων είναι 

έντονα συσχετισµένες και η διοίκηση πρέπει να αναγνωρίζει ότι, οι αποφάσεις σε µια 

περιοχή έχουν επιπτώσεις και στις άλλες περιοχές (Mondy et al.,1999). Οι δεξιότητες, 

για παράδειγµα, των εργαζοµένων εξαρτώνται άµεσα από τις πρακτικές στρατολόγησης 

και ανάπτυξης τις οποίες εφαρµόζει µια επιχείρηση, ενώ και οι εργαζόµενοι υψηλών 

δεξιοτήτων µπορεί να έχουν χαµηλή απόδοση αν δεν παρακινούνται κατάλληλα 

(Huselid, 1995). Ακόµη όµως και οι εργαζόµενοι υψηλών δεξιοτήτων και οι σωστά 

παρακινηµένοι µπορεί να έχουν µικρή συνεισφορά στην εργασία τους αν αυτή είναι 

δοµηµένη ή προγραµµατισµένη έτσι ώστε αυτοί, οι οποίοι πιθανώς να γνωρίζουν τη 

δουλειά τους καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, να µην έχουν την ευκαιρία να 

χρησιµοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για τον σχεδιασµό νέων και 

καλύτερων τρόπων ολοκλήρωσή της (Bailey, 1993).  

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι προσπάθειες προσδιορισµού µίας αιτιώδους 

σχέσεως µεταξύ αποτελεσµατικής ∆.Α.Π και απόδοσης της επιχείρησης (Cooke, 2000). 

Ένας αριθµός µελετών (Baker, 1999; Betcherman et al., 1994; Guest, 1997; Hutchinson 

et al., 2000; Ichniowski et al., 1996; Pfeffer, 1998a) έδειξε ότι, σε πείσµα των 

µεθοδολογικών προκλήσεων, δέσµες πρακτικών ∆ΑΠ είναι θετικά συνδεδεµένες µε την 

ανώτερη απόδοση της επιχείρησης. Μολονότι πολλά µοντέλα ∆ΑΠ δεν παρέχουν 

ξεκάθαρη εστίαση για κάθε έλεγχο της σχέσης ∆ΑΠ και απόδοσης, τείνουν να 

υποθέσουν ότι µια ευθυγράµµιση µεταξύ των επιχειρησιακών στρατηγικών και των 

στρατηγικών ανθρώπινων πόρων θα βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης και την 

ανταγωνιστικότητα. Κατά τη διάρκεια της περασµένης δεκαετίας η απόδειξη ότι 

υπάρχει όντως µια θετική σχέση µεταξύ συγκεκριµένης οµάδας ή δέσµης πρακτικών 

ανθρώπινων πόρων και επιχειρησιακής απόδοσης είχε γίνει το κυρίαρχο ερευνητικό 

ζήτηµα (Guest, 1997). Οι Πρόσφατες τάσεις προς την παγκοσµιοποίηση, τις 

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές στον επιχειρησιακό κόσµο κάνουν τη µελέτη των 

                                                                                                       Ευστάθιος ∆. ∆ηµητριάδης 



                                                                     Πρακτικές ∆.Α.Π και Απόδοση Επιχείρησης 199

πρακτικών ∆.Α.Π αναγκαία στα πλαίσια της χώρας και του κλάδου της βιοµηχανίας 

(Legare, 1998). Η βιβλιογραφία έχει υπογραµµίσει την ανάγκη για τη δυνατότητα 

γενίκευσης της σχέσης µεταξύ των πρακτικών ∆.Α.Π και της απόδοσης της 

επιχείρησης. Παραδείγµατος χάριν, οι Delery και Doty (1996) σηµειώνουν ότι τα 

αποτελέσµατα της µελέτης πρακτικών ∆.Α.Π στην οργανωτική απόδοση στην 

τραπεζική βιοµηχανία µπορεί να µην ισχύουν σε άλλες βιοµηχανίες. Αυτοί οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι, τα τρέχοντα συµπεράσµατα πρέπει να επικυρωθούν σε άλλες 

βιοµηχανίες. Παρόµοια προσοχή πρέπει να δοθεί στα αποτελέσµατα µεταξύ των χωρών. 

Ο αντίκτυπος των πρακτικών ∆.Α.Π στην απόδοση της επιχείρησης µπορεί να 

γενικευτεί στις µονάδες παραγωγής που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε 

διαφορετικούς βιοµηχανικούς κλάδους και χώρες, εάν επαληθευτούν στο σύνολό τους 

οι υποθέσεις (Ahmad και Schroeder, 2002). Οι επιχειρήσεις, ανάλογα µε τη στρατηγική 

και τις δυνατότητες τις οποίες έχουν, δίνουν διαφορετική βαρύτητα σε κάθε µία από 

τις πρακτικές ∆.Α.Π. Τυπικά, όταν µια επιχείρηση καταβάλει τη µέγιστη δυνατή 

προσπάθεια για την ανάπτυξη, τη θέσπιση και την εφαρµογή κάθε µιας από αυτές τις 

πρακτικές επιτυγχάνει το ιδανικό σύστηµα ∆.Α.Π. Ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί να 

ονοµαστεί  σύστηµα ιδανικής ∆.Α.Π. Αυτό το σύστηµα ιδανικού τύπου αναµένεται να 

παραγάγει την υψηλότερη απόδοση της επιχείρησης. Όσο πιο κοντά στο ιδανικό 

σύστηµα ∆.Α.Π είναι αυτό της επιχείρησης, τόσο καλύτερη θα είναι η απόδοση της. 

Σύµφωνα µε τούς Ahmad και Schroeder (2002), εάν τεκµηριωθεί η σύµπραξη µεταξύ 

των πρακτικών, τότε µια επιχείρηση µε ένα σύστηµα ∆.Α.Π, παρόµοιο µε το ιδανικού 

τύπου, θα ερµηνεύει σηµαντικά µεγαλύτερο µέρος από τη διακύµανση στην απόδοση 

της επιχείρησης απ’ ότι οποιεσδήποτε από τις µεµονωµένες πρακτικές ∆.Α.Π ή 

οποιοδήποτε συνδυασµό αυτών. 

Σύµφωνα µε ερευνητές, οι πρακτικές που εφαρµόζονται µπορεί να διαφέρουν 

µεταξύ των κλάδων και /ή των χωρών για διάφορους λόγους, όπως η κουλτούρα και η 

ιδιοσυγκρασία (Salk και Brannen, 2000), οι κυβερνητικοί κανονισµοί και οι πολιτικές 

(Morishima, 1995), οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες (Boxall και Steeneveld, 1999) 

και η εφαρµογή διαφορετικών διοικητικών πρακτικών (Snell και Dean, 1992). Ο 

Hofstede (1980) σχολίασε, επίσης, ότι η εθνική κουλτούρα επιδρά στη στάση και στη 
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συµπεριφορά των εργαζοµένων. Σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διαφορετικές 

χώρες, η κουλτούρα των εργαζοµένων είναι σηµαντικά διαφορετική.  

Συνεπώς, η επιλογή των πρακτικών τις οποίες θα επιλέξει η κάθε επιχείρηση 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στον καθορισµό του βαθµού κατά τον οποίο οι 

πρακτικές θα συµβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης (Bailey, 1993; Guest, 1997; 

Huselid, 1995).  

4.3 Ανάπτυξη Μοντέλου και Υποθέσεων  

Ο Sisson (1995) αναφέρει ότι «σηµείο εκκίνησης, για την επιχείρηση, πρέπει να 

είναι η αναγνώριση ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένας συντελεστής της παραγωγής 

µαζί µε το κεφάλαιο και τα µηχανήµατα, αλλά ο µεγαλύτερος πόρος για να αποκτήσει η 

επιχείρηση συγκριτικά πλεονεκτήµατα». Για τον λόγο αυτόν, η επένδυση σε µια σειρά 

«σωστών» πρακτικών ∆.Α.Π αποβλέπει πρωταρχικά στην αύξηση της απόδοσης της 

επιχείρησης. Έχει αποδειχθεί από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν, σε διάφορες 

ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες, ότι οι πρακτικές συνδέονται άµεσα και θετικά µε την 

απόδοση της επιχείρησης. Η απόδοση δε της επιχείρησης µπορεί να διαχωριστεί σε 

λειτουργική και χρηµατοοικονοµική απόδοση. Όπως προκύπτει από την εκτενή 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρθηκε, η επίπτωση της εφαρµογής των 

πρακτικών ∆.Α.Π στην επιτυχία της επιχείρησης παρουσιάζει σηµαντικό ερευνητικό 

ενδιαφέρον και αποτελεί το αντικείµενο πολλών εµπειρικών ερευνών σε διάφορες 

χώρες, τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, όπως σηµειώνουν οι Bratton και Gold (2003), οι 

ακαδηµαϊκοί ερευνητές αλλά και οι επαγγελµατίες ανθρώπινων πόρων πρέπει να 

επιλέξουν προσεκτικά τον τρόπο µε τον οποίο θα µελετήσουν και θα χειριστούν τις 

πολύ σηµαντικές πρακτικές ∆.Α.Π, έτσι ώστε να συµβάλουν στην επιτυχία της 

επιχείρησης. Όλες οι έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι, µία ιδιαίτερη δέσµη 

πρακτικών ∆.Α.Π µπορεί να αυξήσει την κερδοφορία, ανεξαρτήτως επιχείρησης, 

κλάδου και κράτους (Marchington και Grugulis, 2000). Η λειτουργική απόδοση της 

επιχείρησης συνδέεται επίσης θετικά µε τις πρακτικές ∆.Α.Π (Ahmad και Schroeder, 

2002), ενώ επιδρά άµεσα τόσο στην απόδοση της αγοράς όσο και στην κερδοφορία της 

επιχείρησης. Η απόδοση αγοράς αντιπροσωπεύει µαζί µε άλλα χαρακτηριστικά του 

κλάδου ένα στοιχείο της δοµής της αγοράς, το οποίο αναγκαία καταλήγει σε δύναµη 
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αγοράς και ως εκ τούτου σε κερδοφορία (Imel και Helmberger, 1971; Shepherd, 1972; 

Gale, 1972). Ο Porter, αντίθετα, σχολιάζει ότι η επίδραση της απόδοσης της αγοράς 

στην κερδοφορία δεν είναι ξεκαθαρισµένη και εξαρτάται από το πόσο καλά η 

επιχείρηση µε υψηλή απόδοση αγοράς προστατεύεται έναντι των ανταγωνιστικών 

δυνάµεων. Αν αυτό ισχύει, ακόµη και επιχειρήσεις µε µικρό µερίδιο αγοράς µπορούν 

να αποκτήσουν ανώτερη κερδοφορία (Porter, 1980). Άλλοι ερευνητές, κυρίως οι 

υποστηρικτές της θεωρίας των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης, έχουν την 

άποψη ότι η σχέση απόδοσης αγοράς και κερδοφορίας είναι ύποπτη. Ισχυρίζονται ότι 

και οι δυο αυτές µεταβλητές µπορεί να θεωρηθεί ότι ερµηνεύουν την επιτυχία της 

επιχείρησης, η οποία καθοριστικά συνδέεται µε την ανωτερότητα των πόρων και 

ικανοτήτων της (Rumelt and Wensley, 1981; Jacobson, 1990). Επίσης, η βελτίωση της 

λειτουργικής απόδοσης αυξάνει την αποδοτικότητα η οποία µε τη σειρά της βελτιώνει 

την κερδοφορία µόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί σε κατάσταση 

πλήρους δυναµικότητας (full capacity), έτσι ώστε να καλύπτονται όχι µόνο οι 

µεταβλητές δαπάνες, αλλά και οι σταθερές.  

Μεταξύ των πλέον αποτελεσµατικών πρακτικών, όπως είδαµε, συγκαταλέγονται οι 

επτά πρακτικές του Pfeffer (1998), οι οποίες και αποτέλεσαν τη βάση πολλών ερευνών 

σχετικών µε την επίδραση των πρακτικών στην απόδοση της επιχείρησης. Πολλοί 

ερευνητές µελέτησαν την επίπτωση µεµονωµένων πρακτικών στην απόδοση της 

επιχείρησης, ενώ άλλοι µελέτησαν συνδυασµό πρακτικών. Επειδή όµως οι πρακτικές 

αυτές είναι αλληλοσχετιζόµενες (Bailey, 1993; MacDuffie, 1995; Huselid, 1996; 

Mondy et al., 1999) και συµπαγείς, είναι αποτελεσµατικότερο να εξετασθεί η συνολική 

τους επίπτωση στην απόδοση της επιχείρησης. Πολλές από τις εµπειρικές έρευνες οι 

οποίες σχετίζονται µε τις πρακτικές ∆.Α.Π, ολοκληρώθηκαν χρησιµοποιώντας 

δεδοµένα από έναν βιοµηχανικό κλάδο σε µία χώρα (Arthur, 1994). Κάποιες 

χρησιµοποίησαν δεδοµένα από πολλούς κλάδους της βιοµηχανίας σε µία χώρα 

(Huselid, 1995) και κάποιες άλλες έρευνες ολοκληρώθηκαν στηριγµένες σε δεδοµένα 

που αναφέρονταν σε έναν βιοµηχανικό κλάδο από πολλές χώρες (MacDuffie, 1995).  

Ακολουθώντας τις προαναφερθείσες απόψεις των ειδικών, αλλά και τα ευρήµατα 

των διαφόρων ερευνών, δηµιουργήθηκε το σύνθετο µοντέλο του Σχήµατος 4.1.  
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Σχήµα 4.1: Εννοιολογικό Πλαίσιο Έρευνας 
 

Το µοντέλο αυτό ενσωµατώνει όλες τις αιτιώδεις σχέσεις που αναφέρθηκαν και 

περιλαµβάνει αναλυτικότερα τις ακόλουθες επιδράσεις: 

1. Την επίδραση των επτά πρακτικών που αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη βελτίωση της λειτουργικής και χρηµατοοικονοµικής απόδοσης. 

2. Την επίδραση της λειτουργικής απόδοσης στη χρηµατοοικονοµική απόδοση.  

3. Την επίδραση της απόδοσης της αγοράς στην κερδοφορία της επιχείρησης. 

Από εκτεταµένη βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι, στην Ελλάδα, δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί ουσιαστική και πλήρης µελέτη η οποία ενσωµατώνει όλες αυτές τις 

επιδράσεις. Για τον σκοπό αυτόν, στην έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε, µε τη χρήση 

ερωτηµατολογίου, στο χώρο της ελληνικής βιοµηχανίας συµπεριλήφθηκαν και 

ερωτήσεις (µεταβλητές) που καλύπτουν το εννοιολογικό πλαίσιο του Σχήµατος 4.1. 

Έγινε προσπάθεια να συµπεριληφθούν στο δείγµα της έρευνας οι περισσότεροι κλάδοι 

της βιοµηχανίας από όσο το δυνατόν περισσότερες γεωγραφικές περιοχές. Επίσης, 
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συµπεριλήφθηκαν κατά κύριο λόγο µικροµεσαίες και µεγάλες βιοµηχανίες, χωρίς 

ωστόσο να παραµεληθούν οι µικρές βιοµηχανίες που αποτελούν περίπου το 80% του 

συνόλου των Ελληνικών βιοµηχανιών (Ε.Σ.Υ., 2002).  

Εκτενέστερη ανάλυση του εννοιολογικού πλαισίου της έρευνας, µε σκοπό την 

κάλυψη των στόχων της διατριβής, οδηγεί στη δηµιουργία των παρακάτω υποθέσεων:  
 

Υπόθεση 1η: Η λειτουργική απόδοση, η απόδοση αγοράς και η κερδοφορία της 

επιχείρησης εξαρτώνται άµεσα και θετικά από τον βαθµό εφαρµογής 

των πρακτικών ∆.Α.Π. 

Υπόθεση 2η: Η απόδοση της αγοράς και η κερδοφορία εξαρτώνται άµεσα και θετικά 

από τη λειτουργική απόδοση της επιχείρησης. 

Υπόθεση 3η: Η κερδοφορία της επιχείρησης εξαρτάται άµεσα και θετικά από την 

απόδοση της αγοράς. 

Υπόθεση 4η: Η απόδοση της αγοράς εξαρτάται έµµεσα και θετικά από το βαθµό 

εφαρµογής των πρακτικών ∆.Α.Π, δια µέσου της λειτουργικής 

απόδοσης. 

Υπόθεση 5η: Η κερδοφορία της επιχείρησης εξαρτάται έµµεσα και θετικά από την 

λειτουργική απόδοση δια µέσου της απόδοσης της αγοράς. 

Υπόθεση 6η: Η κερδοφορία της επιχείρησης εξαρτάται έµµεσα και θετικά από τον 

βαθµό εφαρµογής των ∆.Α.Π, δια µέσου τόσο της λειτουργικής 

απόδοσης όσο και της απόδοσης της αγοράς. 
 

Ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων, στον χώρο της ελληνικής βιοµηχανίας, θα 

πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση κατάλληλων στατιστικών µεθόδων. 

Επιπλέον του ελέγχου των προαναφερθέντων υποθέσεων, οι οποίες αποτελούν 

στόχο της έρευνας, θα καλυφθούν και οι υπόλοιποι σηµαντικοί στόχοι της έρευνας, οι 

οποίοι διατυπώθηκαν στην εισαγωγή, µε τη χρήση των ενδεδειγµένων ανά περίπτωση 

µεθόδων ανάλυσης δεδοµένων.  

Με την επίτευξη των στόχων, καλύπτεται ο σκοπός της παρούσας διατριβής, η οποία 

«φιλοδοξεί» να συµβάλλει στην κατανόηση των διαδικασιών που σχετίζονται µε τις 

λειτουργίες του προγραµµατισµού και της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναµικού στις 
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ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις και να αξιολογήσει την επίδραση δέσµης 

πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων, στην απόδοση των επιχειρήσεων. 

Γενικότερα, µε την ανάλυση του συνόλου των δεδοµένων θα περιγραφεί όσο το 

δυνατόν εκτενέστερα η κατάσταση που επικρατεί στον τοµέα της ελληνικής 

βιοµηχανίας, όσον αφορά τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων.  
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5.1 Εισαγωγή 

 Ο άνθρωπος αισθάνεται αδιάλειπτα την ανάγκη να κατανοήσει αυτά τα οποία 

συµβαίνουν στο περιβάλλον του θέτοντας συνεχώς θέµατα και προσπαθώντας να τα 

καταγράψει, να τα περιγράψει, να τα ερµηνεύσει, να τα προβλέψει και να τα ελέγξει 

(Emory & Cooper, 1991). Η προσπάθεια την οποία καταβάλει, για την επίτευξη όλων 

των παραπάνω, απαιτεί την πραγµατοποίηση ερευνών οι οποίες ακολουθούν 

επιστηµονικές µεθόδους. Ως επιστηµονική µέθοδο έρευνας µπορούµε να ορίσουµε µια 

σειρά τεχνικών ή διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση εµπειρικών 

ενδείξεων σε µια προσπάθεια επικύρωσης ή απόρριψης προγενέστερων αντιλήψεων 

(Zikmund, 2003). Μια καλή έρευνα πρέπει να ακολουθεί τα κριτήρια της 

επιστηµονικής µεθόδου,  τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα  της οποίας είναι 

συνοπτικά τα εξής (Cooper & Schindler, 2003): 

 Η απευθείας παρατήρηση των φαινόµενων. 

 Ο σαφής καθορισµός των µεταβλητών, των µεθόδων και των διαδικασιών. 

 Ο έλεγχος των εµπειρικών υποθέσεων. 

 Η ικανότητα αποκλεισµού αντίθετων υποθέσεων. 

 Η στατιστική περισσότερο παρά η γλωσσική αιτιολόγηση των συµπερασµάτων. 

 Η αυτοτροφοδοτούµενη διαδικασία. 

Η επιστηµονική έρευνα διακρίνεται σε βασική (basic) και εφαρµοσµένη (applied). Η 

βασική έρευνα επιδιώκει την επέκταση των ορίων της γνώσης ή την επιβεβαίωση της 

αποδεκτικότητας µιας δεδοµένης θεωρίας (Zikmund, 2003), είναι προσηλωµένη πρωτίστως 

στην πειραµατική µέθοδο και έχει ως κύριο στόχο την παραγωγή γνώσης (Hedrick et al., 

1993). Η εφαρµοσµένη έρευνα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές µε 

ειδικά προβλήµατα ή να πάρει αποφάσεις σχετικές µε συγκεκριµένες πορείες δράσης ή 

πολιτικές αποφάσεων (Zikmund, 2003). Έχει τις ρίζες της στην πειραµατική µέθοδο, αλλά 

χρησιµοποιεί επιστηµονική µεθοδολογία για να αναπτύξει πληροφορίες, αποσκοπώντας να 

αποσαφηνίσει ή να αντιµετωπίσει άµεσα ένα κοινωνικό πρόβληµα (Hedrick et al., 1993). 

Γενικά, η βασική και η εφαρµοσµένη έρευνα διαφέρουν στον σκοπό, στο περιεχόµενο και 

στις µεθόδους (Hedrick et al., 1993). Στην εφαρµοσµένη έρευνα εντάσσεται και η 

επιχειρηµατική έρευνα (business research), η οποία αποτελεί µια συστηµατική διαδικασία 
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κριτικής διερεύνησης φαινοµένων αναφορικά µε τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και 

την επίλυση επιχειρηµατικών προβληµάτων (Davis & Cosenza, 1995). Σκοπός της 

επιχειρηµατικής έρευνας είναι η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης στους υπευθύνους 

για τη λήψη αποτελεσµατικών αποφάσεων και την επιτυχή αντιµετώπιση των 

επιχειρηµατικών προβληµάτων (Murdick & Cooper, 1991). Κατά τον Zikmund  (2003), 

µπορούµε να ορίσουµε τρεις τύπους επιχειρηµατικής έρευνας: (α) διερευνητική, (β) 

περιγραφική και (γ) αιτιολογική. 

Κάθε ερευνητική περιοχή µπορεί να εξεταστεί µε δυο διαφορετικές προσεγγίσεις ή 

ερευνητικές φιλοσοφίες. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι η θετικιστική (positivism) προσέγγιση 

και η φαινοµενολογική (phenomenology) προσέγγιση (Malhotra & Briks, 2000). Η 

επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης εξαρτάται από το είδος των δεδοµένων τα οποία 

πρέπει να συλλεχθούν. Αν τα δεδοµένα είναι ποσοτικά τότε κατάλληλη είναι η θετικιστική 

προσέγγιση, ενώ η φαινοµενολογική προσέγγιση είναι συχνά από τη φύση της ποιοτική 

(Grough & Housden, 1996).  

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην κριτική διερεύνηση µίας σειράς θεµάτων που 

αφορούν τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων στις Ελληνικές βιοµηχανίες µε σκοπό την παροχή 

της αναγκαίας πληροφόρησης στους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων και την επιτυχή 

αντιµετώπιση των προβληµάτων. Θα χρησιµοποιηθεί ειδική επιστηµονική µεθοδολογία για 

την ανάλυση των πληροφοριών, µε σκοπό να διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν οι 

επιπτώσεις των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην απόδοση των επιχειρήσεων. 

Για την ανάλυση των πληροφοριών, οι οποίες θα συλλεχθούν, θα εφαρµοστούν ποσοτικές 

ερευνητικές τεχνικές. 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η παρούσα έρευνα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

επιστηµονική (scientific) και ειδικότερα ως εφαρµοσµένη επιχειρηµατική έρευνα 

(applied business research) της οποίας η φιλοσοφική προσέγγιση είναι θετικιστική 

(positivism).  

5.2 Ερευνητική ∆ιαδικασία 

Η ερευνητική µεθοδολογία αναφέρεται στη συνολική προσέγγιση της ερευνητικής 

διαδικασίας, από τη θεωρητική υποστήριξη έως τη συλλογή και την ανάλυση των 

δεδοµένων. Οι µεθοδολογίες, όπως και οι θεωρίες, δεν µπορεί να είναι αληθείς ή ψευδείς 
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παρά µόνο περισσότερο ή λιγότερο χρήσιµες (Silverman, 1992). Η επιχειρηµατική 

έρευνα, όπως ήδη αναφέρθηκε, µπορεί να πάρει διάφορες µορφές αλλά πάντοτε πρέπει 

να ακολουθεί µια συστηµατική και προσεκτικά σχεδιασµένη µεθοδολογία (Zikmund, 

2003). Ο σχεδιασµός της εφαρµοσµένης έρευνας, στην οποία εντάσσεται η 

επιχειρηµατική έρευνα, είναι συγχρόνως επιστήµη και τέχνη. Υπάρχουν ορισµένες 

βασικές αρχές πάνω στις οποίες ο καθένας πρέπει να εµµένει, υπάρχει µια γενική σειρά 

δραστηριοτήτων και υπάρχουν καθορισµένα λάθη τα οποία µπορεί να γίνουν. Ωστόσο, 

ο καλός σχεδιασµός εµπεριέχει επίσης δηµιουργικότητα, ευελιξία και ευαισθησία 

(Hedrick et al., 1993). 

Η επιχειρηµατική έρευνα, όπως και άλλα είδη επιστηµονικής έρευνας, αποτελείται από  

µια σειρά διαδικασιών υψηλής αλληλεξάρτησης. ∆εν µπορούµε, βέβαια, να ισχυριστούµε 

ότι κάθε ερευνητικό σχέδιο αποτελείται από την ίδια σειρά δραστηριοτήτων (Zikmund, 

2003). ∆ιάφοροι ερευνητές (Zikmund, 2003; Cooper & Schindler, 2003) αναφέρουν και 

περιγράφουν τις δραστηριότητες αυτές,  οι οποίες διαφέρουν ελάχιστα ως προς την ουσία 

της διαδικασίας. Ωστόσο, συνήθως ακολουθείται ένα γενικό πρότυπο, το οποίο αποτελείται 

από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συνοψίζονται στα εξής πέντε στάδια:  

 Εντοπισµός,  διατύπωση και οριοθέτηση του ερευνητικού προβλήµατος. 

 Ανάπτυξη του εννοιολογικού πλαισίου έρευνας. 

 Ανάπτυξη του µεθοδολογικού πλαισίου συλλογής και µέτρησης των δεδοµένων.   

 Επιλογή της στρατηγικής ανάλυσης των δεδοµένων. 

 Σύνταξη των συµπερασµάτων και προετοιµασία της αναφοράς. 

Τα συµπεράσµατα από τις έρευνες συχνά δηµιουργούν νέες ιδέες και προβλήµατα τα 

οποία είναι αναγκαίο να διερευνηθούν περεταίρω.   
 

5.2.1 Συλλογή ∆εδοµένων 

Πεδίο έρευνας, της παρούσας διατριβής αποτέλεσε ο κλάδος της ελληνικής 

βιοµηχανίας. Η ελληνική βιοµηχανία, όπως και οι περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής 

οικονοµίας, χαρακτηρίζεται από το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς µόνο το 

2% απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόµενους (ICAP, 2002). To 2004, η 

συµµετοχή του κλάδου στο Α.Ε.Π ήταν 11,4%, ενώ απασχολεί περίπου το 14,3% του 

εργατικού δυναµικού της χώρας µας (ΣΕΒ, 2004). Αρχικό πληθυσµό «στόχο» της 
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έρευνας αποτέλεσαν οι 6.170 βιοµηχανίες οι οποίες αναφέρονται στον κατάλογο του 

Σ.Ε.Β (Παράρτηµα Β: Πίνακες Π6, Π7). Πάνω από το 90% αυτών των 

επιχειρήσεων είναι Ανώνυµες Εταιρείες (ΣΕΒ, 2004). Επειδή το µέγεθος µιας 

βιοµηχανίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ύπαρξης ολοκληρωµένης 

διαδικασίας διοίκησης ανθρώπινων πόρων, η παρούσα µελέτη καλύπτει κατά κύριο 

λόγο αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως µικροµεσαίες και µεγάλες, σύµφωνα µε την 

οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (96/280/ΕΚ). Σύµφωνα µε αυτήν, µικροµεσαία 

θεωρείται µια επιχείρηση µε περισσότερους από 50 και λιγότερους από 250 

εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών από 7 µέχρι 40 εκατοµµύρια Εuro. 

Αντίστοιχα, µεγάλη θεωρείται µια επιχείρηση µε 250 και πάνω εργαζόµενους και ετήσιο 

κύκλο εργασιών µε περισσότερα από 40 εκατοµµύρια Euro (Κυριαζόπουλος & 

Τερζίδης, 2000). Έγινε προσπάθεια να καλυφθούν οι περισσότεροι βιοµηχανικοί 

κλάδοι, σύµφωνα µε την ταξινόµηση κατά NACE (National Classification of 

Economic Activity-rev.1), η οποία αντιστοιχεί στην εθνική ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆-

2003 (Η Ελληνική Βιοµηχανία το 2003, 2004) και η οποία αποτελεί την πιο πρόσφατη 

αναθεωρηµένη ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας που 

χρησιµοποιείται στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε την 

ταξινόµηση αυτή, στη βιοµηχανία περιλαµβάνονται 23 κλάδοι οικονοµικής 

δραστηριότητας (Παράρτηµα Β: Πίνακας Π8), οι οποίοι καταλαµβάνουν τους 

κωδικούς 15 έως 37. Επίσης, έγινε προσπάθεια να υπάρχει αντιπροσώπευση από όλες 

τις περιφέρειες της χώρας µε πρόθεση τη σύγκριση των βιοµηχανιών των µεγάλων 

αστικών κέντρων (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) µε αυτές της περιφέρειας (Υπόλοιπη Ελλάδα). 

Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, από τις επιλεγείσες βιοµηχανίες, έγινε µε 

τη χρήση ερωτηµατολογίου (Παράρτηµα Α), το οποίο αποτελείται από 6 µέρη. Στο 

πρώτο µέρος αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως τοµέας 

δραστηριότητας, περιοχή λειτουργίας, νοµική µορφή και µέγεθος (αριθµός 

εργαζοµένων και ετήσιος κύκλος εργασιών). Το δεύτερο µέρος ασχολείται µε τη 

στελέχωση του τµήµατος ανθρώπινων πόρων. Το τρίτο και τέταρτο µέρος καλύπτουν 

τις δραστηριότητες του προγραµµατισµού και της αξιολόγησης των ανθρώπινων 

πόρων, αντίστοιχα. Για το πέµπτο µέρος, το οποίο καλύπτει τις επτά πρακτικές 

ανθρώπινων πόρων του Pfeffer, χρησιµοποιήθηκε ως βάση το ερωτηµατολόγιο των 
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Ahmad και Schroeder (2002), αφού πρώτα µεταφράστηκε στα Ελληνικά και στη 

συνέχεια τροποποιήθηκε και προσαρµόστηκε κατάλληλα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

άντληση σωστών και απαραίτητων πληροφοριών. Τέλος, το έκτο µέρος αναφέρεται στη 

λειτουργική και χρηµατοοικονοµική απόδοση της επιχείρησης. Για τη µέτρηση της 

λειτουργικής απόδοσης χρησιµοποιήθηκαν οι µεταβλητές που προτείνουν οι Ahmad 

και Schroeder (2002), ενώ για τη µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης οι 

µεταβλητές που προτείνουν οι Spanos και Lioukas (2001). Τα βασικά µέρη του 

ερωτηµατολογίου είναι το πέµπτο και το έκτο. Πάνω σε αυτά στηρίζεται ο έλεγχος 

των σηµαντικότερων υποθέσεων της έρευνας και για τον λόγο αυτόν θα αναπτυχθούν 

και θα µελετηθούν εκτενέστερα. Ωστόσο, δεν θα παραβλεφθεί η σηµαντικότητα και η 

αξιόλογη συνεισφορά και των υπολοίπων τµηµάτων του ερωτηµατολογίου στον 

έλεγχο των υπολοίπων ερευνητικών ερωτήσεων.  

Το ερωτηµατολόγιο, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες 

είτε χρησιµοποιήθηκαν και ελέχθησαν για την εγκυρότητά τους σε προηγούµενες 

έρευνες είτε προέκυψαν από εκτεταµένη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για τον 

επιπλέον έλεγχο της εγκυρότητας του περιεχοµένου (content validity) του 

ερωτηµατολογίου, πριν επεκταθεί η έρευνα, έγιναν συζητήσεις µε αρκετούς 

υπευθύνους προσωπικού, έτσι ώστε να αποφευχθούν ερωτήσεις ακατάλληλες, 

µεροληπτικές, ασαφείς ή µε διπλή έννοια. Στη συνέχεια, έγινε η οριστική 

διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου και απεστάλη ταχυδροµικά, µε φαξ ή 

ηλεκτρονικά, κατόπιν τηλεφωνικής επαφής, σε τυχαία επιλεγείσες βιοµηχανίες, ενώ 

το συνόδευαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν η 

απόσταση το επέτρεπε, η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έγινε µε άµεση 

επίσκεψη στη βιοµηχανία. Η τυχαία επιλογή των βιοµηχανιών έγινε από τον κατάλογο 

του Σ.Ε.Β, σε συνδυασµό µε τη λίστα των 500 µεγαλύτερων, µε βάση τον κύκλο 

εργασιών, ελληνικών βιοµηχανιών.  

Σε περιπτώσεις βιοµηχανιών που διαθέτουν αυτοτελές τµήµα διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων, οι απαντήσεις δόθηκαν από τον διευθυντή του τµήµατος, ενώ σε 

διαφορετική περίπτωση από τον αρµόδιο για θέµατα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. 

Και στις δύο περιπτώσεις, το πέµπτο µέρος συµπληρώθηκε από τον Οικονοµικό 

διευθυντή της επιχείρησης. Εστάλησαν συνολικά 285 ερωτηµατολόγια ενώ επέστρεψαν 
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συµπληρωµένα 212. Η αναλογία ανταπόκρισης (response rate) αγγίζει το 74% και 

θεωρείται πολύ ικανοποιητική, ιδιαίτερα αν συγκριθεί µε τον µέσο όρο του 20%, το 

οποίο αναφέρει ο Young (1996) για έρευνες που πραγµατοποιούνται σε επιχειρήσεις και 

απευθύνονται σε ανώτερα στελέχη. Σε παρόµοιες έρευνες, όπως αυτές των Ahmad & 

Schroeder (2002), η αναλογία ανταπόκρισης ήταν 60%, των Spanos & Lioukas (2001) 

17%, των Moriones & Cerio (2000) 29,7%, του Huselid (1995) 28%, της Widener 

(2004) 15% και τέλος των Delaney et. al.(1989) 6,4%. Το ιδανικό µέγεθος του 

δείγµατος, για πληθυσµό περίπου 6.000 επιχειρήσεων και σε επίπεδο σηµαντικότητας 

5%, είναι περίπου 400 επιχειρήσεις (Saunders et al., 2000). Αν λάβουµε όµως υπόψη ότι 

από το σύνολο αυτό των 6.170 περίπου βιοµηχανιών ένα µικρό µόνο ποσοστό 

καταλαµβάνουν οι θεωρούµενες µικροµεσαίες και µεγάλες, οι οποίες αποτελούν και τον 

βασικό στόχο της έρευνας, τότε το δείγµα των 212 βιοµηχανιών το οποίο επετεύχθη 

µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, 

χρησιµοποιήθηκαν τελικά στην ανάλυση 208 ερωτηµατολόγια Η πλειοψηφία των 

βιοµηχανιών (65%) προέρχεται από τα µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα- Θεσσαλονίκη), 

χωρίς να έχει αγνοηθεί η επαρχία (35%). Μεταξύ των βιοµηχανιών του δείγµατος 

περισσότερες από 100 βρίσκονται στη λίστα των 500 µεγαλυτέρων βιοµηχανιών της 

χώρας µας. Οι 208 αυτές βιοµηχανικές µονάδες παρουσιάζουν έναν µέσο όρο 270 

µόνιµα εργαζοµένων και µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 82 εκ. € για το 2003.  

5.2.2 Μέτρηση Μεταβλητών 

Τα διάφορα γεγονότα που αναπαριστώνται από τις έννοιες δεν µπορούν να 

παρατηρηθούν άµεσα, αν δε διασαφηνιστούν µε όρους µετρήσιµους. Για να καταστεί 

όµως δυνατή η µέτρηση της έννοιας θα πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριµένες 

ενέργειες ή παρατηρήσιµες µορφές συµπεριφοράς, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν τη 

συγκεκριµένη έννοια (∆ηµητριάδου, 2000). Μερικές φορές, µια έννοια µπορεί να 

προσδιοριστεί και να µετρηθεί µε τη χρήση µίας µόνο µεταβλητής (single- item 

measures), συνήθως όµως αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση πολλών µεταβλητών 

(multiple-item measures) (Μαρκάκης, 1997). Η µεταβλητή είναι ένα µέτρο 

προσδιορισµού µιας έννοιας και προκύπτει από µια σειρά παρατηρήσεων 

(∆ηµητριάδου, 2000). Η διαδικασία µετατροπής των εννοιών σε µεταβλητές καλείται 
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«λειτουργοποίηση» και αποτελεί το συνδετικό κρίκο, ανάµεσα στο εννοιολογικό- 

θεωρητικό και στο εµπειρικό- λειτουργικό επίπεδο. Ένα σηµαντικό θέµα είναι ο 

εντοπισµός των προσδιοριστικών µεταβλητών που θα χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση 

των υπό διερεύνηση εννοιών (Μαρκάκης, 1997). Για τον εντοπισµό των 

προσδιοριστικών µεταβλητών ο ερευνητής έχει δύο επιλογές. Είτε να αναπτύξει δικές 

του προσδιοριστικές µεταβλητές, ειδικά για τον σκοπό της έρευνας, είτε να επιλέξει 

έτοιµες, δοκιµασµένες από τη βιβλιογραφία. Συνήθως, προτιµώνται οι γνωστές 

µεταβλητές, γιατί είναι σχεδιασµένες από ειδικούς και συνοδεύονται από δείκτες 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας (∆ηµητριάδου, 2000). 

Ένα επίσης σηµαντικό θέµα, το οποίο προκύπτει µετά τον εντοπισµό των 

προσδιοριστικών µεταβλητών (items), είναι ο καθορισµός της κλίµακας µέτρησης, η 

οποία θα χρησιµοποιηθεί. Σε γενικές γραµµές στην επιχειρηµατική έρευνα 

χρησιµοποιούνται τέσσερα είδη κλίµακας µέτρησης: (α) οι ονοµαστικές κλίµακες 

(nominal scales), (β) οι τακτικές κλίµακες (ordinal scales), (γ) οι ισοδιαστηµικές 

κλίµακες (interval scales) και (δ) οι αναλογικές κλίµακες (ratio scales) (Emory & 

Cooper, 1991). 

Τέλος, µετά τον καθορισµό των προσδιοριστικών µεταβλητών και της κλίµακας 

µέτρησής τους είναι απαραίτητο να ελεγχθεί η εγκυρότητα της µέτρησης. Με τον όρο 

εγκυρότητα µέτρησης, εννοούµε την ικανότητα των προσδιοριστικών µεταβλητών να 

µετρούν αυτό που πραγµατικά ο ερευνητής επιθυµεί να µετρήσει (∆ηµητριάδου, 2000). 

Συνήθως, για τον έλεγχο εγκυρότητας της µέτρησης χρησιµοποιούµε τη φαινοµενική 

εγκυρότητα (face validity) και την εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity). 

5.2.2.1 Μέτρηση Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Ανθρώπινων Πόρων 

Για τη µέτρηση της συχνότητας µε την οποία οι επιχειρήσεις προγραµµατίζουν και 

αξιολογούν το ανθρώπινο δυναµικό χρησιµοποιήθηκε µικτή κλίµακα, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα στους υπεύθυνους να επιλέξουν από «ποτέ» έως «όταν κρίνεται 

απαραίτητο», ενώ ενδιάµεσα µπορούν να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο σε µήνες ή 

έτη. Για την επιλογή των µεθόδων προγραµµατισµού και αξιολόγησης αλλά και των 

ιδιοτήτων των εργαζοµένων, οι οποίες αξιολογούνται, χρησιµοποιήθηκαν ποιοτικές 

µεταβλητές σε ονοµαστική κλίµακα (nominal) και υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών 
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επιλογών. Τέλος, για την αποτύπωση της σηµαντικότητας του προγραµµατισµού και 

της αξιολόγησης, στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, χρησιµοποιήθηκαν 

ποιοτικές µεταβλητές σε τακτική κλίµακα (ordinal). Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε 

κλίµακα Likert πέντε σηµείων, από 1=Καθόλου σηµαντική έως 5= Πολύ σηµαντική.  

Όλες οι ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στον προγραµµατισµό και την αξιολόγηση 

των ανθρώπινων πόρων προέκυψαν από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για την 

εξασφάλιση της εγκυρότητας του περιεχοµένου ακολούθησε συζήτηση µε υπευθύνους 

ανθρώπινου δυναµικού Ελληνικών βιοµηχανιών, ακαδηµαϊκούς του κλάδου και 

συµβούλους επιχειρήσεων, ενώ η οριστική διαµόρφωσή τους έγινε µετά από δοκιµή 

σε ικανό αριθµό επιχειρήσεων.  
 

5.2.2.2 Μέτρηση των 7 Πρακτικών ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, για τους σκοπούς της έρευνας επελέγησαν οι επτά 

πρακτικές του Pfeffer. Οι πρακτικές αυτές είναι αναλυτικά οι εξής: 

1. Εργασιακή ασφάλεια. Αυτή θεωρείται ως θεµελιώδης πρακτική, µε σκοπό την 

ενίσχυση των υπολοίπων πρακτικών ανθρώπινων πόρων, γιατί δεν είναι ρεαλιστικό 

να ζητάς από τους εργαζόµενους να προσφέρουν τις ιδέες τους, να εργαστούν σκληρά 

και να είναι δεσµευµένοι, χωρίς κάποια προοπτική σιγουριάς. Στις Ιαπωνικές 

επιχειρήσεις προσφέρεται κάποιος βαθµός ασφάλειας, µε αντάλλαγµα τη συµφωνία για 

την κινητικότητα και την ευελιξία στην απασχόλησή τους (Marchington & Grugulis, 

2000). Ένας σηµαντικός λόγος για τον οποίο πρέπει να προσφέρεται εργασιακή 

ασφάλεια προτείνεται από τον Pfeffer (1998) και έχει σχέση µε το κόστος και τους 

ανταγωνιστές. Ο Pfeffer λοιπόν σχολιάζει ότι, το να απολύεις εύκολα εργαζοµένους 

αποτελεί σηµαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν καλή δουλειά 

επιλογής, εκπαίδευσης και ανάπτυξης της εργατικής τους δύναµης. Οι απολύσεις 

αποτελούν σηµαντικό στρατηγικό κεφάλαιο στον δρόµο για τον ανταγωνισµό της 

απασχόλησης. 

2. Επιλεκτικές προσλήψεις. Μια αποτελεσµατική µέθοδος για την απόκτηση 

πλεονεκτήµατος µέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι η στρατολόγηση 

διακεκριµένων ανθρώπων και η σύλληψη σπάνιου ανθρώπινου ταλέντου (Boxall, 

1996). Αν και πάντοτε οι εργοδότες ήθελαν να στρατολογούν τον καλύτερο διαθέσιµο 
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κόσµο, στη σηµερινή εποχή αυτό γίνεται µε τη χρήση πιο επιτηδευµένων τεχνικών 

επιλογής και µε µεγαλύτερη προσοχή στις προσλήψεις (Marchington & Grugulis, 

2000). Όπως σηµειώνουν οι Wood και Albanese (1995), οι τεχνικές ικανότητες δεν 

είναι οι µόνες ή οι σπουδαιότερες ιδιότητες τις οποίες οι εργοδότες αναζητούν από τις 

νέες στρατολογήσεις. Αντίθετα, δύο από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά τα οποία 

αναζητούν είναι η εκπαιδευσιµότητα και η υποχρέωση. 

3. Λειτουργία οµάδων/ Αποκέντρωση αποφάσεων. Αυτή η πρακτική έγινε η πλέον 

επικρατούσα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, για διάφορους λόγους και 

όχι µόνο ως απάντηση στον Ιαπωνικό ανταγωνισµό. Αποτέλεσε τον δρόµο για τη 

σύµπραξη των ιδεών και τη βελτίωση των εργασιακών διαδικασιών και τώρα 

αναγνωρίζεται από τους περισσότερους εργοδότες ως το θεµελιώδες οικοδόµηµα της 

επιχείρησή τους. Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν για τους 

εργοδότες κλειδιά για τη στρατολόγηση (Marchington & Grugulis, 2000). Τυπικά, 

φαίνεται ως η οδός για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων και την επίτευξη περισσότερο 

δηµιουργικών λύσεων (Pfeffer, 1998). 

4. Ανταµοιβές/ Κίνητρα για απόδοση. Υπάρχουν δυο στοιχεία σε αυτή την 

πρακτική. Υψηλότερες αποζηµιώσεις από τον µέσο όρο των ανταγωνιστών και 

αποζηµιώσεις συνδεόµενες µε την απόδοση. Και οι δυο στέλνουν σήµα στους 

εργαζόµενους ότι δικαιούνται να ανταµειφθούν για ανώτερη συνεισφορά. Για να είναι 

αποτελεσµατική αυτή, είναι ανάγκη να βρίσκεται σε επίπεδο ανώτερο από αυτό των 

συγκρίσιµων υπαλλήλων σε άλλες επιχειρήσεις για να προσελκύουν και να διατηρούν 

υψηλής ποιότητας εργαζοµένους. Επιπρόσθετα, οι ανταµοιβές πρέπει να εκφράζουν 

τα διαφορετικά επίπεδα συνεισφοράς και ο καθένας πρέπει να πληρώνεται σύµφωνα 

µε τα βασικά όρια πληρωµών ή να εφοδιάζεται µε τη διανοµή κερδών ή τη συµµετοχή 

µε µερίδιο στην επιχείρηση (Marchington & Grugulis, 2000). 

5. Εκτεταµένη εκπαίδευση. Έχοντας στρατολογήσει ανθρώπινα ταλέντα, οι 

εργοδότες είναι ανάγκη να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι αυτοί θα παραµείνουν στην 

πρώτη γραµµή του τοµέα τους, σε επίπεδο όχι µόνο επαγγελµατικής δεξιότητας και 

παραγωγής γνώσης, αλλά επίσης µε τη λήψη καλύτερων θέσεων, για παράδειγµα ως 

διευθυντές ή µέλη οµάδας (Marchington & Grugulis, 2000). Ο Boxall (1996) βλέπει 
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την εκπαίδευση ως ένα στοιχείο στη "διαδικασία απόκτησης πλεονεκτήµατος µέσω των 

ανθρώπων". ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει 

υπάρξει µια αυξανόµενη αναγνώριση της σπουδαιότητας της κατάρτισης και της 

ανάπτυξης, ως πηγής συνεχούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ο Pfeffer (1998) βλέπει 

την εκπαίδευση και από την άποψη του παρεχόµενου για εκπαίδευση χρόνου και του 

προϋπολογισµού που αφιερώνεται στην εκπαίδευση, ειδικά στα δύσκολα οικονοµικά 

χρόνια.  

6. ∆ιάκριση λόγω θέσης. Αυτή η πρακτική έχει κάποιες από τις ρίζες της στις 

πρακτικές των Ιαπωνικών επιχειρήσεων και στη συµβολική εκδήλωση της ισονοµίας 

–όπως οι κοινές καντίνες, οι οµοιόµορφες φόρµες εργασίας και οι παρόµοιες παροχές 

για ασθένεια και διακοπές- καθώς επίσης και στους εργοδότες που στέλνουν τα 

µηνύµατά στους στο υπαλληλικό προσωπικό ότι είναι πολύτιµα κεφάλαια που 

αξίζουν να αντιµετωπιστούν µε παρόµοιο τρόπο µε τους ανώτερους συναδέλφους 

τους. Θεωρείται επίσης ως τρόπος ενθάρρυνσης των εργαζοµένων για την προσφορά 

ιδεών µέσω ενός συστήµατος «ανοιχτής» διοίκησης (Marchington & Grugulis, 2000). 

7. ∆ιάχυση πληροφοριών. Σύµφωνα µε τον Pfeffer (1998), υπάρχουν δυο λόγοι για 

τον οποίο η πρακτική αυτή είναι σηµαντική. Πρώτον, ανοίγοντας την επικοινωνία 

σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική απόδοση, τη στρατηγική και τα λειτουργικά µέτρα 

µεταφέρεται ένα συµβολικό και ουσιώδες µήνυµα ότι υπάρχει εµπιστοσύνη στους 

εργαζόµενους και επίσης µειώνεται η αξία των αβάσιµων διαδόσεων. ∆εύτερον, αν η 

οµαδική εργασία είναι επιτυχής και οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται να προσφέρουν 

ιδέες, είναι σηµαντικό αυτοί να έχουν πληροφόρηση σχετικά µε τις συµβουλές τους 

και να γνωρίζουν κάτι για το οικονοµικό πλαίσιο στο οποίο οι ιδέες τους ελήφθησαν 

υπόψη. Η έννοια της διανοµής πληροφοριών ή της εµπλοκής υπαλλήλων εµφανίζεται σε 

κάθε περίπτωση ως η συνταγή για την "καλύτερη πρακτική" ή τη διοίκηση υψηλής-

υποχρέωσης (Marchington & Grugulis, 2000). 

Για τη µέτρηση των επτά πρακτικών και των αντίστοιχων µεταβλητών, βασικό 

εργαλείο αποτέλεσε, όπως ήδη αναφέρθηκε, το ερωτηµατολόγιο των Ahmad & 

Schroeder (2002). Κάποιες από τις πρακτικές µετρήθηκαν µε τη χρήση των ίδιων 

µεταβλητών και των ίδιων ερωτήσεων που χρησιµοποίησαν οι Ahmad & Schroeder, ενώ 
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άλλες τροποποιήθηκαν σηµαντικά µε την αφαίρεση ή την προσθήκη ερωτήσεων. Η 

τροποποίηση του αρχικού ερωτηµατολογίου ήταν απαραίτητη γιατί έπρεπε να γίνει 

προσαρµογή στην Ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα µε τις ιδιοµορφίες και τις 

ιδιαιτερότητες της οποίες παρουσιάζει, κυρίως λόγω οργάνωσης και µεγέθους αλλά και 

κουλτούρας των εργαζοµένων. Άλλους λόγους αποτέλεσαν η δυσκολία της µετάφρασης 

και της απόδοσης εννοιών από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα αλλά και η ανάγκη 

εισαγωγής νέων ερωτήσεων για την, κατά την γνώµη µας, πληρέστερη κάλυψη των 

αναγκών της έρευνας. Όλες οι τροποποιήσεις έγιναν µετά από εκτεταµένη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας του περιεχοµένου 

ακολούθησε συζήτηση µε ∆ιευθυντές Προσωπικού Ελληνικών επιχειρήσεων, 

Ακαδηµαϊκούς του κλάδου και Συµβούλους Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και πιλοτική 

έρευνα σε ικανό αριθµό βιοµηχανιών.  

Στον πίνακα 5.2 περιέχονται συγκεντρωτικά οι πρακτικές και οι αντίστοιχες 

µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρησή τους. Παρατηρούµε ότι, για τις 

πρακτικές «Ασφάλεια θέσης εργασίας» και «∆ιάκριση λόγω Θέσης» χρησιµοποιήθηκε 

µια µεταβλητή για τη µέτρησή τους, για την πρακτική «∆ιάχυση πληροφοριών» 

χρησιµοποιήθηκαν τρεις µεταβλητές, ενώ για όλες τις άλλες χρησιµοποιήθηκαν δύο 

µεταβλητές. Κάθε µεταβλητή αποτελείται από έναν αριθµό ερωτήσεων, ο οποίος είναι 

διαφορετικός ανά µεταβλητή. Σε κάθε ερώτηση ζητήθηκε να προσδιοριστεί ο βαθµός 

εφαρµογής της συγκεκριµένης ενέργειας από την επιχείρηση. Όλες οι 

προσδιοριστικές µεταβλητές, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην πρακτική 

«∆ιάκριση λόγω Θέσης», είναι τακτικές (ordinal) και χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 

Likert πέντε σηµείων. Αναλυτικότερα, η αντιστοίχηση είναι η εξής: 1= ∆εν 

συµβαίνει ποτέ, 2= Συµβαίνει σπάνια, 3= Συµβαίνει κάποιες φορές, 4= Συµβαίνει 

συχνά και 5= Συµβαίνει πάντοτε. Η ιδανική τιµή σε κάθε ερώτηση και κατά 

συνέπεια σε κάθε µεταβλητή είναι το πέντε (Ahmad & Schroeder 2002).  
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Πίνακας 5.2: Μέτρηση των επτά πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
Πρακτική Μεταβλητή Μέτρηση Ιδανικό προφίλ 
1. Ασφάλεια θέσης   

    εργασίας 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια της κατεχόµενης θέσης 

εργασίας 

5 

2. Επιλεκτικές 

    προσλήψεις 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Συνεργασία τµηµάτων παραγωγής και 

ανθρώπινων πόρων 

5 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ιαδικασία και κριτήρια προσλήψεων 5 

3. Λειτουργία οµάδων    

    και αποκέντρωση 

ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ραστηριότητες οµάδας 5 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υποστήριξη της λειτουργίας οµάδων 5 

4. Ανταµοιβές/   

    κίνητρα για  απόδοση 

ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ Έµµεσες ανταµοιβές 5 

 ΚΙΝΗΤΡΑ Κίνητρα για τη θέσπιση στόχων 5 

5. Εντατική εκπαίδευση ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1 Εκπαίδευση στις δεξιότητες της εργασίας 5 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2 Εκπαίδευση σε πολλές δραστηριότητες 5 

6. ∆ιάκριση λόγω θέσης ∆ΙΑΚΡΙΣΗ Υπάρχουσα διάκριση λόγω θέσης 4 

7. ∆ιάχυση πληροφοριών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Επικοινωνία της στρατηγικής 5 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Πληροφόρηση της απόδοσης 5 

 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ιαγράµµατα απόδοσης 5 

 

Η Ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα διαφέρει από την αντίστοιχη των 

προηγµένων βιοµηχανικά χωρών και πολύ συχνά οι επιχειρήσεις, ακόµη και µεγάλου 

µεγέθους, δεν διαθέτουν αυτοτελές τµήµα διοίκησης ανθρώπινων πόρων, ή τα 

υπάρχοντα τµήµατα δεν είναι κατάλληλα επανδρωµένα, κυρίως λόγω του 

απαιτούµενου κόστους. Οι αποφάσεις που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους 

λαµβάνονται από την κεντρική διοίκηση και ο υπεύθυνος για τους ανθρώπινους 

πόρους αποτελεί συνήθως το εκτελεστικό όργανο. Έτσι, δεν είναι σπάνιο το γεγονός 

να υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ των διοικήσεων και των υπευθύνων για τους 

ανθρώπινους πόρους, σχετικά µε την ακολουθούµενη πολιτική. Για τον λόγο αυτόν 

ζητήθηκε από τους υπευθύνους, πέραν του προσδιορισµού του βαθµού εφαρµογής της 

κάθε ενέργειας, να προσδιορίσουν και τη σηµαντικότητά της, κατά την άποψή τους. 

Με τον τρόπο αυτόν, γίνεται προσπάθεια προσδιορισµού της σηµαντικότητας της κάθε 

ενέργειας και κατά συνέπεια της κάθε πρακτικής, κατά την άποψη των Ελλήνων 

υπευθύνων ανθρώπινου δυναµικού. Τα αποτελέσµατα θα µπορούσαµε να τα 

χαρακτηρίσουµε ως το «ιδανικό» προφίλ του Έλληνα διευθυντή ανθρώπινων πόρων. 
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Για τον προσδιορισµό της σηµαντικότητας χρησιµοποιήθηκε επίσης κλίµακα Likert 

πέντε σηµείων µε την ακόλουθη διαβάθµιση: 1= Καθόλου σηµαντικό, έως 5= Πολύ 

σηµαντικό. 

Για την πρακτική «∆ιάκριση λόγω Θέσης» χρησιµοποιήθηκε η διαδικασία την 

οποία ακολούθησαν οι Ahmad & Schroeder (Πίνακας 5.3). Έτσι, µετρήθηκε µε τη 

χρήση τεσσάρων δυαδικού (binary) τύπου ερωτήσεων (1= όχι, 2= ναι), η δε τιµή της 

προκύπτει από τη σχέση: 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ= ΠΑΡΚΙΝΓΚ + ΣΤΟΛΗ+ (3- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) +ΑΝΑΠΑΥΣΗ 
Η µέγιστη τιµή της µεταβλητής είναι 8 και η ελάχιστη και συγχρόνως ιδανική το 4. 

Όσο αποµακρυνόµαστε δηλαδή από το 4 τόσο µεγαλύτερη είναι η διάκριση λόγω 

θέσης στην επιχείρηση.  

Πίνακας 5.3: 6η Πρακτική (∆ιάκριση λόγω θέσης) 
 

   1 Στα σηµεία που ορίζονται σταθµεύουν βάσει της θέσης; (ΠΑΡΚΙΝΓΚ)                        Ναι          _ Όχι                
 
2.1 Οι εργάτες φορούν στολές;  (ΕΣ)                                                                                      Ναι_____   Όχι 
 
2.2 Οι διευθυντές και το διοικητικό προσωπικό φορούν  στολές;   (∆ΠΣ)                            Ναι              Όχι 
 
  2 (ΣΤΟΛΗ= 2 όταν ΕΣ = Ναι και ∆ΠΣ = Όχι,   ΣΤΟΛΗ= 1 σε άλλες περιπτώσεις)   

       

  3 Οι ωροµίσθιοι εργαζόµενοι επιτρέπεται να τρώνε στην ίδια καφετέρια             Ναι             Όχι 

     µε τους µισθωτούς;  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) 

  4 Οι µισθωτοί υπάλληλοι έχουν δικό τους χώρο ανάπαυσης στη                          Ναι              Όχι 

     βιοµηχανία; (ΑΝΑΠΑΥΣΗ)  

 

5.2.2.3 Μέτρηση της Απόδοσης της Επιχείρησης 

Για να παρουσιάσουµε τη σχέση µεταξύ της στρατηγικής ανθρώπινων πόρων και 

της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης απαιτείται η µέτρηση µίας οµάδας 

µεταβλητών. Οι Bratton & Gold (2003) προτείνουν ένα βασικό µοντέλο το οποίο 

παρουσιάζει τη συνολική σχέση µεταξύ τριών βασικών παραγόντων: (α) της 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων, (β) της µέτρησης της απόδοσης των ανθρώπινων 

πόρων, σε ατοµικό και σε οµαδικό επίπεδο και (γ) της µέτρησης της συνολικής 

απόδοσης της επιχείρησης. Η συνολική δε απόδοση διαχωρίζεται σε λειτουργική και 

σε χρηµατοοικονοµική απόδοση. Βέβαια, η συνολική απόδοση της επιχείρησης δεν 
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επηρεάζεται µόνο από τους τρεις προαναφερθέντες παράγοντες, αλλά και από άλλους 

παράγοντες, όπως η γενικότερη οικονοµική κατάσταση, η τεχνολογία, ο κλάδος, η 

κυβερνητική πολιτική, η κοινωνική τάση (Bratton & Gold, 2003). Ερευνητές και 

επαγγελµατίες χρησιµοποίησαν σηµαντικό αριθµό µεταβλητών για να µετρήσουν την 

συνολική απόδοση (Phillips, 1996), ενώ ο Saks (2000) σηµειώνει ότι, πολλοί 

ερευνητές συχνά τείνουν να στηρίζονται σε ένα δείκτη απόδοσης, αγνοώντας τη 

σχέση εξάρτησης µεταξύ διαφόρων δεικτών.  

5.2.2.3.1 Μέτρηση της Λειτουργικής Απόδοσης 

Η σύλληψη της ιδέας της λειτουργικής απόδοσης σε µια επιχείρηση και στη 

συνέχεια η µέτρηση και η αξιολόγηση αυτής είναι το επαναλαµβανόµενο θέµα σε 

διάφορα τµήµατα της ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας (Moriones & Cerio, 2000). Μια 

από τις πρώτες γενικές ταξινοµήσεις, η οποία χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα, είναι αυτή 

η οποία δόθηκε από τους Venkatraman & Ramanujan (1986). Αυτή ασπάζεται µια 

προοπτική στρατηγικής διοίκησης και εστιάζεται στον καθορισµό ενός διαχωρισµού 

µεταξύ χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής απόδοσης µε έµφαση στη δεύτερη. 

Ακολουθώντας την ίδια γραµµή, οι Kaplan και Norton πιστεύουν ότι, η παραδοσιακή 

µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης δεν είναι τόσο έγκυρη στις σηµερινές 

επιχειρηµατικές απαιτήσεις (Moriones & Cerio, 2000).  Προηγούµενες εµπειρικές 

έρευνες διερεύνησαν τις επιπτώσεις των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση της επιχείρησης (Delery & Doty, 1996), ενώ µερικές 

στην αποτελεσµατικότητα, στις αποχωρήσεις των εργαζοµένων και στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση της επιχείρησης (Huselid, 1995). Ωστόσο, πολύ λίγες 

µελέτες εξέτασαν την επίπτωση των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην 

λειτουργική απόδοση, όπως την ποιότητα των προϊόντων, το κόστος διανοµής κ.λ.π 

(MacDuffie, 1995). Τα τελευταία χρόνια, αξιόλογη προσπάθεια προς αυτή την 

κατεύθυνση έγινε από τους Ahmad & Schroeder (2002), οι οποίοι µελέτησαν τις 

επιπτώσεις των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων στη λειτουργική απόδοση 

107 βιοµηχανικών µονάδων τριών διαφορετικών κλάδων από τη Γερµανία, την 

Ιταλία, την Ιαπωνία και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Χρησιµοποίησαν για 

την µέτρηση της λειτουργικής απόδοσης των βιοµηχανικών επιχειρήσεων 
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διάφορους δείκτες, τους οποίους έχουν προτείνει ερευνητές όπως ο Wheelwright 

(1978), ο Schmenner (1981), οι Hayes και Wheelwright (1984) και ο Hill (1989). Οι 

δείκτες αυτοί είναι το κόστος ανά µονάδα προϊόντος, η ποιότητα των παραγόµενων 

προϊόντων, η χρονική ακρίβεια στην παράδοση των προϊόντων, η ευελιξία αλλαγής 

του όγκου παραγωγής και ο βαθµός εισαγωγής νέων προϊόντων που προστέθηκε στη 

λίστα από τον Vickery et al. (1997). Για τη µέτρηση των δεικτών χρησιµοποίησαν 

εννοιολογική κλίµακα (κλίµακα Likert 5 σηµείων) και το άθροισµα της βαθµολογίας 

των πέντε δεικτών έδωσε τη συνολική λειτουργική απόδοση της επιχείρησης σε σχέση 

µε τους ανταγωνιστές. Μία άλλη σηµαντική ερευνητική εργασία, σε εθνικό επίπεδο, 

είναι αυτή των Moriones & Cerio (2000), οι οποίοι ασχολήθηκαν µε όλους τους 

κλάδους της Ισπανικής βιοµηχανίας. Οι Moriones & Cerio (2000), για τη µέτρηση της 

λειτουργικής απόδοσης χρησιµοποίησαν: (α) τον δείκτη αποδοτικότητας, ο οποίος 

αναφέρεται στο ποσοστό των παραγωγικών ωρών σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό 

ωρών παρουσίας της εργατικής δύναµης, (β) δύο δείκτες βελτίωσης της ποιότητας οι 

οποίοι καθορίστηκαν ως ποσοστό των ελαττωµατικών προϊόντων και σχετίζονται µε 

τα ολοκληρωµένα καθώς επίσης και µε τα µη ολοκληρωµένα προϊόντα, και (γ) δύο 

δείκτες για την απόδοση συναρτήσει του χρόνου εκ των οποίων ο ένας δείχνει τη 

βελτίωση στην ακρίβεια παράδοσης των προϊόντων και ο άλλος τη βελτίωση στον 

χρόνο που απαιτείται από τη στιγµή παραλαβής των πρώτων υλών µέχρι τη στιγµή 

παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη. Οι πέντε αυτές µεταβλητές λειτουργικής 

απόδοσης χαρακτηρίζονται ως δυϊκές, µε τιµή 0 σε περιπτώσεις επιχειρήσεων χωρίς 

βελτίωση και τιµή 1 σε περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάστηκε βελτίωση. Οι Bratton 

& Gold (2003) προτείνουν, για τη µέτρηση της λειτουργικής απόδοσης, δείκτες όπως 

η αναλογία της εργατικής παραγωγικότητας, η ποιότητα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών, και το κόστος ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος.  

Για τη µέτρηση της λειτουργικής απόδοσης των Ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων 

χρησιµοποιήθηκαν οι πέντε δείκτες που προτείνουν πολλοί ερευνητές και 

χρησιµοποίησαν επίσης οι Ahmad & Schroeder (2002). Η αξιολόγησή τους βασίστηκε 

σε εννοιολογική κλίµακα (κλίµακα Likert 5 σηµείων), µέσω της οποίας αποτυπώνεται 

η κατάσταση της επιχείρησης, για κάθε δείκτη, σε σχέση µε τον µέσο όρο του κλάδου. 
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Η διαφορετική απόδοση, η οποία µετρήθηκε µε ενιαίο τρόπο, εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από την τεχνολογία που χρησιµοποιεί και την παραγωγική διαδικασία την οποία 

εφαρµόζει η κάθε επιχείρηση. Βέβαια, είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις, όταν τα 

δεδοµένα προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς βιοµηχανικούς κλάδους, ακόµη 

και αν ο κλάδος αποτελεί µεταβλητή ελέγχου (Moriones & Cerio, 2000). Στον πίνακα 

5.4 παρουσιάζονται οι δείκτες οι οποίοι µετρούν τη λειτουργική απόδοση της 

επιχείρησης και µια σύντοµη περιγραφή τους.  
Πίνακας 5.4 : ∆είκτες λειτουργικής απόδοσης 

∆είκτης Περιγραφή 

Κόστος Μοναδιαίο κόστος 

Ποιότητα   Ποιότητα του προϊόντος 

∆ιανοµή   Παράδοση εντός χρόνου 

Ευελιξία Ευελιξία για αλλαγές στον όγκο παραγωγής 

Ταχύτητα Ταχύτητα εισαγωγής νέων προϊόντων 
Στις µεταβλητές αυτές επιλέγεται ένας αριθµός (από το 1: πολύ κατώτερο /η του µέσου όρου, έως το 5: 
πολύ ανώτερο /η από τον µέσο όρο του κλάδου), ο οποίος εκφράζει τη θέση της επιχείρησης έναντι 
των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου. 
 
 

Η εγκυρότητα του περιεχοµένου των δεικτών που µετρούν τη λειτουργική απόδοση 

θεωρείται δεδοµένη, επειδή όλοι αυτοί οι δείκτες χρησιµοποιήθηκαν ευρέως και 

αξιολογήθηκαν σε άλλες έρευνες. Ωστόσο, έγιναν και συζητήσεις µε υπευθύνους 

ανθρώπινων πόρων, ακαδηµαϊκούς του κλάδου, συµβούλους επιχειρήσεων αλλά και 

σχετική πιλοτική έρευνα σε ικανό αριθµό επιχειρήσεων. 

5.2.2.3.2 Μέτρηση της Χρηµατοοικονοµικής Απόδοσης 

Υπάρχουν πολλές µελέτες που ασχολήθηκαν µε τη µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής 

απόδοσης των επιχειρήσεων και πολλοί δείκτες οι οποίοι προτάθηκαν. Είναι αναγκαίο 

όµως να γίνει ένας διαχωρισµός µεταξύ των πολλών εναλλακτικών δεικτών, σε 

λογιστικούς και οικονοµικούς δείκτες κερδών (Becker & Olson, 1987; Hirsch, 1991). Οι 

δείκτες οικονοµικών κερδών εκφράζουν τις καθαρές οικονοµικές εισροές που προκύπτουν 

για τους µετόχους. Τα λογιστικά κέρδη µπορεί να διαφέρουν από τα οικονοµικά, ως 

αποτέλεσµα συγχρονισµού εκροών, λογιστικής διόρθωσης για απόσβεση, επιλογής 

λογιστικής µεθόδου και λάθους µέτρησης. Επιπλέον, τα οικονοµικά οφέλη, σε αντίθεση 
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µε τα λογιστικά τα οποία καταγράφουν ιστορικά οικονοµικά στοιχεία, αντανακλούν την 

παρούσα αλλά και τη µελλοντική θέση της επιχείρησης στην αγορά στην οποία 

λειτουργούν (Huselid, 1995). Αν και υπάρχει µία ευρεία αποδοχή, στη βιβλιογραφία, ότι 

τα µέτρα χρηµατοοικονοµικών αγορών (capital market measures) είναι ανώτερα από τα 

λογιστικά, τα λογιστικά δεδοµένα παρέχουν επιπλέον σχετικές πληροφορίες (Hirschey & 

Wichern, 1984). Εκτός αυτού, τα λογιστικά δεδοµένα είναι συχνά το επίκεντρο των 

διευθυντών ανθρώπινων πόρων οι οποίοι πρέπει να κατανείµουν τους περιορισµένους 

πόρους. Ο Huselid (1995) χρησιµοποίησε ένα µέτρο οικονοµικών κερδών (Tobin’s q) και 

ένα λογιστικό µέτρο (gross rate of return on capital), καθένα από τα οποία, σύµφωνα µε 

τους Hall et al. (1988), Hirsch (1991), Hirschey &Wichern (1984), είναι το καλύτερο 

µέτρο της κατηγορίας του. Οι Bratton & Gold (2003) στο µοντέλο τους προτείνουν ως 

µέτρα χρηµατοοικονοµικής απόδοσης, τα κέρδη (profits), το µερίδιο αγοράς (market 

share) και την απόδοση των επενδύσεων (return on investment).  

Μολονότι συχνά χρησιµοποιούνται καθαρά χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα για τη 

µέτρηση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης, οι ερευνητές χρησιµοποιούν επίσης και 

εννοιολογικές κλίµακες για να ποσοτικοποιήσουν την απόδοση (Bratton & Gold, 

2003). Ο Cully et al. (1998), για παράδειγµα, µέτρησε την οικονοµική απόδοση των 

επιχειρήσεων, ζητώντας από τους διευθυντές να συγκρίνουν τη δική τους επιχείρηση 

σε έναν ιδιαίτερο τοµέα (π.χ παραγωγικότητα) σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις του 

ίδιου κλάδου, χρησιµοποιώντας εννοιολογική κλίµακα από «πολύ κάτω από τον µέσο 

όρο» έως «πολύ πάνω από τον µέσο όρο». Η τακτική αυτή είναι συνηθισµένη σε 

πολλές παρόµοιες έρευνες, αν και οι συγκρίσεις των απαντήσεων είναι ίσως 

προβληµατικές, εξαιτίας της υποκειµενικότητας των αντιλήψεων. Σε αντιπαράθεση, 

ωστόσο, αυτής της προσέγγισης, υπάρχει η εναλλακτική της συλλογής αντικειµενικών 

δεδοµένων (στον βαθµό που αυτά είναι διαθέσιµα) και της µεταχείρισής των, σαν να 

ανήκουν στον ίδιο συµπαγή πληθυσµό. Πως µπορούµε όµως να συγκρίνουµε, στην 

ίδια µεταβλητή, δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους; 

Αυτό απαιτεί σίγουρα µια κανονικοποίηση της µεταβλητής, µε σκοπό να λάβουµε 

υπόψη µας το αντίστοιχο σηµείο αναφοράς του κλάδου (συχνά τον µέσο όρο του 

κλάδου) για να είναι σηµαντική αυτή η σύγκριση. Όπως όµως πολλοί σχολιάζουν, η 

έννοια του κλάδου είναι µάλλον ασαφής και τα όριά του ελλιπώς καθορισµένα. Ως εκ 
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τούτου, η εγκυρότητα τέτοιων συγκρίσεων µπορεί είναι επίσης προβληµατική. Η 

«σχετικότητα» των συγκρίσεων µε τη χρήση εννοιολογικών κλιµάκων µέτρησης, 

εποµένως, µπορεί να µην είναι κατώτερη από αυτήν που θα προκύψει µε τη χρήση 

αντικειµενικών δεδοµένων και απόλυτη σύγκριση (Spanos & Lioukas, 2001).  

Για τη µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης των Ελληνικών βιοµηχανιών 

χρησιµοποιήθηκαν επτά δείκτες (Spanos & Lioukas, 2001), οι οποίοι δηµιουργούν 

δύο παράγοντες. Τον πρώτο παράγοντα, ο οποίος αποτελείται από τους δείκτες 

«όγκος πωλήσεων», «ρυθµός µεταβολής όγκου πωλήσεων», «µερίδιο αγοράς» και 

«ρυθµός µεταβολής µεριδίου αγοράς», µπορούµε να τον ονοµάσουµε «Θέση στην 

αγορά». Τον δεύτερο παράγοντα, που αποτελείται από τούς δείκτες «περιθώρια 

κέρδους», «απόδοση ίδιων κεφαλαίων» και «καθαρά κέρδη µετά φόρων», µπορούµε 

να τον αναφέρουµε ως «Κερδοφορία» (Woo & Willard, 1983; Venkatraman & 

Ramanujam, 1986). Η αξιολόγησή τους βασίστηκε σε εννοιολογική κλίµακα (κλίµακα 

Likert 5 σηµείων), µέσω της οποίας αποτυπώνεται η κατάσταση της επιχείρησης, για 

κάθε δείκτη, σε σχέση µε τον µέσο όρο του κλάδου. Στον πίνακα 5.5 παρουσιάζονται οι 

δείκτες οι οποίοι µετράνε τη χρηµατοοικονοµική απόδοση της επιχείρησης. 

Πίνακας 5.5: ∆είκτες µέτρησης χρηµατοοικονοµικής απόδοσης 
Παράγοντας ∆είκτης 
Θέση Αγοράς Όγκος Πωλήσεων 

Ρυθµός µεταβολής όγκου πωλήσεων 

Μερίδιο αγοράς 

Ρυθµός µεταβολής µεριδίου αγοράς 

Κερδοφορία Περιθώρια κέρδους 

Απόδοση ίδιων κεφαλαίων 

Καθαρά κέρδη µετά φόρων 

Στις µεταβλητές αυτές επιλέγεται ένας αριθµός (από το 1: πολύ κατώτερος του µέσου όρου, έως το 5: 
πολύ ανώτερος από τον µέσο όρο του κλάδου), ο οποίος εκφράζει τη θέση της επιχείρησης έναντι 
των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου. 
 

Η εγκυρότητα του περιεχοµένου των δεικτών που µετρούν τη χρηµατοοικονοµική 

απόδοση θεωρείται δεδοµένη, επειδή όλοι οι δείκτες αυτοί χρησιµοποιήθηκαν 

ευρέως και αξιολογήθηκαν σε άλλες έρευνες. Ωστόσο, έγιναν και συζητήσεις µε 
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υπευθύνους ανθρώπινων πόρων, ακαδηµαϊκούς του κλάδου, συµβούλους 

επιχειρήσεων αλλά και πιλοτική έρευνα σε ικανό αριθµό επιχειρήσεων.  
 

5.3 Μεταβλητές Ελέγχου  

Το µοντέλο αναπτύχθηκε για να δώσει αµερόληπτες εκτιµήσεις της επίδρασης των 

πρακτικών ανθρώπινων πόρων του Pfeffer στην απόδοση της επιχείρησης. Για τον λόγο 

αυτόν η επιλογή των µεταβλητών ελέγχου για κάθε εξαρτηµένη µεταβλητή πρέπει να 

στηρίζεται σε προσεκτική ανασκόπηση προηγούµενων εµπειρικών µελετών, οι οποίες 

επικεντρώνονται σε αυτές τις µεταβλητές που πιθανώς συνδέονται και µε τις 

εξαρτηµένες µεταβλητές και µε τη χρήση των πρακτικών ανθρώπινων πόρων (Huselid, 

1995). Στην παρούσα έρευνα, η πρώτη µεταβλητή ελέγχου είναι το µέγεθος της 

επιχείρησης. Το µέγεθος συνήθως προσδιορίζεται µε βάση τον αριθµό των 

εργαζοµένων στην επιχείρηση και είναι µία από τις συνηθέστερες µεταβλητές ελέγχου 

(Moriones & Cerio, 2000; Spanos & Lioukas, 2001). Σκοπός αυτής της επιλογής είναι 

να εξουδετερωθεί οποιαδήποτε επίδραση του µεγέθους στην απόδοση της επιχείρησης. 

Ο προσδιορισµός της µεταβλητής «µέγεθος επιχείρησης» έγινε µε βάση τον αριθµό των 

εργαζοµένων και αποτελείται από τις κατηγορίες «µικρή», «µικροµεσαία» και 

«µεγάλη». Από τη στιγµή που οι επιχειρήσεις ανήκουν σε όλους τους κλάδους της 

βιοµηχανίας, η επίδραση του κλάδου πρέπει να εξαλειφθεί πριν την εξέταση της 

επίπτωσης των πρακτικών στην απόδοση της επιχείρησης (Ahmad & Schroeder, 2002). 

Έτσι, ως δεύτερη µεταβλητή ελέγχου θα µπορούσε να επιλεγεί ο κλάδος στον οποίο 

ανήκει η βιοµηχανία. Επειδή όµως το πλήθος των κλάδων, σε σχέση µε το µέγεθος του 

δείγµατος, είναι πολύ µεγάλο (23 κωδικοί), οποιοδήποτε συµπέρασµα θα ήταν 

στατιστικά αβάσιµο.  
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6.1 Εισαγωγή 

Για την ανάλυση των δεδοµένων και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές απλής περιγραφικής στατιστικής (Μέση Τιµή, Τυπική 

Απόκλιση, Συχνότητες κ.λ.π), αλλά κυρίως τεχνικές πολυµεταβλητής ανάλυσης 

δεδοµένων (ANOVA, ∆ιερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, Επικυρωτική 

Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση Οµάδων, Μοντέλα ∆οµικών Εξισώσεων κ.λ.π). Για 

την επικύρωση και τον έλεγχο της σηµαντικότητας των αποτελεσµάτων 

πραγµατοποιήθηκαν οι κατά περίπτωση ενδεδειγµένοι στατιστικοί έλεγχοι. Στις 

περιπτώσεις που οι έννοιες αποδίδονται από πολλές προσδιοριστικές µεταβλητές 

(items) και ήταν απαραίτητη η δηµιουργία παραγόντων (δοµών) έγιναν οι κατάλληλοι 

έλεγχοι της εγκυρότητας της δοµής τους (construct validity).  

6.2 Γενικά Αποτελέσµατα 

Οι επιχειρήσεις του δείγµατος ανήκουν σε όλο σχεδόν το φάσµα των κλάδων της 

βιοµηχανίας. Ωστόσο, πολυπληθέστερες είναι αυτές οι ποίες ανήκουν στον κλάδο των 

τροφίµων-ποτών µε 28%, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας µε 8,7% και στον κλάδο 

ένδυση µε 9,2%. Το 92% των επιχειρήσεων είναι Ανώνυµες Εταιρείες (90% το ποσοστό 

των Α.Ε στον πληθυσµό), ενώ 20% είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο των Αθηνών. 

Με βάση το µέγεθος, όπως αυτό καθορίστηκε προηγουµένως, το 21,2% των 

επιχειρήσεων του δείγµατος θεωρούνται µικρές, το 47,6% µικροµεσαίες και το 31,3% 

µεγάλες (Πίνακας 6.1). 

Πίνακας 6.1: Μέγεθος Επιχειρήσεων 

Μέγεθος Επιχείρησης

44 21,2 21,2 21,2
99 47,6 47,6 68,8
65 31,3 31,3 100,0

208 100,0 100,0

Μικρή (<50)
Μικροµεσαία (50-249)
Μεγάλη (>=250)
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent
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Χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων του δείγµατος είναι ότι ένα σηµαντικό ποσοστό 

(23,6%) των υπευθύνων για το ανθρώπινο δυναµικό είναι γυναίκες (Πίνακας 6.2). 

Πίνακας 6.2: Υπεύθυνος Ανθρώπινων Πόρων 

159 76,4 76,4 76,4
49 23,6 23,6 100,0

208 100,0 100,0

Άνδρας
Γυναίκα
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Το 16,8% των υπευθύνων είναι απόφοιτοι Λυκείου, το 10,6% είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, 

το 54,3% πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και το 18,3% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή/ και 

διδακτορικού τίτλου σπουδών (Πίνακας 6.3).  

Πίνακας 6.3: Επίπεδο µόρφωσης υπευθύνου ανθρώπινων πόρων 

35 16,8 16,8 16,8
22 10,6 10,6 27,4

113 54,3 54,3 81,7

38 18,3 18,3 100,0

208 100,0 100,0

Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος ΤΕΙ
Απόφοιτος ΑΕΙ
Κάτοχος
µεταπτυχιακού/
διδακτορικού
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

 
 
Από τον Έλεγχο Ανεξαρτησίας (Test of Independence), ο οποίος πραγµατοποιήθηκε για 

να διαπιστωθεί αν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ µεγέθους επιχείρησης και του επιπέδου 

σπουδών του υπευθύνου ανθρωπίνων πόρων διαπιστώθηκε ότι, οι απόφοιτοι Λυκείου 

είναι συνήθως υπεύθυνοι προσωπικού µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι 

πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι υπεύθυνοι προσωπικού σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι κυρίως σε µικροµεσαίες, αλλά και 

σηµαντικό µέρος αυτών σε µεγάλες, ενώ τέλος οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή/και 

∆ιδακτορικών κυρίως σε µεγάλες επιχειρήσεις (Πίνακας 6.4).  
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Πίνακας 6.4: Επίπεδο Μόρφωσης* Μέγεθος Επιχείρησης 

13 16 5 34
38,2% 47,1% 14,7% 100,0%

5 15 2 22
22,7% 68,2% 9,1% 100,0%

20 57 36 113
17,7% 50,4% 31,9% 100,0%

5 11 22 38
13,2% 28,9% 57,9% 100,0%

43 99 65 207
20,8% 47,8% 31,4% 100,0%

Απόφοιτος Λυκείου

Απόφοιτος ΤΕΙ

Απόφοιτος ΑΕΙ

Κάτοχος µεταπτυχιακού/
διδακτορικού

Επίπεδο
Μόρφωσης

Total

Μικρή
(<50)

Μικροµε
σαία

(50-249)
Μεγάλη
(>=250)

Μέγεθος Επιχείρησης

Total

 
 

Από τον πίνακα 6.5 διαπιστώνουµε ότι η τιµή του χ2-ελέγχου (26,517 µε 6 βαθµούς 

ελευθερίας) είναι στατιστικά σηµαντική (Sig.=0,00) και έτσι τεκµηριώνεται και 

στατιστικά η εµφανής εξάρτηση των µεταβλητών «µέγεθος επιχείρησης» και «επίπεδο 

σπουδών» (Πίνακας 6.5).  

Πίνακας 6.5: Χ2-Τεστ Ανεξαρτησίας 

26,517a 6 ,000
26,353 6 ,000

18,378 1 ,000

207

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,57.

a. 

 
 
Ο δείκτης Γάµα (Gamma), ο οποίος µετράει την ένταση της σχέσης των µεταβλητών, µε 

τιµή 0,433 είναι στατιστικά σηµαντικός (Sig.=0,00), δηλώνοντας ασθενή θετική αλλά 

στατιστικά σηµαντική εξάρτηση (Πίνακας 6.6).  
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Πίνακας 6.6: ∆είκτης Συσχέτισης Gamma 

Symmetric Measures

,433 ,088 4,573 ,000
207

GammaOrdinal by Ordinal
N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.

Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
6.3 Προγραµµατισµός Ανθρώπινων Πόρων 

Ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων καθορίζει τις ανάγκες της επιχείρησης σε 

ανθρώπινο δυναµικό µε σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Σήµερα που 

το οικονοµικό και το κοινωνικό περιβάλλον αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς, ο 

προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων έχει καταστεί περισσότερο δυναµικός και 

απαραίτητος. Από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας προκύπτει ότι, το 59,1% 

των βιοµηχανιών προγραµµατίζει τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναµικό όταν το 

κρίνει απαραίτητο, ενώ το 26,9% κάθε 7 έως12 µήνες (Πίνακας 6.7).  

Πίνακας 6.7: Συχνότητα Προγραµµατισµού 

3 1,4 1,4 1,4
24 11,6 11,6 13,0
56 26,9 26,9 39,9

2 1,0 27,9 40,9
123 59,1 59,1 100,0
208 100,0 100,0

ποτέ
1-6 µήνες
7-12 µήνες
13-24 µήνες
Όταν κρίνεται απαραίτητο
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

 
 

Το 74,3% των υπευθύνων προσωπικού θεωρεί ότι ο προγραµµατισµός είναι από αρκετά 

έως πολύ σηµαντικός για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, το 92,7% για 

τη βελτίωση της παραγωγικότητας, το 83,4% για την αύξηση της οικονοµικής 

απόδοσης και το 84,3% για την ευελιξία του εργατικού δυναµικού (Πίνακας 6.8). 
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Πίνακας 6.8: Σηµαντικότητα του προγραµµατισµού στην επίτευξη των στόχων 

 Σηµαντικότητα (%) 

Στόχοι Επιχείρησης Καθόλου Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Πολύ  

Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 1,5 6,8 17,4 39,3 35,0 

Βελτίωση παραγωγικότητας 0,0 0,0 7,3 33,7 59,0 

Αύξηση οικονοµικής απόδοσης 0,5 2,9 13,2 39,5 43,9 

Ευελιξία εργατικού δυναµικού 0,0 2,0 13,7 34,1 50,2 
 

Το 95,2% των βιοµηχανιών χρησιµοποιεί, για τον προγραµµατισµό, µεθόδους 

διοικητικής κρίσης, µόνο το 13% µαθηµατικές- στατιστικές µεθόδους και το 8,2% 

συνδυάζει τις δυο µεθόδους (Πίνακας 6.9).  

Πίνακας 6.9: Μέθοδοι Προγραµµατισµού  

                                                                                                                                           Ποσοστό επί         
Μέθοδοι                                                               Κωδικός            Πλήθος                 των περιπτώσεων 
Μέθοδος ∆ιοικητικής Κρίσης                                    1                      197                               95,20 

Μαθηµατική-Στατιστική Μέθοδος                            2                        27                               13,00 

Σύνολο απαντήσεων                                                                         224                              108,20 

1 missing cases;  207 valid cases 
 

Προκύπτει επίσης ότι οι µικροµεσαίες και κυρίως οι µεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι 

οποίες συνδυάζουν τις παραπάνω µεθόδους. Από αυτές που χρησιµοποιούν 

µαθηµατικές- στατιστικές µεθόδους, το 11,5% χρησιµοποιεί την ανάλυση 

παλινδρόµησης, το 15,4% την ανάλυση χρονολογικών σειρών, το 61,5% την 

παραγωγική αναλογία ανά εργάτη και το 57,7% την εργατική αναλογία ανά 

παραγόµενο προϊόν (Πίνακας 6.10). 

Πίνακας 6.10: Μαθηµατικές- Στατιστικές Μέθοδοι Προγραµµατισµού 

                                                                                                                                              Ποσοστό επί 
Μέθοδοι                                                              Κωδικός              Πλήθος                  των περιπτώσεων 
Ανάλυση παλινδρόµησης                                           1                         3                                    11,5 

Ανάλυση χρονολογικών σειρών                                 2                         4                                    15,4 

Παραγωγική αναλογία ανά εργάτη                            3                       16                                    61,5 

Εργατική αναλογία ανά παραγόµενο προϊόν             4                       15                                    57,7 

Σύνολο απαντήσεων                                                                          38                                  146,2              

182 missing cases; 26 valid cases 
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6.4 Αξιολόγηση Εργαζοµένων 

Η πλέον αµφισβητηµένη και συγχρόνως η λιγότερο δηµοφιλής λειτουργία της 

∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων θεωρείται η αξιολόγηση των εργαζοµένων. Η 

αξιολόγηση, ακόµα και σήµερα, στις όχι πολύ αναπτυγµένες κοινωνίες γίνεται συνήθως 

χωρίς σύστηµα, δηλαδή δεν ακολουθούνται ορισµένοι κανόνες. Αντίθετα, στις 

αναπτυγµένες χώρες µε βιοµηχανική παράδοση η αξιολόγηση γίνεται συστηµατικά και 

µε διαρκώς αναναιούµενες µεθόδους. Στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα δεδοµένα 

της έρευνας, το 40,9% των βιοµηχανικών επιχειρήσεων του δείγµατος δεν αξιολογεί 

τους εργαζόµενους σε σταθερή χρονική βάση αλλά όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το 

36,1% πραγµατοποιεί αξιολόγηση κάθε χρόνο, ένα σηµαντικό ποσοστό αυτών (9,1%) 

κάθε έξι µήνες, ενώ το 7,2% όταν ολοκληρώνεται ένα έργο (Πίνακας 6.11).  

Πίνακας 6.11: Συχνότητα Αξιολόγησης 

1 ,5 ,5 ,5
4 1,9 1,9 2,4
2 1,0 1,0 3,4
5 2,4 2,4 5,8

19 9,1 9,1 14,9
75 36,1 36,1 51,0
2 1,0 1,0 52,0

85 40,9 40,9 92,9
15 7,2 7,2 100,0

208 100,0 100,0

ποτέ
κάθε µήνα
κάθε 2 µήνες
κάθε 3 µήνες
κάθε 6 µήνες
κάθε χρόνο
κάθε 2 χρόνια
όταν κρίνεται απαραίτητο
µε την ολοκλήρωση του κάθε έργου
Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

 
 

Η αξιολόγηση των εργαζοµένων, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.12, θεωρείται ότι 

συµβάλει, από αρκετά έως πολύ, στη βελτίωση της ατοµικής απόδοσης (85,8%), την 

αύξηση της παραγωγικότητας (89,4%), την αύξηση της παρακίνησης (78%), στις 

διαδικασίες επιλογής προσωπικού (73,7%), στις διαδικασίες προγραµµατισµού 

(74,5%), στον καθορισµό των ατοµικών και επιχειρησιακών αναγκών για εκπαίδευση 

(72%) και στις προαγωγές στις απολύσεις και στη διαµόρφωση των µισθών (78,6%).  
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Πίνακας 6.12: Σηµαντικότητα της αξιολόγησης στην επίτευξη των στόχων 

 Σηµαντικότητα (%) 

Στόχοι Επιχείρησης Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Αρκετά Πολύ  

Βελτίωση ατοµικής απόδοσης 1,0 1,5 11,7 40,3 45,5 

Αύξηση παραγωγικότητας 0,5 0,5 9,6 37,9 51,5 

Αύξηση παρακίνησης 0,5 1,0 24,8 36,1 37,6 

∆ιαδικασία επιλογής προσωπικού 0,5 3,4 21,0 43,9 31,2 

∆ιαδικασία προγραµµατισµού 1,0 3,9 20,6 50,0 24,5 

Καθορισµό αναγκών εκπαίδευσης 2,0 5,9 20,1 36,7 35,3 

Προαγωγές, απολύσεις, διαµόρφωση µισθών 1,5 3,4 16,5 33,2 45,4 
 

 

Οι ιδιότητες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες και αξιολογούνται είναι πολλές. Εκείνες 

όµως που κατέχουν σηµαντικότερη θέση είναι η γνώση της εργασίας (90,3%), η 

ποιότητα της εργασίας (93,7%), η υπευθυνότητα (86,4%) και η επιµέλεια-ακρίβεια 

(75,7%). Η ποσότητα της εργασίας µε 69,9% δεν αποτελεί, όπως ήταν αναµενόµενο, 

βασική προτεραιότητα (Πίνακας 6.13).  

Πίνακας 6.13: Χαρακτηριστικά Αξιολόγησης 

Χαρακτηριστικά Κωδικός Πλήθος 
Ποσοστό 
επί των 

περιπτώσεων 
Η γνώση της εργασίας 1 186 90,3 

Η ποιότητα της εργασίας 2 193 93,7 

Η ποσότητα της εργασίας 3 144 69,9 

Η υπευθυνότητα και η εγκυρότητα  4 178 86,4 

Η επιµέλεια και η ακρίβεια 5 156 75,7 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις  6 133 64,6 

Η αποτελεσµατική χρήση του χρόνου  7 130 63,1 

Οι πρωτοβουλίες  8 134 65,0 

Σύνολο απαντήσεων       1254              608,7 

2 missing cases;  206 valid cases    

 

Μια εκτενέστερη µελέτη των ιδιοτήτων αυτών, σε σχέση µε το µέγεθος της 

επιχείρησης, δείχνει (Πίνακας 6.14), ότι η γνώση και η ποιότητα της εργασίας είναι για 

όλες τις κατηγορίες µεγέθους πάρα πολύ σηµαντική (από 88,8% έως 96,9%). Επίσης, η 

υπευθυνότητα είναι εξίσου πολύ σηµαντική και για τις τρεις κατηγορίες µεγέθους, αφού 
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την αξιολογεί ποσοστό µεγαλύτερο του 83%. Ως εξίσου σηµαντική, για όλες τις 

κατηγορίες, θεωρείται και η αποτελεσµατική χρήση του χρόνου, µε ποσοστό περίπου 

63%. Η ποσότητα της εργασίας παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις µεγάλες 

(75,5%) και τις µικροµεσαίες (67,2%), ενώ η επιµέλεια και η ακρίβεια µε 78,6% 

ζητείται περισσότερο στις µικροµεσαίες. Οι διαπροσωπικές σχέσεις αξιολογούνται από 

το 79,7% των µεγάλων επιχειρήσεων, έναντι 61% των µικροµεσαίων και 59% των 

µικρών. Τέλος η ανάληψη πρωτοβουλιών είναι µια ιδιότητα την οποία επιζητούν σε 

σηµαντικό βαθµό οι µεγάλες (81,3%) και σε µικρότερο οι µικροµεσαίες (60,2%) και οι 

µικρές (53,5%).  

Πίνακας 6.14: Ιδιότητες προς αξιολόγηση* Μέγεθος επιχείρησης 

 Μέγεθος Επιχείρησης  

Ιδιότητα Μικρή Μικροµεσαία Μεγάλη Σύνολο 

Η γνώση της εργασίας 39 

90,7% 

87 

88,8% 

59 

92,2% 

185 

 

Η ποιότητα της εργασίας 41 

95,3% 

89 

90,8% 

62 

96,9% 

192 

 

Η ποσότητα της εργασίας 26 

60,5% 

74 

75,5% 

43 

67,2% 

143 

 

Η υπευθυνότητα και η εγκυρότητα 36 

83,7% 

87 

88,8% 

55 

85,9% 

178 

 

Η επιµέλεια και η ακρίβεια 31 

72,1% 

77 

78, 6% 

47 

73,4% 

155 

 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις 21 

48,8% 

61 

62,2% 

51 

79,7% 

133 

 

Η αποτελεσµατική χρήση του χρόνου 27 

62,8% 

62 

63,3% 

40 

62,5% 

129 

 

Οι πρωτοβουλίες 23 

53,5% 

59 

60,2% 

52 

81,3% 

134 

 

Σύνολο 244 596 409 1249 
 

 

Οι αξιολογήσεις, στο 79,5% των επιχειρήσεων, πραγµατοποιούνται από τους 

προϊσταµένους των τµηµάτων και στο 20,5% από πολλές πηγές συγχρόνως. Μόνο στο 

4,5% των επιχειρήσεων εφαρµόζουν τη µέθοδο της αυτοαξιολόγησης. Όσον αφορά τις 

µεθόδους αξιολόγησης τις οποίες εφαρµόζουν, δεν παρουσιάζουν µεγάλη 
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διαφοροποίηση. Το 73,4% των επιχειρήσεων αξιολογεί µε τη µέθοδο της επίτευξης των 

αντικειµενικών στόχων, το 19,2% µε τη µέθοδο σύγκρισης µε πρότυπα επίδοσης, το 

16,4% µε τη µέθοδο της διαβάθµισης και το 7,9% µε τη µέθοδο της ελεύθερης έκθεσης 

(Πίνακας 6.15).  

Πίνακας 6.15: Μέθοδοι αξιολόγησης 

Μέθοδοι Κωδικός Πλήθος 
Ποσοστό επί 

των 
περιπτώσεων 

Μέθοδος αξιολόγησης. µε βάση την επίτευξη στόχων 1     149 73,4 

Μέθοδος κατάταξης 2 12   5,9 

Μέθοδος διαβάθµισης 3 27 16,4 

Μέθοδος ελεύθερης έκθεσης 4 16   7,9 

Μέθοδος σύγκρισης µε πρότυπα επίδοσης 5 39 19,2 

Μέθοδος υποχρεωτικής επιλογής 6 3   1,5 

Μέθοδος σταθµισµένου καταλόγου 7 7   3,4 

Μέθοδος κρίσιµων γεγονότων 8 12   5,9 

Μέθοδος αξιολόγησης µε βάση κλίµακες. συµπεριφοράς 9 15   7,4 

Μέθοδος 3600 µε ανατροφοδότηση 10 12   5,9 
Σύνολο απαντήσεων      292           143,8 

5 missing cases; 203 valid cases    

6.5 Οι 7 Πρακτικές του Pfeffer 

Πριν την ανάλυση των δεδοµένων και την εξαγωγή και ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων τα οποία αναφέρονται στις 7 πρακτικές του Pfeffer, 

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος, ο οποίος αφορούσε στην εγκυρότητα του περιεχοµένου 

(content validity) και της δοµής (construct validity) τους. Ο έλεγχος της εγκυρότητας 

του περιεχοµένου περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.2.2 και έδειξε ότι όλες οι 

πρακτικές αποτελούνται από έγκυρες µεταβλητές, οι οποίες είναι θεωρητικά και 

ερευνητικά τεκµηριωµένες. Ο έλεγχος της εγκυρότητας της δοµής ολοκληρώθηκε σε 

δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση ελέγχθηκαν οι µεταβλητές οι οποίες τροποποιήθηκαν, 

σε σχέση µε τις αρχικές µεταβλητές των Ahmad και Schroeder και στη συνέχεια, στη 

δεύτερη φάση, ελέγχθηκε η ποιότητα προσαρµογής των µεταβλητών στις αντίστοιχες 

πρακτικές.  
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6.5.1 Έλεγχος δοµής τροποποιηθέντων µεταβλητών 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας της δοµής των µεταβλητών που τροποποιήθηκαν ή 

και συµπληρώθηκαν, σε σχέση µε τις αντίστοιχες αρχικές µεταβλητές των Ahmad και 

Schroeder, οι έλεγχοι οι οποίοι έγιναν αφορούσαν: 

1. Την αξιοπιστία (Reliability) 

2. Τη µονοδιάστατη δοµή των στοιχείων (Unidimensionality) 

3. Τη ∆ιακριτή Εγκυρότητα (Discriminant Validity) 

Η έννοια της αξιοπιστίας αναφέρεται στην έκταση κατά την οποία ένα σύνολο 

µεταβλητών είναι συνεπές σε αυτό που σκοπεύει να µετρήσει (Hair et al., 1995). Ο 

έλεγχος της αξιοπιστίας έγινε µε τη χρήση του δείκτη Cronbach Alpha, ο οποίος 

µετράει τη συνοχή µεταξύ των µεταβλητών. Οι τιµές του δείκτη Cronbach Alpha 

κυµαίνονται από 0 έως 1, ενώ αξιόπιστες  θεωρούνται τιµές από 0,7 και πάνω (Spector, 

1992; Nunnally, 1978). Η Karathanasi (1995) αναφέρει πως το επίπεδο αποδοχής της 

τιµής του δείκτη εξαρτάται από το στάδιο της έρευνας και από τους αντικειµενικούς 

σκοπούς της. 

Για τον έλεγχο της µονοδιάστατης δοµής των στοιχείων που αποτελούν τον 

παράγοντα, χρησιµοποιήθηκε ∆ιερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, η οποία 

εφαρµόζεται όταν η δοµή του µοντέλου δεν είναι γνωστή ή προκαθορισµένη και 

χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα για να την αποκαλύψουν (Timm, 2002). Για την 

ολοκλήρωση της παραγοντικής ανάλυσης και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων, 

ακολουθήθηκε συγκεκριµένη διαδικασία και εξετάστηκαν οι κατάλληλοι δείκτες. 

Συγκεκριµένα: 

 Για την εξαγωγή των παραγόντων εφαρµόστηκε η µέθοδος της Ανάλυσης 

Βασικών Συνιστωσών (Principal Component Analysis) µε Ορθογώνια Περιστροφή 

των αξόνων µε τη µέθοδο Varimax, η οποία, κατά τους Sharma (1996) και Hair et al. 

(1995), αποτελεί µία από τις δηµοφιλέστερες µεθόδους ορθογώνιας περιστροφής. 

Κατά τους Johnson και Wichern (1998) η επιλογή της µεθόδου επίλυσης και του τύπου 

της περιστροφής είναι η λιγότερο σηµαντική απόφαση. Στην πράξη, η πλέον 

ικανοποιητική παραγοντική ανάλυση είναι αυτή στην οποία οι περιστροφές 
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δοκιµάζονται µε περισσότερους από έναν τρόπους και όλα τα αποτελέσµατα 

επιβεβαιώνουν την ίδια δοµή των παραγόντων.   

 Για τον έλεγχο της καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης εξετάστηκε 

η ύπαρξη ικανοποιητικών συσχετίσεων στον πίνακα των δεδοµένων. Αν δεν υπάρχει 

σηµαντικός αριθµός συσχετίσεων µεγαλύτερων του 0,30 τότε η παραγοντική ανάλυση 

πιθανώς δεν είναι κατάλληλη (Hair et al.,1995). Εξετάστηκαν, επίσης, οι µερικές 

συσχετίσεις (partial Correlations) µεταξύ των µεταβλητών και ο πίνακας συσχετίσεων 

anti- image, του οποίου τα εκτός κυρίας διαγωνίου στοιχεία είναι οι αρνητικές τιµές 

των συντελεστών µερικών συσχετίσεων. Μεγάλες τιµές στον anti- image πίνακα 

συσχετίσεων  αποτελούν ενδείξεις ότι, ίσως ο πίνακας δεδοµένων δεν είναι 

κατάλληλος για παραγοντική ανάλυση (Hair et al.,1995). Για περαιτέρω και 

πληρέστερη εξέταση της καταλληλότητας των δεδοµένων για παραγοντική ανάλυση, 

έγινε ο έλεγχος Σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s test of sphericity). Ο έλεγχος 

αυτός εξετάζει την ύπαρξη συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών και στην ουσία 

παρέχει τη στατιστική πιθανότητα ο πίνακας συσχετίσεων να περιέχει σηµαντικές 

συσχετίσεις µεταξύ, τουλάχιστον, κάποιων µεταβλητών. Γίνεται µε τη χρήση της Χ2 

κατανοµής, ενώ η p-τιµή ελέγχου εξαρτάται από το επιθυµητό επίπεδο 

σηµαντικότητας, το οποίο συνήθως είναι µικρότερο του 5%. Η αύξηση του µεγέθους 

του δείγµατος προκαλεί στον έλεγχο Bartlett µεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση 

συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών (Hair et al., 1995). Ένα άλλο µέτρο, το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε, είναι το µέτρο της Συνολικής ∆ειγµατοληπτικής 

Καταλληλότητας (Measure of Sampling Adequacy- M.S.A) των  Kaiser- Mayer- 

Olkin (K.M.O). Αυτό το µέτρο είναι το πλέον δηµοφιλές διαγνωστικό µέτρο και 

παρέχει τον βαθµό κατά τον οποίο κάποιες µεταβλητές ανήκουν στον ίδιο παράγοντα 

(Sharma, 1996). Στην ουσία, προσδιορίζει ποσοτικά τον βαθµό συσχέτισης µεταξύ των 

µεταβλητών και κατά συνέπεια την καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης (Hair 

et al., 1995). Οι τιµές του δείκτη Κ.Μ.Ο κυµαίνονται από 0 έως 1. ∆εν υπάρχει 

στατιστικός έλεγχος για τις τιµές του δείκτη, αλλά οι Kaiser και Rice (1974) συνιστούν 

να απορρίπτονται τιµές µικρότερες του 0,5. Αντίθετα, τιµές µεγαλύτερες και ίσες του 

0,9 θεωρούνται θαυµάσιες. Ο Sharma (1996) σηµειώνει πως ο δείκτης Κ.Μ.Ο της 

συνολικής δειγµατικής καταλληλότητας πρέπει να είναι µεγαλύτερες του 0,8. Ωστόσο, 
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και τιµές πάνω από 0,6 θεωρούνται ανεκτές. Η τιµή του δείκτη MSA αυξάνει όταν : 

(α) το µέγεθος του δείγµατος αυξάνει, (β) ο µέσος όρος των συσχετίσεων αυξάνει, (γ) 

ο αριθµός των µεταβλητών αυξάνει ή (δ) ο αριθµός των παραγόντων µικραίνει (Hair et 

al., 1995). Το µέτρο της ∆ειγµατοληπτικής Καταλληλότητας (MSA), κάτω από τις 

ίδιες οδηγίες, µπορεί να επεκταθεί και σε κάθε µεταβλητή ξεχωριστά. Από τη στιγµή 

που οι µεταβλητές αγγίζουν το αποδεκτό όριο, στη συνέχεια µπορεί να αξιολογηθεί η 

συνολική τιµή της δειγµατοληπτικής καταλληλότητας και να ληφθεί απόφαση για τη 

συνέχιση της παραγοντικής ανάλυσης (Hair et al., 1995). 

 Για τον προσδιορισµό του αριθµού των παραγόντων έχουν αναπτυχθεί 

πολλά κριτήρια. Τα πλέον δηµοφιλή είναι το κριτήριο της ιδιοτιµής (Eigenvalue) και 

το κριτήριο του γραφήµατος (Scree Plot). Με το κριτήριο της ιδιοτιµής επιλέγουµε 

µόνο τους παράγοντες των οποίων η τιµή υπερβαίνει το 1. Αυτή τη µέθοδο 

ακολουθούν µεγάλα Στατιστικά Πακέτα, όπως το SAS και το SPSS. Ωστόσο, όπως 

σηµειώνει ο Cliff (1988), εγκυµονεί κινδύνους η αποκλειστική στήριξη στην ιδιοτιµή 

για την επιλογή του πλήθους των παραγόντων. Η χρήση αυτού του κριτηρίου είναι 

περισσότερο ενδεδειγµένη, όταν το πλήθος των µεταβλητών είναι µεταξύ 20 και 50. 

Όταν οι µεταβλητές είναι λιγότερες από 20, υπάρχει µια τάση για συντηρητική  

εξαγωγή παραγόντων. Ωστόσο, όταν είναι περισσότερες από 50 δεν είναι ασυνήθιστο 

να προκύψουν πολλοί περισσότεροι παράγοντες από αυτούς που κανονικά θα έπρεπε 

(Hair et al., 1995). Ένα άλλο σηµαντικό κριτήριο, για την επιλογή του πλήθους των 

παραγόντων, είναι το κριτήριο του ποσοστού της ∆ιακύµανσης, το οποίο ερµηνεύουν 

οι παράγοντες. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση υπολογίζουµε το αθροιστικό 

ποσοστό της εξαγχθείσας διακύµανσης από διαδοχικούς παράγοντες. ∆εν υπάρχει 

συγκεκριµένο όριο αποδοχής, αν και στις φυσικές επιστήµες δεν σταµατάµε την 

εξαγωγή παραγόντων µέχρι οι εξαγχθέντες παράγοντες να υπολογίζουν τουλάχιστον το 

95% της διακύµανσης ή µέχρι να βρούµε τον τελευταίο παράγοντα που υπολογίζει 

λιγότερο από το 5% της διακύµανσης. Αντίθετα, στις κοινωνικές επιστήµες, όπου οι 

πληροφορίες είναι συχνά λιγότερο συγκεκριµένες, δεν είναι ασυνήθιστο οι αναλυτές 

να θεωρούν µία λύση που υπολογίζει το 60% της συνολικής διακύµανσης (και σε 

κάποιες περιπτώσεις ακόµη λιγότερο) ικανοποιητική λύση (Hair et al., 1995).  

Αποτελέσµατα από µελέτες τις οποίες πραγµατοποίησαν οι Zwick και Velicer (1986), 
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απέδειξαν ότι τα καλύτερα αποτελέσµατα έδωσαν τα κριτήρια του ελαχίστου µέσου 

όρου των µερικών συσχετίσεων (Minimum Average Partial Correlation- MAP), της 

παράλληλης ανάλυσης (Parallel Analysis) και του γραφήµατος (Scree Plot). Το 

κριτήριο MAP, ωστόσο, κατά κανόνα εφαρµόζεται καλά για µεγάλο αριθµό 

µεταβλητών ανά παράγοντα (Sharma, 1996). Οι Francisco και Finch (1979) 

χρησιµοποίησαν την προσέγγιση Monte Carlo, για να συγκρίνουν διάφορες µεθόδους 

επιλογής του αριθµού των παραγόντων. Οι Yeomans και Golder (1982) εξέτασαν την 

απόδοση του κριτηρίου της ιδιοτιµής. Ο Everett (1983) πρότεινε τη διαίρεση του 

αρχικού πλήθους των δεδοµένων σε δύο ισοπληθείς οµάδες, την πραγµατοποίηση 

παραγοντικής ανάλυσης για κάθε οµάδα χωριστά και στη συνέχεια τη σύγκριση των 

παραγοντικών σκορ που προκύπτουν. Οι Hirsch, Wu και Tway (1987) σύγκριναν τρεις 

µεθόδους για τον προσδιορισµό του πλήθους των παραγόντων και διερεύνησαν την 

επίδραση των ακραίων τιµών (outliers) στην επιλογή του πλήθους των παραγόντων. 

Τέλος, οι Lambert, Wildt και Durand (1991) προτείνουν τη δηµιουργία διαστηµάτων 

εµπιστοσύνης για τις παραγοντικές φορτίσεις που προκύπτουν µετά από περιστροφή. 

Αυτό επιτρέπει στον ερευνητή να συγκρίνει τις φορτίσεις µε µία τιµή «στόχο» ή την 

κάθε µία µε όλες τις άλλες, µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν του ελέγχου των υποθέσεων. 

Στην  πράξη βέβαια, σπάνια οι αναλυτές χρησιµοποιούν ένα και µοναδικό κριτήριο για 

την επιλογή του πλήθους των παραγόντων. Συνήθως, χρησιµοποιούν αρχικά το 

κριτήριο της ιδιοτιµής και στη συνέχεια συγκρίνουν τη λύση που προέκυψε µε 

αντίστοιχες λύσεις από άλλα κριτήρια. Η τελική επιλογή του πλήθους των παραγόντων 

θέλει µεγάλη προσοχή, γιατί, όπως σηµειώνει ο Hair et al. (1995), υπάρχουν αρνητικές 

συνέπειες από την επιλογή τόσο µεγαλύτερου όσο και µικρότερου, από το κατάλληλο, 

πλήθους παραγόντων. Βέβαια, εξαίρεση µπορεί να γίνει όταν η παραγοντική ανάλυση 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη µείωση των δεδοµένων και το επίπεδο της 

εξαγχθείσας διακύµανσης είναι προκαθορισµένο. Σε γενικές γραµµές κατά την 

παραγοντική ανάλυση, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την επίτευξη ενός 

φειδωλού και συγχρόνως αντιπροσωπευτικού πλήθους παραγόντων. Στην παρούσα 

έρευνα, χρησιµοποιήθηκαν τα κριτήρια της ιδιοτιµής και του ποσοστού της 

διακύµανσης που ερµηνεύεται από τους παράγοντες µε τα προαναφερθέντα όρια. 
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 Για τον έλεγχο της σηµαντικότητας των µεταβλητών στον σχηµατισµό των 

παραγόντων ελέγχθηκαν οι φορτίσεις (loadings) αυτών. Οι παραγοντικές φορτίσεις 

παριστάνουν τη συσχέτιση µεταξύ των αρχικών µεταβλητών και του παράγοντα στον 

οποίον ανήκουν. Το άθροισµα των τετραγώνων των φορτίσεων όλων των µεταβλητών 

δίνει το συνολικό ποσό της διακύµανσης η οποία ερµηνεύεται από τον παράγοντα 

(Sharma, 1996; Hair et al., 1995).  Συνεπώς, το τετράγωνο της φόρτισης της κάθε 

µεταβλητής, στον παράγοντα, είναι το ποσό κατά το οποίο συνεισφέρει στην συνολική 

διακύµανση την οποία ερµηνεύει ο παράγοντας. Η σηµαντικότητα των φορτίσεων, σε 

σταθερό επίπεδο σηµαντικότητας, εξαρτάται από το µέγεθος του δείγµατος. Για τον 

λόγο αυτόν θα πρέπει να ελέγχεται η τιµή της φόρτισης σε συνδυασµό µε το µέγεθος 

του δείγµατος και το επίπεδο σηµαντικότητας. Ενδεικτικά, µε επίπεδο σηµαντικότητας 

5%, σε ένα δείγµα 100 ατόµων, φορτίο µε απόλυτη τιµή 0,55 και πάνω είναι 

σηµαντικό. Αντίστοιχα, σε δείγµα µεγαλύτερο των 200 ατόµων, φορτίο µε απόλυτη 

τιµή 0,40 και πάνω είναι επίσης σηµαντικό (Hair et al., 1995). Κατά τον Sharma  

(1996), υψηλή φόρτιση µιας µεταβλητής σε έναν παράγοντα δείχνει ότι υπάρχουν 

πολλά κοινά µεταξύ του παράγοντα και της µεταβλητής. Επειδή όµως δεν είναι 

καθορισµένη η έννοια της υψηλής τιµής, προτείνει όπως οι φορτίσεις είναι 

µεγαλύτερες του 0,60 αν και πολλοί ερευνητές χρησιµοποίησαν ως οριακό σηµείο την 

τιµή 0,40. 

 Για την αξιολόγηση της επιλεγείσας λύσης, όσον αφορά το παραγοντικό 

µοντέλο, χρησιµοποιήθηκε ο πίνακας συσχέτισης των καταλοίπων (Residuals 

Correlation Matrix). Με τη χρήση αυτού του πίνακα υπολογίζεται ο δείκτης RMSR 

(Root Mean Square Residual), ο οποίος πρέπει να είναι πολύ µικρός για να έχουµε 

καλή παραγοντική δοµή (Sharma, 1996).  

 Για τη γενίκευση των αποτελεσµάτων, η οποία είναι σηµαντική σε κάθε 

µέθοδο πολυµεταβλητής ανάλυσης και την επικύρωση αυτών, η πλέον άµεση µέθοδος 

είναι η αξιολόγηση της επαναληψιµότητας των αποτελεσµάτων είτε µε τη διαίρεση του 

δείγµατος των πρωτότυπων δεδοµένων, είτε µε τη χρήση διαφορετικού δείγµατος και 

στη συνέχεια τη σύγκριση των αποτελεσµάτων (Johnson και Wichern, 1998). Η 

σύγκριση βέβαια δυο ή περισσότερων παραγοντικών µοντέλων συχνά γίνεται 

προβληµατική (Hair et al., 1995). Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές επιλογές για τους 
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ερευνητές, οι οποίοι επιθυµούν να κάνουν µια αντικειµενική σύγκριση. Μια από αυτές 

είναι η Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis) µέσω του 

µοντέλου των ∆οµικών Εξισώσεων (Structural Equation Modeling). Ένα άλλο 

σηµαντικό σηµείο για τη γενίκευση του µοντέλου είναι η σταθερότητά του, η οποία 

κατά κύριο λόγο εξαρτάται από το µέγεθος του δείγµατος και το πλήθος των 

παρατηρήσεων ανά µεταβλητή. Για καλύτερα και περισσότερο αξιόπιστα 

αποτελέσµατα οι Hair et al. (1995) προτείνουν κατ’ ελάχιστο µια αναλογία 10 

παρατηρήσεων ανά µεταβλητή αν και µερικοί άλλοι ερευνητές προτείνουν κατ’ 

ελάχιστο 20 παρατηρήσεις ανά µεταβλητή. 

Για τον έλεγχο της διακριτής εγκυρότητας µπορούµε να υπολογίσουµε τους 

συντελεστές συσχέτισης των µεταβλητών που αποτελούν τις πρακτικές και να τους 

συγκρίνουµε µε τον δείκτη Cronbach Alpha της κάθε µεταβλητής. Για να ισχύει η 

διακριτή εγκυρότητα, θα πρέπει η εσωτερική συνοχή (Cronbach Alpha) των 

µεταβλητών να είναι µεγαλύτερη από κάθε συντελεστή συσχέτισης της ίδιας 

µεταβλητής µε όλες τις άλλες (Churchill, 1979). Από τη στιγµή που οι 7 πρακτικές 

∆.Α.Π ανήκουν µεν στην ίδια εννοιολογική ενότητα, αλλά είναι «διακριτές» 

διαστάσεις αυτής, θα πρέπει να ελεγχθεί και η διακριτή εγκυρότητα αυτών.  

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της διακριτής εγκυρότητας και την παραγοντική 

ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο S.P.S.S 12.0 (Statistical Package for 

Social Science). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά, σε πίνακες, όλες οι πρακτικές, οι µεταβλητές 

και οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρησή τους. Επίσης παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση που οι 

µεταβλητές είναι τροποποιηµένες σε σχέση µε το αρχικό ερωτηµατολόγιο των Ahmad και 

Schroeder.  

Η πρακτική «Ασφάλεια θέσης εργασίας», όπως φαίνεται στον πίνακα 6.16, αποτελείται 

από έναν παράγοντα µε δυο προσδιοριστικές µεταβλητές, διαφορετικές από τις 

αντίστοιχες των Ahmad και Schroeder.  
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Πίνακας 6.16: 1η Πρακτική (Ασφάλεια θέσης Εργασίας) 

Παράγοντας Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις MSA 
  1. Ασφάλεια θέσης   
     εργασίας 

 

1.1 Οι υπάλληλοι, από τη στιγµή που µονιµοποιούνται,  
      µπορούν να αισθάνονται ασφαλείς στην επιχείρηση 
1.2   Όταν βρίσκεται αντιµέτωπη µε οικονοµικές πιέσεις η  
      επιχείρηση προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις πριν  
      προβεί σε απολύσεις και περικοπές 

0,791* 
 

0,791* 

0,500 
 

0,500 

                                                           Cronbach Alpha=0,5258 
                                                           K.M.O=0,500 
                                                            Bartlett Test: X2=8,4      Sig.=0,004 
                                                            Total Variance Explained=62,55%  
                                                            Eigenvalue = 1,251                                                
                                                            RMSR= 0,105 
*φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 

 

Η πρακτική «Επιλεκτικές προσλήψεις» αποτελείται από δυο παράγοντες, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 6.17, που αποτελούνται από 5 και 7 προσδιοριστικές µεταβλητές 

αντίστοιχα. Για τη µέτρηση του παράγοντα «Συνεργασία τµηµάτων παραγωγής και 

ανθρώπινων πόρων», χρησιµοποιήθηκαν 4 από τις προσδιοριστικές µεταβλητές που 

χρησιµοποίησαν οι Ahmad και Schroeder (2002). Για τον παράγοντα «∆ιαδικασία και 

κριτήρια προσλήψεων» χρησιµοποιήθηκαν µόνο 2 προσδιοριστικές µεταβλητές των 

ιδίων ερευνητών.  

Πίνακας 6.17: 2η Πρακτική (Επιλεκτικές Προσλήψεις) 

Παράγοντας Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις MSA 

2.1 Συνεργασία τµηµάτων  
      παραγωγής και  
      ανθρώπινων πόρων 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Ο ∆ιευθυντής του τµήµατος ανθρώπινων πόρων  
         συµµετέχει στον στρατηγικό  προγραµµατισµό της  
         επιχείρησης 
2.1.2 Το τµήµα ανθρώπινων πόρων συνεργάζεται στενά µε τα  
         τµήµατα παραγωγής στο σχεδιασµό και την περιγραφή  
         της κάθε εργασίας α
2.1.3 Ο προγραµµατισµός, η επάνδρωση, η κατάρτιση και η  
         ανάπτυξη των υπαλλήλων γίνεται σε συνεργασία του  
         τµήµατος ανθρώπινων πόρων µε τα τµήµατα  
         παραγωγής α
2.1.4 Τα τµήµατα παραγωγής συνεργάζονται καλά µε το  
          προσωπικό του τµήµατος ανθρώπινων πόρων όταν  
          πραγµατοποιούνται αλλαγές στη διαδικασία παραγωγήςα
2.1.5 Το προσωπικό του τµήµατος ανθρώπινων πόρων  
         γνωρίζει καλά αυτά που η παραγωγή θεωρεί σηµαντικά 
        στην κατάρτιση των υπαλλήλων για τις νέες δεξιότητεςα

0,671* 
 
 

0,852* 
 
 

0,855* 
 
 
 

0,826* 
 
 

0,773* 

0,867 
 
 

0,810 
 
 

0,834 
 
 
 

0,825 
 
 

0,831 
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α Ahmad και  Schroeder                      Cronbach Alpha=0,8557 
                                                             K.M.O=0,830 
                                                              Bartlett Test: X2=460,021     Sig.=0,000 
                                                             Total Variance Explained=63,743%  
                                                              Eigenvalue = 3,187              
                                                              RMSR= 0,078                                 

* φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 

2.2 ∆ιαδικασία και  
      κριτήρια προσλήψεων 

 

2.2.1 Οι προσλήψεις είναι πολύ επιλεκτικές και αυτό  
          γνωστοποιείται στους υπάρχοντες και τους υποψήφιους  
          υπαλλήλους 
2.2.2 Οι ιδιότητες, οι ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και οι  
         αξίες που απαιτούνται από έναν υποψήφιο υπάλληλο είναι   
         πολύ σαφείς 
2.2.3 Η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και η  
         δυνατότητα παροχής ιδεών  για τη βελτίωση των  
         διαδικασιών χρησιµοποιείται ως κριτήριο  
         επιλογής υπαλλήλων α

2.2.4 Η στάση, η επιθυµία και η ικανότητα για εργασία σε    
         οµάδα χρησιµοποιείται ως κριτήριο επιλογής          
         υπαλλήλων α 
2.2.5 Χρησιµοποιούνται ποικίλα εργαλεία στρατολόγησης  
         και επιλογής για να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που  
         προσλαµβάνονται όχι µόνο έχουν τις δεξιότητες και  τη  
        γνώση που χρειάζεται αλλά, το πιο σηµαντικό,  
        µπορούν να προσαρµοστούν στην κουλτούρα της  
        επιχείρησης 
2.2.6 Τα ανώτερα στελέχη αναµιγνύονται στη διαδικασία  
         επιλογής για να δείξουν τη σηµασία που δίνεται στην  
         πρόσληψη των  σωστών ανθρώπων 
2.2.7 Αξιολογείται η διαδικασία στρατολόγησης και  
         επιλογής έναντι της απόδοσης στην εργασία για να  
         εξασφαλιστεί ότι επιλέγονται οι άνθρωποι που µπορούν 
         να  αποδώσουν καλά στην εργασία 

0,728* 
 
 

0,746* 
 
 

0,753* 
 
 
 

0,751* 
 
 

0,751* 
 
 
 
 
 

0,613* 
 
 

0,739* 

0,888 
 
 

0,897 
 
 

0,880 
 
 
 

0,886 
 
 

0,900 
 
 
 
 
 

0,918 
 
 

0,902 

α Ahmad και Schroeder                        Cronbach Alpha=0,8491 
                                                              K.M.O=0,894 
                                                               Bartlett Test: X2=477,77    Sig.=0,000 
                                                               Total Variance Explained=52,9% 
                                                               Eigenvalue = 3,705                 
                                                               RMSR= 0,042        
*φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05                                                                                   

 

 

Η πρακτική «Λειτουργία οµάδων και αποκέντρωση» αποτελείται από δύο παράγοντες µε 

6 και 3 προσδιοριστικές µεταβλητές αντίστοιχα (Πίνακας 6.18). Για τον παράγοντα 

«∆ραστηριότητες οµάδων» χρησιµοποιήθηκαν 4 από τις 5 προσδιοριστικές µεταβλητές 

των Ahmad και Schroeder, ενώ για τον παράγοντα «Υποστήριξη λειτουργίας οµάδων» 

χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες ακριβώς προσδιοριστικές µεταβλητές.  
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Πίνακας 6.18: 3η Πρακτική (Λειτουργία Οµάδων και Αποκέντρωση) 

Παράγοντας Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις MSA 

 3.1 ∆ραστηριότητες οµάδων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1  Ο εργασιακός χώρος είναι δοµηµένος έτσι ώστε το  
 µεγαλύτερο µέρος της εργασίας να γίνεται σε    
 οµάδες 

3.1.2  Οι οµάδες εργασίας είναι κατά ένα µεγάλο µέρος   
 αυτοδιαχειριζόµενες και εξουσιοδοτηµένες για να 
 λύνουν τα προβλήµατα στην άµεση περιοχή   

         εργασίας τους α
3.1.3 Η διοίκηση σπάνια εµπλέκεται στη λήψη των σχετικών µε 

την εργασία αποφάσεων α

3.1.4 Κατά τη διάρκεια συσκέψεων για επίλυση των  
         προβληµάτων, καταβάλλεται προσπάθεια να ληφθούν  
         υπόψη οι απόψεις και οι ιδέες όλων των µελών της  
         οµάδας πριν παρθεί η απόφαση α

3.1.5 Οι οµάδες επίλυσης προβληµάτων έχουν βοηθήσει να 
βελτιωθούν οι διαδικασία παραγωγής α

3.1.6 Οι οµάδες εργαζοµένων ενθαρρύνονται για να  
         προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήµατα τους όσο το 

δυνατόν περισσότερο α

0,712* 
 
 

0,704* 
 
 
 

0,653* 
 

0,879* 
 
 
 

0,899* 
 

0,834* 

0,789 
 
 

0,830 
 
 
 

0,849 
 

0,799 
 
 
 

0,757 
 

0,805 

α Ahmad και Schroeder                        Cronbach Alpha=0,703 
                                                              K.M.O=0,794 
                                                               Bartlett Test: X2=416,758    Sig.=0,000 
                                                               Total Variance Explained=66,264% 
                                                               Eigenvalue= 3,976 
                                                               RMSR= 0,037 
*φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 
 

3.2 Υποστήριξη  
       λειτουργίας οµάδων  
       από την ανώτατη  
       διοίκηση β

3.2.1 Οι επόπτες ενθαρρύνουν τα πρόσωπα που εργάζονται για  
         αυτούς να εργάζονται σαν σε οµάδα α

3.2.2 Οι επόπτες ενθαρρύνουν τους ανθρώπους που εργάζονται   
         για αυτούς να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες α

3.2.3 Οι επόπτες πραγµατοποιούν συχνά συνεδριάσεις οµάδας  
         όπου οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτούς µπορούν   
         πραγµατικά να συζητήσουν τα πράγµατα από κοινού α

  

 α Ahmad και Schroeder  
 β CFA 

          Cronbach Alpha=0,8544   

 
 

 

Η πρακτική «Ανταµοιβές/ κίνητρα απόδοσης» αποτελείται από τους παράγοντες 

«Έµµεσες ανταµοιβές» και «Κίνητρα για τη θέσπιση στόχων» µε 3 και 4 προσδιοριστικές 

µεταβλητές, αντίστοιχα, οι οποίες είναι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποίησαν οι Ahmad 

και Schroeder (Πίνακας 6.19). 
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Πίνακας 6.19: 4η Πρακτική (Ανταµοιβές/ Κίνητρα Απόδοσης) 

Παράγοντας Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις  
 

4.1 Έµµεσες ανταµοιβές β   

 

4.1.1 Παρέχεται στους υπαλλήλους η ευκαιρία να επενδύσουν στην 
επιχείρησή για να  ωφεληθούνε οικονοµικά από τις 
προσπάθειές τους να συµβάλουν στην επιτυχία της α 

4.1.2  Ένα ουσιαστικό µερίδιο της αµοιβής των ατόµων  ή/ και των  
           οµάδων  είναι  βασισµένο στην απόδοση τους α 
4.1.2 Ένα µέρος της αµοιβής των εργαζοµένων προέρχεται από 

την διανοµή ποσοστού των καθαρών κερδών της 
επιχείρηση α 

  

α Ahmad και Schroeder   
β CFA 

          Cronbach Alpha=0,7054 
  

 

4.2 Κίνητρα για τη  
        θέσπιση στόχων β 
 

4.2.1 Το σύστηµα κινήτρων, ενθαρρύνει για να ακολουθηθούν  
          σθεναρά οι στόχοι της επιχείρησης α 
4.2.2 Το σύστηµα κινήτρων είναι δίκαιο στην ανταµοιβή των 
          ανθρώπων που εκπληρώνουν τους στόχους της  
          επιχείρησης α      
4.2.3  Το σύστηµα ανταµοιβών, αναγνωρίζει τα άτοµα τα  
           οποία συνεισφέρουν τα µέγιστα στην επιχείρηση α 
4.2.3   Το σύστηµα κινήτρων, ενθαρρύνει να προσεγγιστούν οι   

 στόχοι της επιχείρησης α 

  

α Ahmad και Schroeder   
β CFA 

         Cronbach Alpha=0,9315   

 

Η πρακτική «Εκτεταµένη εκπαίδευση» αποτελείται από τους παράγοντες «Εκπαίδευση 

στις δεξιότητες της εργασίας» µε 5 προσδιοριστικές µεταβλητές, εκ των οποίων οι τρεις 

είναι ίδιες µε αυτές των Ahmad και Schroeder και «Εκπαίδευση σε πολλές 

δραστηριότητες» µε τις 4 προσδιοριστικές µεταβλητές των Ahmad και Schroeder 

(Πίνακας 6.20).  

Πίνακας 6.20: 5η Πρακτική (Εκτεταµένη Εκπαίδευση) 

Παράγοντας Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις MSA 

 5.1 Εκπαίδευση στις    
      δεξιότητες της  
      εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3  Η διεύθυνση αυτού του εργοστασίου πιστεύει ότι η 
συνεχής εκπαίδευση και αναβάθµιση των εργασιακών 
δεξιοτήτων είναι σηµαντική α 

5.1.4   Οι εργαζόµενοι στην παραγωγή, σε τακτά χρονικά       
διαστήµατα, εκπαιδεύονται και σε δεξιότητες σχετικές µε το 
αντικείµενο της εργασίας τους α 

5.1.5   Οι εργαζόµενοι έχουν δεξιότητες πάνω από το µέσο όρο του 
κλάδου α 

5.1.6  Οι οµάδες εργασίας  ή/και τα άτοµα συχνά αναθεωρούν    
και αξιολογούν τις αποφάσεις τους σχετικά µε την 
υιοθέτηση νέων µεθόδων και τεχνολογιών στην 
παραγωγική διαδικασία µε σκοπό να αποκτήσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες γνώσεις και από τις επιτυχίες 
και από τις αποτυχίες 

5.1.7  Η εκπαίδευση στην επιχείρησή δεν αφορά µόνο τις 
σχετικές µε την εργασία τεχνικές δεξιότητες αλλά 
περιλαµβάνει και τις κοινωνικές ικανότητες, τις 
γενικές δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων καθώς και 
την ευρύτερη γνώση της επιχείρησης 

0,805* 
 
 

0,849* 
 
 

0,744* 
 

0,762* 
 
 
 
 
 

0,755* 

0,805 
 
 

0,800 
 
 

0,860 
 

0,854 
 
 
 
 
 

0,811 
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α Ahmad και Schroeder                         Cronbach Alpha=0,8401 
                                                               K.M.O=0,823 
                                                                Bartlett Test: X2=394,272    Sig.=0,000 
                                                                Total Variance Explained=61,449% 
                                                                Eigenvalue= 3,072 
                                                                RMSR= 0,078 
*φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 
 

5.2 Εκπαίδευση σε  
      πολλές δραστηριότητες β 

 

5.2.1  Οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται για να εκτελούν πολλές  
εργασίες α 

5.2.2  Οι εργαζόµενοι µαθαίνουν πώς να εκτελούν µια 
ποικιλία  
εργασιών α 

5.2.3  Όσο περισσότερο παραµένει ένας εργαζόµενος στο  
          εργοστάσιο τόσο περισσότερες και διαφορετικές  
          εργασίες είναι ικανός να εκτελέσει α 

5.2.4  Οι εργαζόµενοι µαθαίνουν πώς να εκτελούν  
          διαφορετικές εργασίες για  να µπορούν να   
          αντικαταστήσουν άλλους, αν είναι απαραίτητο α 

  

α Ahmad και Schroeder   
β CFA 

          Cronbach Alpha=0,8881   

 

Τέλος η πρακτική «∆ιάχυση πληροφοριών» (Πίνακας 6.21) αποτελείται από τον 

παράγοντα «Επικοινωνία της στρατηγικής» µε τις 4 προσδιοριστικές µεταβλητές των 

Ahmad και Schroeder, ενώ η τροποποίηση των προσδιοριστικών µεταβλητών που 

αποτελούσαν τον παράγοντα «Ανατροφοδότηση της απόδοσης», των Ahmad και 

Schroeder, έδωσε δύο νέους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ονοµάστηκαν 

«Πληροφορίες σχετικές µε τη χρηµατοοικονοµική και λειτουργική απόδοση» και 

«∆ιαγραµµατική απεικόνιση απόδοσης». 

Πίνακας 6.21: 7η Πρακτική (∆ιάχυση Πληροφοριών)  

Παράγοντας Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις MSA 

7.1 Επικοινωνία της  
      στρατηγικής β 
 

 

7.1.1  Οι σκοποί, οι στόχοι και οι στρατηγικές της  
          επιχείρησης κοινοποιούνται στους υπαλλήλους α 
7.1.2  Στρατηγικές και στόχοι κοινοποιούνται πρωταρχικά  
          στους διευθυντές α 
7.1.3  Οι υπάλληλοί γνωρίζουν ότι η επιχείρησή σχεδιάζει να  
          παραµείνει ανταγωνιστική α 
7.1.4  Οι υπάλληλοί µας κατανοούν τη µακροχρόνια  
          ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης α 

  

α Ahmad και Schroeder   
β CFA 

          Cronbach Alpha=0,7721   
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7.2 Πληροφορίες σχετικές  
      µε τη λειτουργική και  
      χρηµατοοικονοµική  
      απόδοση 
 
 
 
 
 
 
7.3 ∆ιαγραµµατική  
      απεικόνιση απόδοσης 
 

7.2.1  Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες  σχετικά µε την  
          επιχείρηση είναι πλήρως και ευρέως διαδεδοµένες  
          στους εργαζόµενους. 
7.2.5  Πληροφορίες σχετικές µε την βελτίωση της 
          ποιότητας είναι διαθέσιµες στους εργαζοµένους α 
7.2.6  Πληροφορίες σχετικές µε την πορεία της  

παραγωγικότητας είναι διαθέσιµες στους εργαζοµένους α 
7.2.7  Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της εργασίας του  
          κάθε εργαζόµενου ( ή οµάδας εργαζοµένων)  
          κοινοποιούνται στον ίδιο (ή στην οµάδα) 
7.2.2  ∆ιαγράµµατα που παρουσιάζουν ποσοστά των  
          ελαττωµατικών µονάδων στην παραγωγή  
          αναρτώνται σε εµφανή σηµεία του εργοστασίου α 
7.2.3  ∆ιαγράµµατα που παρουσιάζουν την επιτυχία του  
          προγράµµατος παραγωγής αναρτώνται σε εµφανή 
          σηµεία του εργοστασίου α 
7.2.4  ∆ιαγράµµατα που παρουσιάζουν τη συχνότητα βλάβης των 
          µηχανών αναρτώνται σε εµφανή σηµεία του  
          εργοστασίου α 

0,565*, β 

 

0,646*, β 

0,648*, β 

0,878*, β 
 

0,912*,γ 

 

0,905*,γ 

 

0,788*,γ 

 

0,832 β 
 

 
0,837 β 

 

0,837 β 

 

0,833 β 
 

0,775 γ 
 

0,773 γ 

 

0,918 γ 

α Ahmad και Schroeder                            Cronbach Alpha=  0,7578β __  0,9029γ 
β Πρώτος Παράγοντας                              K.M.O=0,82 
γ ∆εύτερος Παράγοντας                            Bartlett Test: X2=799,424    Sig.=0,000        
                                                                 Total Variance Explained=70,689%    
                                                                  Eigenvalue= 3,944 β+1,004 γ=4,948 
                                                                  RMSR= 0,035 
*φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 

Τα αποτελέσµατα, τα οποία προέκυψαν από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν, 

µας επιτρέπουν να ισχυριστούµε ότι οι παράγοντες που δηµιουργήθηκαν, µετά τις 

τροποποιήσεις που αναφέρθηκαν, αποτελούν συµπαγείς και αξιόπιστες δοµές, ικανές 

να συνεισφέρουν στη µέτρηση της πρακτικής στην οποία ανήκουν. Και αυτό γιατί οι 

τιµές των στατιστικών δεικτών που υπολογίστηκαν υπερβαίνουν τα ελάχιστα κοινώς 

αποδεκτά όρια, τα οποία αναφέρθηκαν προηγουµένως. Εξαίρεση αποτελεί η 

πρακτική «αβεβαιότητα εργασίας», όπου ο η τιµή 0,5258 του δείκτη Cronbach Alpha 

είναι µικρότερη της οριακής τιµής 0,7 αλλά ακόµη και αυτή µπορεί να γίνει δεκτή µε 

δεδοµένο τον διερευνητικό χαρακτήρα της έρευνας. Οι δείκτες K.M.O και RMSR 

έδωσαν οριακές τιµές 0,500 και 0,165 αντίστοιχα, ενώ η διακύµανση που ερµηνεύει ο 

παράγοντας είναι ικανοποιητική, όπως και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Batrlett. 

Για τον έλεγχο της διακριτής εγκυρότητας των παραγόντων δηµιουργήθηκε ο 

πίνακας 6.22, στον οποίο τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου είναι οι δείκτες Cronbach 

Alpha του κάθε παράγοντα και τα υπόλοιπα στοιχεία είναι οι συντελεστές 

συσχέτισης κάθε ζεύγους παραγόντων. Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 

βλέπουµε ότι η αξιοπιστία µέσα στους παράγοντες (Cronbach Alpha) είναι πολύ 

µεγαλύτερη της µεταξύ των παραγόντων αξιοπιστίας. Μπορούµε λοιπόν να 
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συµπεράνουµε ότι, ναι µεν οι πρακτικές είναι αλληλένδετες και συµπαγείς αλλά 

αποτελούν και διακριτές διαστάσεις.   
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                            Πίνακας 6.22: αCronbach Alpha και Συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων 

Παράγοντας      
     1           2             3            4             5            6             7            8            9          10         11         12         13 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 0,526             
 0,240** 0,856            
 0,293** 0,610** 0,849           
 0,296**   0,494** 0,590** 0,770          
 0,250** 0,502** 0,621** 0,735** 0,854         
 0,179* 0,365** 0,416** 0,469** 0,491**   0,705        
 0,172* 0,388** 0,561** 0,486** 0,581** 0,637** 0,932       
 0,352** 0,461** 0,601** 0,497** 0,615** 0,465** 0,602** 0,823      
 0,121 0,301** 0,452** 0,463** 0,417** 0,322** 0,437** 0,476** 0,888          
-0,010   -0,038 0,054 0,020 0,017 0,064 0,125 0,062 0,027     
 0,229** 0,444** 0,562** 0,539** 0,563** 0,445** 0,617** 0,622** 0,382** 0,011   0,772   
 0,156 0,429** 0,526** 0,484** 0,564** 0,497** 0,561** 0,635** 0,395** 0,113   0,679**  0,758  
 0,087 0,337** 0,377** 0,337**   0,398** 0,454** 0,412** 0,439** 0,283**   0,077   0,448**  0,628**  0,903 

                                α Ν=208 
                                  ** συσχετίσεις σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας  0,01 
                                    * συσχετίσεις σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας  0,05 
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6.5.2 Έλεγχος δοµής πρακτικών 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η ποιότητα προσαρµογής των δεδοµένων της έρευνας στο 

µοντέλο το οποίο προτείνουν οι Ahmad και Schroeder, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε 

µετά τις τροποποιήσεις που έγιναν. Συγκεκριµένα έγινε έλεγχος για να διαπιστωθεί αν η 

δοµή της κάθε πρακτικής είναι σύµφωνη µε την προτεινόµενη. Για τον έλεγχο αυτόν 

πραγµατοποιήθηκε Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor 

Analysis). Είναι σηµαντικό να γίνεται διαχωρισµός µεταξύ ∆ιερευνητικής και  

Επικυρωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης. Με τη ∆ιερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 

(Exploratory Factor Analysis) διερευνούµε τα εµπειρικά δεδοµένα µε σκοπό να 

ανακαλύψουµε και να εντοπίσουµε ιδιότητες και ενδιαφέρουσες σχέσεις, χωρίς να 

επιβάλουµε κανένα καθορισµένο µοντέλο στα δεδοµένα (Joreskog και Sorbom, 2001). 

Αντίθετα µε την Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυση ελέγχουµε συγκεκριµένες 

υποθέσεις, σχετικά µε τη δοµή των δεδοµένων, οι οποίες προκύπτουν από συγκεκριµένη 

θεωρία ή είναι τεκµηριωµένες από προηγούµενες έγκυρες έρευνες (Hair et al., 1995; 

Sharma, 1996; Τζούφρας, 2004).  

Για την αξιολόγηση της προσαρµογής των δεδοµένων της έρευνας στο µοντέλο των 

Ahmad και Schroeder εξετάστηκαν:  
1. Η προσαρµογή του συνολικού µοντέλου και 

2. Η προσαρµογή του µετρικού µοντέλου 

 Στην Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυση η προσαρµογή του συνολικού µοντέλου 

εκφράζει τον βαθµό κατά τον οποίο οι προκαθορισθέντες δείκτες εξηγούν τις υποθετικές 

µεταβλητές. Τα µέτρα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τον προαναφερθέντα έλεγχο είναι:  

 Το χ2 -test. Το µέτρο αυτό είναι το πλέον σηµαντικό και το µοναδικό στατιστικό 

για τη µέτρηση της ποιότητας προσαρµογής του µοντέλου (Hair et al., 1995). Η 

µηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι:  

Η0: Σ = Σ(θ) έναντι της εναλλακτικής Η1: Σ≠  Σ(θ), όπου  Σ=παρατηρηθείς πίνακας 

διακυµάνσεων και Σ(θ)=εκτιµηθείς πίνακας διακυµάνσεων.  
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Μεγάλη τιµή του χ2, σχετικά µε τους βαθµούς ελευθερίας, δηλώνει ότι οι 

παρατηρηθέντες και οι εκτιµηθέντες πίνακες διαφέρουν σηµαντικά. Έτσι, µικρές τιµές 

του χ2, οι οποίες προέκυψαν σε επίπεδο σηµαντικότητας µεγαλύτερο του 0,05 ή του 0,01 

δείχνουν ότι ο τρέχον πίνακας εισόδου και ο προβλεπόµενος πίνακας εισόδου δεν 

διαφέρουν στατιστικά. Σε περιπτώσεις περισσότερο συντηρητικών µοντέλων µπορεί να 

ζητηθεί επίπεδο σηµαντικότητας µεγαλύτερο ακόµη και από το 0,1. Θα πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι η µη στατιστική σηµαντικότητα δεν µας εγγυάται ότι έχουµε βρει το 

σωστό µοντέλο, αλλά µόνο ότι το προτεινόµενο µοντέλο προσαρµόζει καλά τις 

παρατηρηθείσες συνδιακυµάνσεις/ συσχετίσεις. ∆εν εξασφαλίζει στον ερευνητή ότι ένα 

άλλο µοντέλο δεν προσαρµόζεται το ίδιο καλά ή και ακόµη καλύτερα (Hair et al., 

1995). Και ενώ είναι πολύ εύκολο να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος χ2, υπάρχουν κάποια 

προβλήµατα επιπλέον του λογικού προβλήµατος της αποδοχής της µηδενικής υπόθεσης. 

Πρώτον, η προσέγγιση στην χ2 κατανοµή µπορεί να γίνει µόνο για µεγάλα δείγµατα 

(Ν 200). ∆εύτερον, από τη στιγµή που εξασφαλίζεται αυτή η προϋπόθεση ο έλεγχος ≥

γίνεται πολύ ευαίσθητος, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ δύσκολο να γίνει δεκτή η 

µηδενική υπόθεση, όταν το δείγµα είναι µεγάλο (Kelloway, 1998; Hair et al., 1995; 

Loehlin, 1992). Για τον λόγο αυτόν, ο έλεγχος χ2 προτείνεται για χρήση όταν το µέγεθος 

του δείγµατος είναι µεταξύ 100 και 200 µονάδων, ενώ το ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι το 0,05 (Hair et al., 1995). Σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα 

όταν το µέγεθος του δείγµατος είναι έξω από τα προαναφερθέντα όρια, προτείνεται η 

χρήση και άλλων µέτρων προσαρµογής των δεδοµένων, προκειµένου να εξασφαλιστεί 

η µέγιστη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Ο Joreskog (1969) για την 

αξιολόγηση της προσαρµογής του µοντέλου πρότεινε να διορθωθεί ο δείκτης χ2 

διαιρούµενος µε τους βαθµούς ελευθερίας. Αυτός ο δείκτης ονοµάζεται Υποδειγµατικός - 

χ2 (Normed Chi-Square) και παρέχει δύυο τρόπους για την αξιολόγηση των ακατάλληλων 

µοντέλων: (1) µοντέλο το οποίο είναι «υπέρ προσαρµοσµένο», και αυτό µάλλον 

οφείλεται σε συγκυρίες δίνει τιµή µικρότερη από το 1 και (2) µοντέλα τα οποία δεν 

εκφράζουν τα δεδοµένα και τα οποία θέλουν βελτίωση δίνουν τιµές µεγαλύτερες του 2 ή 

του 3 ή και του πιο ανεκτικού ορίου 5. Και αυτός όµως ο δείκτης, επειδή κατά κύριο 

λόγο βασίζεται στην τιµή του  χ2  επηρεάζεται σηµαντικά από το µέγεθος του δείγµατος 
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(Hair et al., 1995). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περισσότεροι από 30 δείκτες οι 

οποίοι µετράνε την προσαρµογή (March et. al., 1988).  

 Ο ∆είκτης Ποιότητας Προσαρµογής (Goodness of Fit Index- GFI). Ο δείκτης 

αυτός αναπτύχθηκε από τους Joreskog και Sorbom (1981) και δεν εξαρτάται από το 

µέγεθος του δείγµατος. Είναι µη στατιστικός δείκτης και παρουσιάζει το συνολικό βαθµό 

προσαρµογής. Υψηλές τιµές, κοντά στο 1 δείχνουν καλύτερη προσαρµογή αλλά δεν 

υπάρχουν συγκεκριµένα όρια αποδοχής (Hair et al., 1995). Ο Kelloway (1998) 

σηµειώνει ότι, τιµές που υπερβαίνουν το 0,9 δείχνουν καλή προσαρµογή, αλλά τονίζει ότι 

αυτή η οδηγία προκύπτει από την εµπειρία. 

 Ο Συγκριτικός ∆είκτης Προσαρµογής (Comparative Fit Index-CFI). Ο 

δείκτης αυτός είναι συµπληρωµατικός δείκτης που συγκρίνει το προτεινόµενο µε το 

βασικό ή µηδενικό µοντέλο. Προτάθηκε από τον Bentler (1990), η τιµή του κυµαίνεται 

από 0 έως 1 και τιµές µεγαλύτερες του 0,9 δείχνουν καλή προσαρµογή (Kelloway, 

1998).  

 Ο δείκτης Μέση Τετραγωνική Ρίζα του Λάθους της Προσέγγισης (Root 

Mean Square Error of Approximation-RMSEA), ο οποίος αναπτύχθηκε από τον Steiger 

(1990) και επιχειρεί να διορθώσει την τάση του Χ2 ελέγχου να απορρίπτει κάθε 

προσδιορισµένο µοντέλο µε αρκετά µεγάλο µέγεθος δείγµατος. Η τιµή που 

αντιπροσωπεύει καλή προσαρµογή είναι µεταξύ 0,05 και 0,08 (Hair et al., 1995), ενώ 

σύµφωνα µε τον Steiger (1990) τιµές κάτω από 0,1 δείχνουν καλή προσαρµογή των 

δεδοµένων και τιµές κάτω από 0,05 πολύ καλή προσαρµογή. Τέλος, τιµές κάτω από 0,01 

δείχνουν εξαιρετική προσαρµογή, αν και σπάνια επιτυγχάνονται τέτοιες τιµές.  

Σύµφωνα µε τον Kline (1998), προκειµένου να χαρακτηριστεί καλή η προσαρµογή 

του συνολικού µοντέλου, αρκεί ένα Χ2 –τεστ µη σηµαντικό, τιµή του δείκτη RMSEΑ 

µικρότερη του 0,10 και του δείκτη CFI µεγαλύτερη του 0,90. 

Μετά τον έλεγχο της προσαρµογής του συνολικού µοντέλου και την αποδοχή του, 

πρέπει να γίνει έλεγχος για την προσαρµογή του µετρικού µοντέλου. ∆ηλαδή κάθε 

µεταβλητή (δοµή) θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά. Η αξιολόγηση αυτή 

περιλαµβάνει την εξέταση: 
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 Των φορτίσεων (loadings) των δεικτών για στατιστική σηµαντικότητα. Όλες 

οι φορτίσεις των δεικτών πρέπει να είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% ή 1%. Σε περίπτωση που κάποιος δείκτης δεν είναι σηµαντικός 

παραλείπεται ή µετασχηµατίζεται για καλύτερη προσαρµογή στη µεταβλητή (Hair et 

al., 1995). 

 Της αξιοπιστίας (reliability) των δεικτών της κάθε µεταβλητής. Για τον έλεγχο 

της αξιοπιστίας ελέγχθηκε ο δείκτης ∆οµικής Αξιοπιστίας (Constract Reliability), 

τον οποίο πρότειναν οι Werts, Linn και Joreskog (1974) και είναι ανάλογος του 

γνωστού δείκτη Cronbach Alpha. Ως κριτήριο αξιοπιστίας χρησιµοποιούνται τιµές των 

δεικτών από 0,7 και πάνω (Hair et al., 1995 ; Nunnally, 1978).  Ωστόσο, και τιµές 

µικρότερες του 0,7 µπορεί να γίνουν αποδεκτές, αν η έρευνα είναι διερευνητικής 

φύσης (Hair et al., 1995). Ένας άλλος δείκτης αξιοπιστίας, συµπληρωµατικός του 

δείκτη ∆οµικής Αξιοπιστίας, είναι ο ∆είκτης Εξαγχθείσας ∆ιακύµανσης (Variance 

Extracted) ο οποίος εκφράζει το συνολικό ποσό της ∆ιακύµανσης που ερµηνεύεται 

από τη µεταβλητή. Οι τιµές του συνίσταται να υπερβαίνουν το 0,5 (50%) για κάθε 

µεταβλητή (Hair et al., 1995; Gerbing και Anderson, 1998; Fornell και Larcker, 1981). 
 

To µέγεθος του δείγµατος για την Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυση συνιστάται να 

είναι µεταξύ 100 και 200 παρατηρήσεων, γιατί όταν το δείγµα γίνει πολύ µεγάλο 

(µεγαλύτερο των 400 παρατηρήσεων) η µέθοδος γίνεται εξαιρετικά ευαίσθητη και όλα 

τα µέτρα για την ποιότητα προσαρµογής των δεδοµένων δείχνουν φτωχή προσαρµογή. 

Μια προσέγγιση είναι να ελέγχεται πάντοτε το µοντέλο µε ένα δείγµα 200 

παρατηρήσεων, ανεξάρτητα από το µέγεθος του πραγµατικού δείγµατος. Επίσης, το 

δείγµα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο σε σχέση µε τον αριθµό των παραµέτρων που θα 

εκτιµηθούν και σε καµιά περίπτωση µικρότερο των 50 παρατηρήσεων (Hair et al., 

1995). Κατά τον Kelloway (1998), ένα δείγµα µεγέθους τουλάχιστον 200 µονάδων 

πρέπει να είναι το µικρότερο δυνατόν. Ο Boomsma (1983) προτείνει επίσης ένα δείγµα 

περίπου 200 παρατηρήσεων για µοντέλα µέτριας συνθετότητας. Σε µια διαφορετική 

προσέγγιση, οι Bentler και Chou (1987) προτείνουν η αναλογία του µεγέθους του 

δείγµατος προς τις εκτιµώµενες παραµέτρους να είναι µεταξύ 5:1 και 10:1.  
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Κατά τους Joreskog και Sorbom (2001), αν όλες ή κάποιες από τις µεταβλητές είναι 

ποιοτικές σε ιεραρχική κλίµακα (ordinal), είναι λάθος να υπολογίζεται ο πίνακας των 

διακυµάνσεων ή ο πίνακας των συσχετίσεων του Pearson και να αναλύονται µε τη 

χρήση των µεθόδων της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood) ή των 

Γενικευµένων Ελαχίστων Τετραγώνων (Generalized Least Squares). Για τον λόγο 

αυτόν, η Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυση έγινε µε τη µέθοδο των 

Σταθµισµένων Ελαχίστων Τετραγώνων (Weighted Least Squares) και 

χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές Πολυχωρικής Συσχέτισης (Polychoric 

Correlation) του Pearson και οι πίνακες των Ασυµπτοτικών ∆ιακυµάνσεων 

(Asymptotic Covariance Matrix), όπως προτείνουν πολλοί ερευνητές (Joreskog και 

Sorbom 2001; Hair et. al., 1995; Bollen και Long, 1993). Για τον υπολογισµό των 

πολυχωρικών συσχετίσεων είναι αναγκαία η υπόθεση της διµεταβλητής 

κανονικότητας, για όλα τα ζεύγη των µεταβλητών. Για τον έλεγχο αυτής της 

υπόθεσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το στατιστικό τεστ Likelihood Ratio- Chi 

square και την P –τιµή, ως τιµή ελέγχου της σηµαντικότητας του τεστ. Αν για το 

µοντέλο ισχύει οριακά η υπόθεση, τότε µε το τεστ αυτό, σε µεγάλα δείγµατα, θα 

απορριφθεί η υπόθεση. Σε αυτή την περίπτωση µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

εναλλακτικά ένα δείκτη (RMSEA) που ανέπτυξε ο Joreskog (2002), και ο οποίος 

είναι παρόµοιος µε τον δείκτη RMSEA που χρησιµοποίησε ο Steinger (1990) στα 

µοντέλα δοµικών εξισώσεων. Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει σοβαρή επίπτωση 

στην κανονικότητα, όταν η τιµή του δείκτη RMSEA είναι µικρότερη από 0,1. Για να 

ελέγξουµε την υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία η τιµή για τον πληθυσµό, του µέτρου 

RMSEA, είναι µικρότερη του 0,1 χρησιµοποιούµε την P- τιµή ελέγχου. Αν λοιπόν η 

P-τιµή είναι µικρότερη του 0,05 απορρίπτεται η υπόθεση και υπάρχει πράγµατι 

πρόβληµα διµεταβλητής κανονικότητας (σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%). 

Για την πραγµατοποίηση των προαναφερθέντων ελέγχων και τον υπολογισµό όλων 

των δεικτών χρησιµοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο LISREL-Linear Structural 

Relations  (Joreskog και Sorbom, 2001). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες µε τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων 

που πραγµατοποιήθηκαν.  
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Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 6.23 µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η συνολική 

προσαρµογή των δεδοµένων στο διπαραγοντικό µοντέλο µέτρησης της πρακτικής 

«Επιλεκτικές προσλήψεις» θεωρείται αρκετά ικανοποιητική. Το χ2-test είναι οριακά 

στατιστικά µη σηµαντικό (σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05), αλλά αυτό συνήθως 

οφείλεται στην ευαισθησία του στο µέγεθος του δείγµατος. Οι υπόλοιποι δείκτες είναι 

σηµαντικά ανώτεροι των ορίων που αναφέρθηκαν για τον έλεγχο της καλής 

προσαρµογής. Όσον αφορά το µετρικό µοντέλο, παρατηρούµε ότι όλες οι φορτίσεις των 

προσδιοριστικών µεταβλητών είναι στατιστικά σηµαντικές, ενώ η δοµική αξιοπιστία 

και η διακύµανση την οποία ερµηνεύει η κάθε δοµή είναι ικανοποιητική. Επιπλέον, ο 

έλεγχος για την διµεταβλητή κανονικότητα έδειξε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα για κανένα 

ζεύγος µεταβλητών (Παράρτηµα Β, Πίνακας Π1). 

Πίνακας 6.23: 2η Πρακτική (Επιλεκτικές Προσλήψεις)  

∆οµή Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

2.1 Συνεργασία τµηµάτων 
      παραγωγής και Α.Π  

 

Construct Reliability=0,924 

Variance Extracted=0,709 

  

 

 

 

2.1.1 Ο ∆ιευθυντής του τµήµατος ανθρώπινων πόρων  
         συµµετέχει στον στρατηγικό  προγραµµατισµό της   
         επιχείρησης 
2.1.2 Το τµήµα ανθρώπινων πόρων συνεργάζεται στενά µε τα  
         τµήµατα παραγωγής στο σχεδιασµό και την περιγραφή  
         της κάθε εργασίας  
2.1.3 Ο προγραµµατισµός, η επάνδρωση, η κατάρτιση και η  
         ανάπτυξη των υπαλλήλων γίνεται σε συνεργασία του  
         τµήµατος ανθρώπινων πόρων µε τα τµήµατα παραγωγής  
2.1.4 Τα τµήµατα παραγωγής συνεργάζονται καλά µε το  
          προσωπικό του τµήµατος ανθρώπινων πόρων όταν   
          πραγµατοποιούνται αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής  
2.1.5 Το προσωπικό του τµήµατος ανθρώπινων πόρων γνωρίζει 
         καλά αυτά που η παραγωγή θεωρεί σηµαντικά στην  
         κατάρτιση των υπαλλήλων για τις νέες δεξιότητες  

0,73* 
 
 

0,90* 
 
 

0,91* 
 
 

0,84* 
 
 

0,82* 

2.2 ∆ιαδικασία και  
      κριτήρια 
      προσλήψεων 

 

 

Construct Reliability=0,922 

Variance Extracted=0,629 

2.2.1 Οι προσλήψεις είναι πολύ επιλεκτικές και αυτό  
          γνωστοποιείται στους υπάρχοντες και τους υποψήφιους  
          υπαλλήλους 
2.2.2 Οι ιδιότητες, οι ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και οι  
         αξίες που απαιτούνται από έναν υποψήφιο υπάλληλο είναι 
         πολύ σαφείς. 
2.2.3 Η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και η δυνατότητα  
         παροχής ιδεών  για τη βελτίωση των διαδικασιών  
         χρησιµοποιείται ως κριτήριο επιλογής υπαλλήλων  
2.2.4 Η στάση, η επιθυµία και η ικανότητα για εργασία σε 
         οµάδα χρησιµοποιείται ως κριτήριο επιλογής υπαλλήλων  
2.2.5 Χρησιµοποιούνται ποικίλα εργαλεία στρατολόγησης και 
         επιλογής για να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που  
         προσλαµβάνονται όχι µόνο έχουν τις δεξιότητες και  τη  
         γνώση που χρειάζεται αλλά, το πιο σηµαντικό, µπορούν 
         να προσαρµοστούν στην κουλτούρα της επιχείρησης. 

0,80* 
 
 

0,84* 
 
 

0,80* 
 
 

0,81* 
 

0,81* 
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2.2.6 Τα ανώτερα στελέχη αναµιγνύονται στη διαδικασία  
         επιλογής για να δείξουν τη σηµασία που δίνεται στην  
         πρόσληψη των σωστών ανθρώπων.  
2.2.7 Αξιολογείται η διαδικασία στρατολόγησης και επιλογής 
         έναντι της απόδοσης στην εργασία για να εξασφαλιστεί  
         ότι επιλέγονται οι άνθρωποι που µπορούν να   
         αποδώσουν καλά στην εργασία. 

0,68* 
 
 

0,80* 

Chi- square=101,36      df=53      P- value=0,00007       Normed Chi- square=X2/df = 1,91<3 

RMSEA=0,066 

CFI=0,97 

GFI=0,98  

*φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 
  
 

Η πρακτική «Λειτουργία Οµάδων και Αποκέντρωση», όπως προκύπτει από τον 

πίνακα 6.24 µπορεί να µετρηθεί από τις προβλεπόµενες δοµές ικανοποιητικά. Από την 

εξέταση των δεικτών αξιολόγησης του µετρικού µοντέλου προκύπτει επίσης 

ικανοποιητική αξιοπιστία. Ιδιαίτερα σηµαντικές όλες οι φορτίσεις των προσδιοριστικών 

µεταβλητών, ενώ δεν υπάρχει πρόβληµα διµεταβλητής κανονικότητας (Παράρτηµα Β, 

Πίνακας Π2) 

Πίνακας 6.24: 3η Πρακτική (Λειτουργία Οµάδων και Αποκέντρωση) 

∆οµή Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

 3.1 ∆ραστηριότητες Οµάδων 

 
 

Construct Reliability=0,891 

Variance Extracted=0,596 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1  Ο εργασιακός χώρος είναι δοµηµένος έτσι ώστε το  
 µεγαλύτερο µέρος της εργασίας να γίνεται σε οµάδες. 

3.1.2  Οι οµάδες εργασίας είναι κατά ένα µεγάλο µέρος   
 αυτοδιαχειριζόµενες και εξουσιοδοτηµένες για να λύνουν  
 τα προβλήµατα στην άµεση περιοχή εργασίας τους  

3.1.3 Η διοίκηση σπάνια εµπλέκεται στη λήψη των σχετικών µε  
 την εργασία αποφάσεων  

3.1.4 Κατά τη διάρκεια συσκέψεων για επίλυση των  
         προβληµάτων, καταβάλλεται προσπάθεια να ληφθούν  
         υπόψη οι απόψεις και οι ιδέες όλων των µελών της οµάδας  
         πριν παρθεί η απόφαση  
3.1.5 Οι οµάδες επίλυσης προβληµάτων έχουν  βοηθήσει να  
         βελτιωθούν οι διαδικασία παραγωγής  
3.1.6 Οι οµάδες εργαζοµένων ενθαρρύνονται για να  
         προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήµατα τους όσο το  
         δυνατόν περισσότερο  

0,65* 
 

0,70* 
 
 

0,35* 
 

0,88* 
 
 
 

0,95* 
 

0,93* 
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3.2 Υποστήριξη  
       λειτουργίας  
       οµάδων από την  
       ανώτατη διοίκηση 
 
Construct Reliability=0,936 

 Variance Extracted=0,829 

3.2.1 Οι επόπτες ενθαρρύνουν τα πρόσωπα που εργάζονται για  
         αυτούς να εργάζονται σαν σε οµάδα 

 

3.2.2 Οι επόπτες ενθαρρύνουν τους ανθρώπους που εργάζονται  
         για αυτούς να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες  
3.2.3 Οι επόπτες πραγµατοποιούν συχνά συνεδριάσεις οµάδας  
         όπου οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτούς µπορούν   

 πραγµατικά να συζητήσουν τα πράγµατα από κοινού  

0,96* 
 

0,91* 
 

0,86* 

Chi- square=53,81     df=26     P-  value=0,00107       Normed Chi- square=X2/df = 2,07<3 

RMSEA=0,072      

CFI=0,98     

GFI=0,98 

*φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 
 

Τα δεδοµένα προσαρµόζονται τέλεια στο µοντέλο των δυο δοµών για τη µέτρηση 

της πρακτικής «Ανταµοιβές/ Κίνητρα Απόδοσης». Τα αποτελέσµατα των ελέγχων τόσο 

του συνολικού όσο και του µετρικού µοντέλου είναι πολύ ικανοποιητικά (Πίνακας 

6.25), ενώ δεν υπάρχει ένδειξη προβλήµατος διµεταβλητής κανονικότητας µεταξύ 

κάποιων µεταβλητών (Παράρτηµα Β, Πίνακας Π3). 

Πίνακας 6.25: 4η Πρακτική (Ανταµοιβές/ Κίνητρα Απόδοσης) 

∆οµή Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 
4.1 Έµµεσες ανταµοιβές   

Construct Reliability=0,834 

 Variance Extracted=0,627 

4.1.1  Παρέχεται στους υπαλλήλους η ευκαιρία να επενδύσουν στην  
  επιχείρησή για να  ωφεληθούνε  οικονοµικά από τις   

          προσπάθειές τους να συµβάλουν στην επιτυχία της  

4.1.2  Ένα ουσιαστικό µερίδιο της αµοιβής των ατόµων ή/και των  
          οµάδων  είναι  βασισµένο στην απόδοση τους.  

4.1.3 Ένα µέρος της αµοιβής των εργαζοµένων προέρχεται από  
         την διανοµή ποσοστού των καθαρών κερδών της  
         επιχείρηση  

0,79* 
 
 

0,86* 
 

0,72* 

4.2 Κίνητρα για τη θέσπιση 
       στόχων 
 

Construct Reliability=0,916 

Variance Extracted=0,735 

4.2.1 Το σύστηµα κινήτρων, ενθαρρύνει για να ακολουθηθούν  
         σθεναρά οι στόχοι της επιχείρησης  
4.2.2 Το σύστηµα κινήτρων είναι δίκαιο στην ανταµοιβή των  
         ανθρώπων που εκπληρώνουν τους στόχους της    
         επιχείρησης 

 

4.2.3 Το σύστηµα ανταµοιβών, αναγνωρίζει τα άτοµα τα οποία 
         συνεισφέρουν τα µέγιστα στην επιχείρηση  
4.2.4 Το σύστηµα κινήτρων, ενθαρρύνει να προσεγγιστούν οι  

  στόχοι της επιχείρησης  

0,93* 
 

0,98* 
 
 

0,91* 
 

0,95* 
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Chi- square=36,65     df=13      P- value=0,00047      Normed Chi- square=X2/df = 2,8<2 

RMSEA=0,094      

CFI=0,99   

GFI=0,99 

*φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 
 

 
Οι έλεγχοι προσαρµογής του συνολικού µοντέλου, για την πρακτική «Εκτεταµένη 

Εκπαίδευση», έδωσαν ένα στατιστικά σηµαντικό χ2-test. Η τιµή όµως του 

Υποδειγµατικού -χ2 δείκτη, καθώς επίσης και οι δείκτες RMSEA, CFI και GFI µας 

επιτρέπουν να αποδεχθούµε την καλή προσαρµογή στο προτεινόµενο µοντέλο. Η 

εξέταση του µετρικού µοντέλου δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα τόσο για τη 

σηµαντικότητα όλων των φορτίσεων όσο και για την αξιοπιστία των δοµών (Πίνακας 

6.26). Το ίδιο ικανοποιητικός κρίνεται και ο έλεγχος για τη διµεταβλητή κανονικότητα 

(Παράρτηµα Β, Πίνακας Π4). 

Πίνακας 6.26: 5η Πρακτική (Εκτεταµένη Εκπαίδευση) 

∆οµή Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

 5.1 Εκπαίδευση στις    
      ∆εξιότητες της  
      Εργασίας 

 

Construct Reliability=0,861 

Variance Extracted=0,626 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Η διεύθυνση αυτού του εργοστασίου πιστεύει ότι η 
συνεχής εκπαίδευση και αναβάθµιση των εργασιακών 
δεξιοτήτων είναι σηµαντική  

5.1.4 Οι εργαζόµενοι στην παραγωγή, σε τακτά χρονικά       
διαστήµατα, εκπαιδεύονται και σε δεξιότητες σχετικές µε το 
αντικείµενο της εργασίας τους  

5.1.5 Οι εργαζόµενοι έχουν δεξιότητες πάνω από το µέσο όρο του 
κλάδου  

5.1.6 Οι οµάδες εργασίας  ή/και τα άτοµα συχνά αναθεωρούν   
και αξιολογούν τις αποφάσεις τους σχετικά µε την 
υιοθέτηση νέων µεθόδων και τεχνολογιών στην 
παραγωγική διαδικασία µε σκοπό να αποκτήσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες γνώσεις και από τις επιτυχίες και 
από τις αποτυχίες 

5.1.7 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή δεν αφορά µόνο τις 
σχετικές µε την εργασία τεχνικές δεξιότητες αλλά 
περιλαµβάνει και τις κοινωνικές ικανότητες, τις γενικές 
δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων καθώς και την 
ευρύτερη γνώση της επιχείρησης 

0,87* 
 
 

0,91* 
 
 

0,73* 
 

0,86* 
 
 
 
 
 

0,83* 
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5.2 Εκπαίδευση σε πολλές 

       ∆ραστηριότητες 

Construct Reliability=0,907 

 Variance Extracted=0,713 

5.2.1 Οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται για να εκτελούν πολλές  
εργασίες  

5.2.2 Οι εργαζόµενοι µαθαίνουν πώς να εκτελούν µια ποικιλία  
εργασιών  

5.2.3 Όσο περισσότερο παραµένει ένας εργαζόµενος στο  
         εργοστάσιο τόσο περισσότερες και διαφορετικές εργασίες  
         είναι ικανός να εκτελέσει  
5.2.4 Οι εργαζόµενοι µαθαίνουν πώς να εκτελούν διαφορετικές  
         εργασίες για  να µπορούν να  αντικαταστήσουν άλλους, αν  
         είναι απαραίτητο  

0,90* 
 

0,98* 
 

0,88* 
 
 

0,96* 

Chi- square=59,97     df=26      P-  value=0,00057       Normed Chi- square=X2/df = 2,3<3 

RMSEA=0,075      

CFI=0,99  

GFI=0,99 

*φορτίσεις  σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 
 

Η προσαρµογή των δεδοµένων στο µοντέλο των τριών δοµών για τη µέτρηση της 

πρακτικής «∆ιάχυση Πληροφοριών», όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα του πίνακα 

6.27, είναι οριακή. Ωστόσο, το µετρικό µοντέλο δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα 

για την αξιολόγηση των φορτίσεων και την αξιοπιστία των δοµών. Το ίδιο ισχύει και 

για τον έλεγχο της διµεταβλητής κανονικότητας (Παράρτηµα Β, Πίνακας Π5). 

Πίνακας 6.27: 7η Πρακτική (∆ιάχυση Πληροφοριών) 

∆οµή Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

 7.1 Κοινοποίηση σκοπών, 
      στόχων και  
      στρατηγικών 

Construct Reliability=0,878 

Variance Extracted=0,665 
 

7.1.1 Οι σκοποί, οι στόχοι και οι στρατηγικές της  
          επιχείρησης κοινοποιούνται στους υπαλλήλους  
7.1.2  Στρατηγικές και στόχοι κοινοποιούνται πρωταρχικά  
          στους διευθυντές  
7.1.3  Οι υπάλληλοί γνωρίζουν ότι η επιχείρησή σχεδιάζει να  
          παραµείνει ανταγωνιστική  
7.1.4  Οι υπάλληλοί µας κατανοούν τη µακροχρόνια  
          ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης  

0,90* 
 

0,88* 
 

0,85* 
 

0,81* 

7.2 Πληροφορίες σχετικές µε  
    τη Χρηµατοοικονοµική  
    και λειτουργική απόδοση 

Construct Reliability=0,871 

 Variance Extracted=0,647 

 

7.2.1 Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την   
         επιχείρηση είναι πλήρως και ευρέως διαδεδοµένες  
         στους εργαζόµενους. 
7.2.5 Πληροφορίες σχετικές µε την βελτίωση της ποιότητας  
         είναι διαθέσιµες στους εργαζοµένους 

 

7.2.6 Πληροφορίες σχετικές µε την πορεία της      
         παραγωγικότητας  είναι διαθέσιµες στους εργαζοµένους 

 

7.2.7 Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της εργασίας   
         του κάθε εργαζόµενου ( ή οµάδας εργαζοµένων)  
         κοινοποιούνται στον ίδιο (ή στην οµάδα). 

0,70* 
 
 

0,91* 
 

0,95* 
 

0,87* 

7.3 ∆ιαγράµµατα 7.2.2 ∆ιαγράµµατα που παρουσιάζουν ποσοστά των  
         ελαττωµατικών µονάδων στην παραγωγή αναρτώνται σε  
         εµφανή σηµεία του εργοστασίου  

7.2.3 ∆ιαγράµµατα που παρουσιάζουν την επιτυχία του  

0,98* 
 
 

0,99* 
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Construct Reliability=0,975 

 Variance Extracted=0,929 

         προγράµµατος παραγωγής αναρτώνται σε εµφανή  
         σηµεία του εργοστασίου 

 

7.2.4 ∆ιαγράµµατα που παρουσιάζουν τη συχνότητα βλάβης  
         των µηχανών αναρτώνται σε εµφανή σηµεία του  
         εργοστασίου  

 
 

0,92* 

Chi- square=107,45    df=41      P-  value=0,001      Normed Chi- square=X2/df = 2,6<3 

RMSEA=0,088     

CFI=0,99      

GFI=0,99 

*φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 

Όλοι οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν για την προσαρµογή των δεδοµένων, στα 

προτεινόµενα κατά περίπτωση µοντέλα, αλλά και την αξιοπιστία των δοµών και τη 

διακύµανση που ερµηνεύεται από τις δοµές, έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, 

σύµφωνα µε τους περιορισµούς που αναφέρθηκαν σε αυτή την παράγραφο. Στη 

συνέχεια, καθορίστηκε η κάθε µια από τις προαναφερθείσες δοµές ως η µέση τιµή 

των προσδιοριστικών µεταβλητών (items) από τις οποίες αποτελείται.  
 
6.5.3 Αποτελέσµατα 

Μετά τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν, ακολουθεί η επεξεργασία των 

δεδοµένων και η εξαγωγή αποτελεσµάτων µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της 

έρευνας, που αφορούν τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως αυτοί 

καθορίστηκαν στην παράγραφο 3 του 4ου κεφαλαίου. 

Στον πίνακα 6.28 παρουσιάζονται ορισµένα βασικά περιγραφικά στατιστικά 

µέτρα που αφορούν τις µεταβλητές, καθώς επίσης και τις µεταξύ αυτών συσχετίσεις. 

Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψαν ορισµένα πολύ σηµαντικά ευρήµατα 

τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.  

1. Η µεταβλητή «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» η οποία µε µέση τιµή 4,054 παρουσιάζει τον 

υψηλότερο µέσο όρο, µεταξύ των πρακτικών, δηλώνει ότι ο βαθµός εργασιακής 

αβεβαιότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ µικρός. Η σιγουριά της 

µονιµότητας παρέχει στον εργαζόµενο την απαιτούµενη ασφάλεια και λειτουργεί ως 

κίνητρο για αποδοτικότερη εργασία ειδικά όταν το ποσοστό των ανέργων είναι 

υψηλό. Η µεταβλητή αυτή σχετίζεται θετικά µε όλες τις υπόλοιπες, εκτός της 

µεταβλητής «∆ΙΑΚΡΙΣΗ», αλλά η σχέση αυτή δεν είναι ικανοποιητική και σε πολλές 
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περιπτώσεις είναι και στατιστικά µη σηµαντική. Με τη µεταβλητή «∆ΙΑΚΡΙΣΗ», η 

σχέση είναι οριακά αρνητική και συγχρόνως στατιστικά µη σηµαντική. ∆ιαφαίνεται 

συνεπώς η σχετική αποδέσµευση του βαθµού εφαρµογής των διαφόρων άλλων 

πρακτικών από την πρακτική «ΑΣΦΑΛΕΙΑ». 

2. Η µεταβλητές «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ» µε µέση τιµή 3,74 και 

3,70 αντίστοιχα, αποτελούν την πρακτική «Επιλεκτικές Προσλήψεις». Οι τιµές αυτές 

είναι από τις υψηλότερες µεταξύ των µεταβλητών και αναδεικνύουν τη σηµασία της 

συνεργασίας µεταξύ των τµηµάτων και της διαδικασίας των προσλήψεων. Όπως 

ήταν αναµενόµενο, οι δυο αυτές µεταβλητές σχετίζονται µεταξύ τους θετικά και 

αρκετά ικανοποιητικά. Το ίδιο συµβαίνει και µε όλες τις υπόλοιπες, εκτός της 

µεταβλητής «∆ΙΑΚΡΙΣΗ», µε την οποία η σχέση είναι στατιστικά µη σηµαντική. 

3. Οι µεταβλητές «ΟΜΑ∆ΕΣ» και «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ», µε µέση τιµή 3,64 και 

3,58 αντίστοιχα, αποτελούν την πρακτική «Λειτουργία Οµάδων και Αποκέντρωση». 

Η σχέση µεταξύ των δυο αυτών µεταβλητών είναι έντονα θετική. Με τις υπόλοιπες 

µεταβλητές σχετίζονται ικανοποιητικά, πλην της µεταβλητής «∆ΙΑΚΡΙΣΗ» µε την 

οποία η σχέση είναι στατιστικά µη σηµαντική. 

4. Οι µεταβλητές «ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ» και «ΚΙΝΗΤΡΑ» απαρτίζουν την πρακτική 

«Ανταµοιβές/ Κίνητρα για απόδοση». Η µέση τιµή της µεταβλητής 

«ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ» είναι η µικρότερη από όλες τις υπόλοιπες (2,55). Φαίνεται 

καθαρά λοιπόν ότι, η έµµεση ανταµοιβή των εργαζοµένων στην Ελληνική 

βιοµηχανία δεν αποτελεί συνηθισµένη πρακτική. Η µέση τιµή της µεταβλητής 

«ΚΙΝΗΤΡΑ» είναι από τις χαµηλότερες (3,32), δείχνοντας ότι και η παροχή 

κινήτρων δεν αποτελεί πολύ συνηθισµένη ενέργεια από τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων. Η µεταξύ των δυο µεταβλητών σχέση είναι ιδιαίτερα καλή, δείχνοντας 

ότι οι έµµεσες ανταµοιβές και η παροχή κινήτρων είναι δυο αλληλένδετες τακτικές 

των Ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Η σχέση τους µε τις υπόλοιπες 

µεταβλητές, εκτός της µεταβλητής «∆ΙΑΚΡΙΣΗ», είναι από ασθενής (ΑΣΦΑΛΕΙΑ) 

έως ικανοποιητική, ενώ σε κάθε περίπτωση είναι θετική και στατιστικά σηµαντική.  

5. Οι µεταβλητές «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1» και «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2», µε ίση µέση τιµή 

(3,65), αποτελούν την πρακτική «Εντατική Εκπαίδευση». Το αποτέλεσµα αυτό 

δείχνει ότι οι επιχειρήσεις δίνουν την ίδια σηµασία τόσο στην εκπαίδευση σε 
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δεξιότητες συγκεκριµένης εργασίας όσο και στην εκπαίδευση σε πολλαπλές 

δραστηριότητες. Μεταξύ τους σχετίζονται θετικά και ικανοποιητικά ενώ εντονότερη 

είναι η σχέση της µεταβλητής «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1» µε τις µεταβλητές 

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» και «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ». Και στην περίπτωση αυτών των 

µεταβλητών ισχύει η µη στατιστικά σηµαντική σχέση τους µε τη µεταβλητή 

«∆ΙΑΚΡΙΣΗ» και η ασθενής σχέση τους µε τη µεταβλητή «ΑΣΦΑΛΕΙΑ». 

6. Η µεταβλητή «∆ΙΑΚΡΙΣΗ» µε µέση τιµή 6,4 δείχνει ότι, στις Ελληνικές 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις, η διάκριση των εργαζοµένων από τα στελέχη είναι 

ουσιαστική. Η σχέση όµως αυτής της πρακτικής µε όλες τις υπόλοιπες είναι ελάχιστη 

και στατιστικά ασήµαντη. Στην ουσία, όπως και η πρακτική «ΑΣΦΑΛΕΙΑ», είναι 

αποδεσµευµένη από τις υπόλοιπες πρακτικές.  

7. Οι µεταβλητές «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» µε µέση τιµή 3,87, «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» µε 

µέση τιµή 2,96 και «∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ» µε µέση τιµή 2,47 αποτελούν την πρακτική 

«∆ιάχυση πληροφοριών». Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια κλιµακούµενη ύφεση του 

βαθµού εφαρµογής των µεταβλητών αυτών. Έτσι, η µεταβλητή «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

εκφράζει την πρόθεση των επιχειρήσεων για εκτεταµένη κοινοποίηση των σκοπών, 

στόχων και στρατηγικών της επιχείρησης στους εργαζόµενους. Η µεταβλητή 

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» δείχνει µια ουδέτερη στάση ως προς την παροχή πληροφοριών 

σχετικών µε την χρηµατοοικονοµική και λειτουργική απόδοση της επιχείρησης αλλά 

και της απόδοσης των ιδίων. Τέλος, η µεταβλητή «∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ» η οποία 

παρουσιάζει τον µικρότερο µέσο όρο από όλες τις υπόλοιπες µεταβλητές φανερώνει 

την, προς το παρόν, αδυναµία προσαρµογής των Ελληνικών βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων σε εξειδικευµένες µορφές πληροφόρησης. Η µεταξύ των µεταβλητών 

αυτών σχέση είναι ικανοποιητικά θετική, ενώ οι δύο πρώτες σχετίζονται θετικά και 

ικανοποιητικά και µε τις υπόλοιπες, εκτός των µεταβλητών «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» και 

«∆ΙΑΚΡΙΣΗ». Η σχέση της µεταβλητής «∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ» µε τις µεταβλητές των 

υπολοίπων πρακτικών είναι θετική, ηπιότερη αλλά σε κάθε περίπτωση στατιστικά 

σηµαντική εκτός των συνηθισµένων µεταβλητών ΑΣΦΑΛΕΙΑ» και «∆ΙΑΚΡΙΣΗ», µε 

τις οποίες η σχέση είναι ασθενής και στατιστικά µη σηµαντική. 
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Πίνακας 6.28: Μέσες τιµές, Τυπικές Αποκλίσεις, Συντελεστές Μεταβλητότητας και Συσχετίσεις των παραγόντων α. 
Παράγοντας Μέση 

Τιµή 
Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

     
     1           2            3             4            5             6            7            8            9          10          11          12          13 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

4,054 
3,744 
3,707 
3,638 
3,588 
2,554 
3,316 
3,647 
3,647 
6,348 
3,873 
2,959 
2,473 

0,808 
0,842 
0,775 
0,726 
0,935 
1,062 
1,157 
0,852 
0,907 
1,006 
0,794 
0,996 
1,282 

19,93% 
22,49% 
20,91% 
19,96% 
26,06% 
41,58% 
34,89% 
23,36% 
24,87% 
15,85% 
20,50% 
33,66% 
51,84% 

 1,000             
 0,240** 1,000            
 0,293** 0,610** 1,000           
 0,296**   0,494** 0,590** 1,000          
 0,250** 0,502** 0,621** 0,735** 1,000         
 0,179* 0,365** 0,416** 0,469** 0,491**   1,000        
 0,172* 0,388** 0,561** 0,486** 0,581** 0,637** 1,000       
 0,352** 0,461** 0,601** 0,497** 0,615** 0,465** 0,602** 1,000      
 0,121 0,301** 0,452** 0,463** 0,417** 0,322** 0,437** 0,476** 1,000     
-0,010   -0,038 0,054 0,020 0,017 0,064 0,125 0,062 0,027     1,000    
 0,229** 0,444** 0,562** 0,539** 0,563** 0,445** 0,617** 0,622** 0,382** 0,011   1,000   
 0,156* 0,429** 0,526** 0,484** 0,564** 0,497** 0,561** 0,635** 0,395** 0,113   0,679**    1,000  
 0,087 0,337** 0,377** 0,337**   0,398** 0,454** 0,412** 0,439** 0,283**   0,077   0,448**   0,628**   1,000 

  α Ν=208 
** συσχετίσεις σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας  0,01 
  * συσχετίσεις σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας  0,05 
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Από τη στήλη του συντελεστή µεταβλητότητας του πίνακα 6.28, µπορούµε 

εύκολα να διαπιστώσουµε ότι υπάρχει διασπορά στον βαθµό εφαρµογής των 

πρακτικών, η οποία σε ορισµένες µεταβλητές είναι πολύ υψηλή. Στην πράξη αυτό 

δηλώνει τη διαφορετική αντίληψη της σπουδαιότητας των διαφόρων πρακτικών 

ή/και το µέτρο των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων στην εφαρµογή τους.  

Το µέγεθος µιας επιχείρησης καθορίζει συνήθως τις δυνατότητες ανάπτυξης και 

εφαρµογής ολοκληρωµένης δέσµης πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Ο 

κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται προσδιορίζει τις ανάγκες και συνεπώς τις 

προτεραιότητες της εφαρµογής συγκεκριµένων πρακτικών. Είναι συνεπώς λογικό να 

υποθέσουµε ότι, ο βαθµός εφαρµογής των διαφόρων πρακτικών διαφέρει σηµαντικά 

σε επιχειρήσεις διαφορετικού µεγέθους και κλάδου. Εξάλλου, η υψηλή 

µεταβλητότητα η οποία παρατηρήθηκε ενισχύει αυτή την υπόθεση.  

Για τον εντοπισµό των πιθανών διαφοροποιήσεων πραγµατοποιήθηκε Απλή 

Ανάλυση ∆ιακύµανσης (One- way ANOVA) µε µοναδική µεταβλητή ελέγχου το 

µέγεθος γιατί το µεγάλο πλήθος των κλάδων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του 

συνολικού δείγµατος δεν θα έδινε αξιόπιστα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα αυτής 

της ανάλυσης εµφανίζονται στους επόµενους πίνακες.  

Πίνακας 6.29: Έλεγχος οµοιογένειας των διακυµάνσεων 

Test of Homogeneity of Variances

,257 2 204 ,773
2,168 2 203 ,117

,152 2 204 ,859
,739 2 202 ,479

2,198 2 202 ,114
,471 2 203 ,625
,882 2 203 ,415
,679 2 204 ,508

1,720 2 204 ,182
,868 2 170 ,421
,189 2 202 ,828

2,037 2 204 ,133
1,118 2 201 ,329

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΟΜΑ∆ΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
ΚΙΝΗΤΡΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2
∆ΙΑΚΡΙΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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Από τον πίνακα 6.29 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, ο πληθυσµός από τον οποίο 

προέρχονται τα δεδοµένα είναι οµοιογενής, καθώς η υπόθεση της οµοιογένειας 

επαληθεύεται σε όλες τις περιπτώσεις, µιας και η τιµή του στατιστικού Levene είναι 

πολύ µικρή και η σηµαντικότητα µεγάλη (Sig.>0,05). 

Πίνακας 6.30: Ανάλυση ∆ιακύµανσης 

ANOVA

2,317 ,101
,804 ,449
,837 ,435
,316 ,730
,594 ,553

1,282 ,280
,232 ,793

2,796 ,063
2,164 ,117

,070 ,932
2,773 ,065
3,107 ,047

,971 ,381

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΟΜΑ∆ΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
ΚΙΝΗΤΡΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2
∆ΙΑΚΡΙΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

F Sig.

 
 

Από τον πίνακα 6.30 διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

του βαθµού εφαρµογής των πρακτικών µεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού µεγέθους. 

Και αυτό γιατί η τιµές του F – στατιστικού είναι µικρές και συγχρόνως µη σηµαντικές 

(Sig.>0,05), στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Τα αποτελέσµατα αυτά συνηγορούν υπέρ της απόρριψης της υπόθεσης, σύµφωνα µε 

την οποία επιχειρήσεις διαφορετικού µεγέθους δίνουν διαφορετική έµφαση στην 

εφαρµογή των διαφόρων πρακτικών. Εξαίρεση αποτελούν οι πρακτικές 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ όπου πιστοποιείται 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού µεγέθους.  

Η υψηλή µεταβλητότητα δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι υπάρχει τελικά διαφοροποίηση 

ως προς τον βαθµό εφαρµογής των πρακτικών µεταξύ των επιχειρήσεων. Σε αναζήτηση 
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αυτής της διαφοροποίησης πραγµατοποιήθηκε Ιεραρχική Ανάλυση Οµάδων 

(Hierarchical Cluster Analysis) µε τη µέθοδο των Τετραγώνων των Ευκλείδειων 

Αποστάσεων (Squared Euclidean Distance). Από την ανάλυση οµάδων, µε κριτήριο τον 

βαθµό εφαρµογής των πρακτικών, προέκυψαν δυο ευδιάκριτες οµάδες. Η πρώτη από 

αυτές αποτελείται από 40 επιχειρήσεις και ο µέσος βαθµός εφαρµογής όλων των 

πρακτικών είναι κάτω του µέσου όρου και η δεύτερη αποτελείται από 126 επιχειρήσεις 

και ο βαθµός εφαρµογής όλων των πρακτικών είναι πάνω από τον µέσο όρο (Πίνακας 

6.31).  

 

Πίνακας 6.31: Μέση τιµή οµάδων ανά πρακτική 

 ∆οµή Μέση τιµή α΄ οµάδας 
α 

Μέση τιµή συνόλου γ Μέση τιµή  β΄ οµάδας 
β 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3,70 4,03 4,14 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2,88 3,73 4,00 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 2,92 3,69 3,94 

ΟΜΑ∆ΕΣ 2,88 3,62 3,85 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2,45 3,56 3,92 

ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ 1,61 2,58 2,89 

ΚΙΝΗΤΡΑ 2,05 3,34 3,75 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1 2,67 3,62 3,92 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2 2,83 3,67 3,93 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ 6,32 6,34 6,35 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3,08 3,84 4,08 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 2,02 2,96 3,27 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1,78 2,50 2,73 
α  στην α΄ οµάδα ανήκουν 40 επιχειρήσεις  
β   στη β΄ οµάδα ανήκουν 126 επιχειρήσεις  
γ   οι επιχειρήσεις µε πλήρη στοιχεία είναι 166  

Έγινε προσπάθεια προσδιορισµού των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών, τα οποία 

διαφοροποιούν τις δυο οµάδες επιχειρήσεων. Ως µεταβλητές ελέγχου 

χρησιµοποιήθηκαν η περιοχή εγκατάστασης, η ένταξή της ή όχι στο χρηµατιστήριο, 

το φύλο του υπευθύνου προσωπικού και τέλος το επίπεδο µόρφωσης του υπευθύνου. 

Σε καµιά περίπτωση όµως, κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι 

προσδιοριστικό συγκεκριµένης οµάδας. Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε ότι, 
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υπάρχει µια µεγάλη οµάδα επιχειρήσεων που καταβάλει αυξηµένη προσπάθεια προς 

την κατεύθυνση της «σωστής» διοίκησης ανθρώπινων πόρων και µία σαφώς 

µικρότερη η οποία δίνει λιγότερη έµφαση στην εφαρµογή των ενδεδειγµένων 

πρακτικών. Οι οµάδες όµως αυτές αποτελούνται από επιχειρήσεις κάθε µεγέθους και 

κλάδου δραστηριοποίησης. ∆εν µπορούµε δηλαδή να ισχυριστούµε ότι επιχειρήσεις 

µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ανήκουν σε συγκεκριµένη οµάδα.  

Από τον έλεγχο των συσχετίσεων (Πίνακας 6.28) µπορούµε εύκολα να βγάλουµε το 

συµπέρασµα ότι όλες οι µεταβλητές, εκτός της µεταβλητής «∆ΙΑΚΡΙΣΗ», 

σχετίζονται µεταξύ τους και σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις πολύ ικανοποιητικά. 

Η σχέση αυτή δείχνει ότι οι πρακτικές είναι αλληλένδετες και συµπαγείς και για τον 

λόγο αυτόν είναι προτιµότερο να ελέγχεται η επίπτωσή τους στην απόδοση της 

επιχείρησης συνολικά και όχι αποσπασµατικά.  

Εκτός της καταγραφής του βαθµού εφαρµογής των διαφόρων πρακτικών από τις 

επιχειρήσεις, η δοµή του ερωτηµατολογίου επέτρεπε και τη διατύπωση της άποψης 

των υπευθύνων σχετικά µε τη σηµαντικότητα της κάθε πρακτικής. Η σηµαντική αυτή 

παρέµβαση έγινε µε σκοπό τη δηµιουργία του «ιδανικού» µοντέλου διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων, κατά την άποψη πάντοτε των υπευθύνων, των ελληνικών 

βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων, µέσω των οποίων θα διαφανεί η διαφοροποίηση µεταξύ των 

ενεργειών που γίνονται και αυτών που οι υπεύθυνοι θα επιθυµούσαν να γίνουν. 

Επίσης, θα εντοπιστούν και οι υπάρχουσες αποκλίσεις µεταξύ του προφίλ, όπως 

αυτό διαµορφώνεται από τους υπευθύνους, και του θεωρητικά ιδανικού προφίλ. Στον 

πίνακα 6.32 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα βασικών στατιστικών µέτρων που 

αφορούν τους παράγοντες που αποτελούν τις πρακτικές και αναφέρονται στην 

αξιολόγηση της σηµαντικότητας αυτών από τους υπευθύνους. Για άµεση σύγκριση 

παρουσιάζονται επίσης και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της 

πραγµατικής κατάστασης.  
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Πίνακας 6.32: Αξιολόγηση της σηµαντικότητας των πρακτικών   
  Πραγµατική Κατάσταση Επιθυµητή Κατάσταση 

Παράγοντας Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

4,05 
3,74 
3,77 
3,63 
3,58 
2,55 
3,31 
3,64 
3,64 
6,34 
3,87 
2,95 
2,47 

0,81 
0,84 
0,77 
0,73 
0,93 
1,06 
1,16 
0,85 
0,91 
1,00 
0,79 
0,99 
1,28 

19,93% 
22,49% 
20,91% 
19,96% 
26,06% 
41,58% 
34,89% 
23,36% 
24,87% 
15,85% 
20,50% 
33,66% 
51,84% 

4,18 
4,15 
4,12 
4,06 
4,18 
3,61 
4,17 
4,19 
4,08 

 
4,25 
3,71 
3,27 

0,79 
0,63 
0,57 
0,60 
0,73 
1,00 
0,75 
0,72 
0,74 

 
0,67 
0,85 
1,19 

18,86% 
15,27% 
13,91% 
14,69% 
17,62% 
27,91% 
17,92% 
17,22% 
18,13% 

 
15,82% 
22,95% 
36,42% 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 6.32 διακρίνουµε ότι, σε κάθε περίπτωση, 

η σηµαντικότητα της κάθε πρακτικής, όπως αυτή εκφράζεται από τους υπευθύνους 

των ανθρώπινων πόρων, διαφέρει από τον βαθµό στον οποίο αυτές εφαρµόζονται στις 

επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο έλεγχος ισότητας των µέσων τιµών (t- test for Paired 

Samples) τεκµηριώνει και τη στατιστικώς σηµαντική διαφορά, σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5%, µεταξύ της πραγµατικής κατάστασης και της επιθυµητής 

κατάστασης (Πίνακας 6.33). Η σηµαντικότερη απόκλιση παρουσιάζεται στις δοµές 

«ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ», «ΚΙΝΗΤΡΑ», «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» και «∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ». 

Προκύπτει συνεπώς το συµπέρασµα ότι, η πολιτική άσκησης διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων είναι µεν ευθύνη των αρµοδίων υπευθύνων αλλά καθορίζεται πρωτίστως από 

τη γενικότερη πολιτική που εφαρµόζει η ανώτατη διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Παρατηρούµε επίσης, ότι οι συντελεστές µεταβλητότητας είναι σηµαντικά µικρότεροι 

στην περίπτωση των απαντήσεων των υπευθύνων ανθρώπινων πόρων, ενδεικτικό ότι, 

οι απόψεις είναι περισσότερο συγκλίνουσες από την πραγµατικά επικρατούσα 

κατάσταση. Σύµφωνα λοιπόν µε τη γνώµη των υπευθύνων ανθρώπινων πόρων των 

Ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων, το ιδανικό µοντέλο διοίκησης πρέπει να 

εστιάζεται πολύ στις δοµές «ΑΣΦΑΛΕΙΑ», «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ», 

«ΟΜΑ∆ΕΣ», «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ», «ΚΙΝΗΤΡΑ», «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1», 

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2» και «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» και αρκετά στις δοµές «ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ», 

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» και «∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ». Συνεπώς, είναι αρκετά διαφορετικό 
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από το θεωρητικά ιδανικό µοντέλο, ειδικότερα στην περίπτωση των τριών δοµών που 

αναφέρθηκαν.  

Πίνακας 6.33: T- test για τον έλεγχο ισότητας των µέσων τιµών των δοµών 
Paired Samples Test

-,1238 ,65739 -2,703 205 ,007

-,4054 ,66981 -8,665 204 ,000

-,4108 ,60801 -9,698 205 ,000

-,4245 ,59553 -10,181 203 ,000

-,5915 ,77439 -10,910 203 ,000

-1,0553 1,14710 -13,172 204 ,000

-,8563 1,01036 -12,135 204 ,000

-,5456 ,73928 -10,593 205 ,000

-,4284 ,74287 -8,277 205 ,000

-,3774 ,65273 -8,299 205 ,000

-,7485 ,84713 -12,681 205 ,000

-,7855 1,12961 -9,883 201 ,000

ΑΣΦΑΛΕΙΑ -
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Pair
1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Pair
2

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ -
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Pair
3

ΟΜΑ∆ΕΣ -    
ΟΜΑ∆ΕΣ

Pair
4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Pair
5

ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ -
ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ

Pair
6

ΚΙΝΗΤΡΑ -
ΚΙΝΗΤΡΑ

Pair
7

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1 -
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1

Pair
8

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2 -
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2

Pair
9

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Pair
10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Pair
11

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ -
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Pair
12

Mean
Std.

Deviation

Paired Differences

t df
Sig.

(2-tailed)

 
Επειδή και στην περίπτωση της άποψης των υπευθύνων ανθρώπινων πόρων υπάρχει 

σηµαντική διακύµανση στις απαντήσεις, έγινε προσπάθεια εντοπισµού των 

παραγόντων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι αυτών των διακυµάνσεων µε τη βοήθεια της 

µεθόδου της Ανάλυσης ∆ιακύµανσης (ANOVA). Ως προφανέστεροι παράγοντες, οι 

οποίοι χρησιµοποιήθηκαν ως µεταβλητές ελέγχου της ανάλυσης, θεωρήθηκαν το 

φύλο και το επίπεδο µόρφωσης του υπευθύνου. Τα αποτελέσµατα τα οποία 

προέκυψαν δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά άποψης 
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(Sig.>0,05) η οποία να οφείλεται είτε στο φύλο είτε στο επίπεδο µόρφωσης (Πίνακες 

6.34 και 6.35).  

Πίνακας 6.34 : Επίπεδο µόρφωσης 
ANOVA

1,818 3 ,606 ,976 ,405
1,309 3 ,436 1,089 ,355
1,037 3 ,346 1,054 ,370
1,336 3 ,445 1,255 ,291
2,707 3 ,902 1,681 ,172
3,035 3 1,012 ,997 ,395
2,167 3 ,722 1,298 ,276
,326 3 ,109 ,206 ,892

2,610 3 ,870 1,607 ,189
,508 3 ,169 ,372 ,774

1,291 3 ,430 ,591 ,622
9,693 3 3,231 2,330 ,076

Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΟΜΑ∆ΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
ΚΙΝΗΤΡΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 
Πίνακας 6.35 : Φύλο 

ANOVA

,434 1 ,434 ,697 ,405
,292 1 ,292 ,727 ,395
,034 1 ,034 ,104 ,748
,032 1 ,032 ,089 ,765
,188 1 ,188 ,346 ,557
,000 1 ,000 ,000 ,987

1,057 1 1,057 1,900 ,170
,668 1 ,668 1,282 ,259
,459 1 ,459 ,840 ,360
,027 1 ,027 ,060 ,807
,618 1 ,618 ,853 ,357
,132 1 ,132 ,093 ,761

Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΟΜΑ∆ΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
ΚΙΝΗΤΡΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
Μετά τον έλεγχο της εγκυρότητας της δοµής των 7 πρακτικών και την ανάλυση των 

δεδοµένων θα ακολουθήσει ο ανάλογος έλεγχος για την εγκυρότητα της δοµής της 

λειτουργικής και της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης και στη συνέχεια θα ελεγχθούν 
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οι υποθέσεις οι οποίες δηµιουργήθηκαν µε βάση το εννοιολογικό πλαίσιο της 

έρευνας και αναφέρονται στην παράγραφο 4.3. 

6.6 Λειτουργική απόδοση 

Προκειµένου να ελεγχθεί αν τα δεδοµένα της έρευνας προσαρµόζονται 

ικανοποιητικά στο µονοπαραγοντικό αυτό µοντέλο, όπως απέδειξαν οι Ahmad και 

Schroeder (2002), πραγµατοποιήθηκε Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυση 

(Confirmatory Factor Analysis) και έγιναν όλοι οι έλεγχοι, όπως αυτοί περιγράφηκαν 

στην προηγούµενη ενότητα. Η ποιότητα προσαρµογής του συνολικού µοντέλου 

κρίνεται εξαιρετικά καλή, καθώς η p-τιµή (0,06148) του χ2 ελέγχου είναι µεγαλύτερη 

ακόµη και του αυστηρού ορίου 0,1 ενώ και οι τιµές των δεικτών RMSEA (0,073<0,1), 

CFI (0,97>0,9) και GFI (0,979>0,9) είναι πολύ ικανοποιητικές (Πίνακας 6.36). Το 

µετρικό µοντέλο έδωσε φορτίσεις σηµαντικές για όλους τους δείκτες, η ∆οµική 

Αξιοπιστία µε τιµή 0,80>0,7 θεωρείται ικανοποιητική, ενώ η Εξαγχθείσα ∆ιακύµανση 

είναι οριακά αποδεκτή (Πίνακας 6.36).  

Πίνακας 6.36: Λειτουργική Απόδοση 

∆οµή ∆είκτες Φορτίσεις* 
 
Λειτουργική απόδοση 
 
 

Μοναδιαίο κόστος 
Ποιότητα του προϊόντος 
Παράδοση εντός χρόνου 
Ευελιξία για αλλαγές στον όγκο παραγωγής 
Ταχύτητα εισαγωγής νέων προϊόντων 

0,47 
0,72 
0,76 
0,83 
0,71 

Chi- square=10,53         df=5    P-  value=0,06148         Normed Chi- square=X2/df = 2,1<3 

RMSEA=0,073               Construct Reliability=0,83     

CFI=0,97                        Cronbach Alpha= 0,7393       

GFI=0,979                       Variance Extracted=0,509 

* Όλες οι φορτίσεις είναι σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 

 
6.7 Χρηµατοοικονοµική απόδοση 

Για τον έλεγχο προσαρµογής των δεδοµένων στο διπαραγοντικό µοντέλο που 

χρησιµοποίησαν οι Spanos και Lioukas (2001) για τη µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής 

απόδοσης των Ελληνικών βιοµηχανιών και τον έλεγχο της δοµής και της αξιοπιστίας 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων φανερώνουν ποιότητα προσαρµογής του συνολικού 
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µοντέλου οριακά αποδεκτή καθώς η p- τιµή του ελέγχου x2 είναι µικρότερη ακόµη και 

του ελαστικού ορίου 0,05 αλλά το εναλλακτικό µέτρο µέτρησης της ποιότητας 

προσαρµογής Normed Chi- square είναι µικρότερο του 3, ενώ και οι δείκτες CFI 

(0,99>0,9) και GFI (0,92>0,9) είναι ικανοποιητικοί. Τέλος το µέτρο RMSEA (0,087) 

είναι ικανοποιητικό (Πίνακας 6.37).  

Πίνακας 6.37: Χρηµατοοικονοµική απόδοση 

∆οµές ∆είκτες Φορτίσεις 
Θέση στην αγορά 
 
 
 
Κερδοφορία 

Όγκος πωλήσεων   
Ρυθµός µεταβολής όγκου πωλήσεων  
Μερίδιο αγοράς     
Ρυθµός µεταβολής µεριδίου αγοράς   
 
Περιθώρια κέρδους    
Απόδοση ίδιων κεφαλαίων    
Καθαρά κέρδη µετά φόρων 

0,94* 
0,90* 
0,89* 
0,93* 

 
0,84* 
0,90* 
0,93* 

Chi- square=33,54     df=13     P- value=0,00004       Normed Chi- square=X2/df =2,58<3 

RMSEA=0,87         CFI=0,99     GFI=0,92 

* φορτίσεις σηµαντικές σε επίπεδο p<0.05 
 

Σε αντίθεση µε το συνολικό µοντέλο, το µετρικό µοντέλο δίνει πολύ καλά 

αποτελέσµατα. Έτσι οι φορτίσεις όλων των δεικτών (Πίνακας 6.37) είναι 

ικανοποιητικές και στατιστικά σηµαντικές, ενώ η δοµική αξιοπιστία (0,954 και 0,920) 

αλλά και η διακύµανση η οποία ερµηνεύεται από κάθε δοµή (0,837 και 0,794) 

κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα (Πίνακας 6.38).  

Πίνακας 6.38: Έλεγχος αξιοπιστίας των δοµών 

∆οµές 
Construct 

Reliability 

Cronbach’s 

Alpha 

Variance 

Extracted 
Θέση στην αγορά 

Κερδοφορία 

0,954 

0,920 

0,853 

0,856 

0,837 

0,794 

 
6.8 Σύνδεση Πρακτικών και Απόδοσης 

Από την ανάλυση του εννοιολογικού πλαισίου (Σχήµα 4.1) που αναπτύχθηκε στην 

παράγραφο 4.3 διαπιστώνουµε ότι, προκειµένου να ελεγχθούν οι υποθέσεις που 

διατυπώθηκαν, πρέπει να διερευνηθούν συγχρόνως πολλές σχέσεις µεταξύ των δοµών, 

αλλά και µεταξύ των δοµών και των προσδιοριστικών µεταβλητών. Στις σχέσεις αυτές 
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υπάρχουν δοµές οι οποίες, ενώ σε κάποια σχέση είναι ανεξάρτητες, σε κάποιες επόµενες 

σχέσεις εµφανίζονται ως εξαρτηµένες. Η τεχνική πολυµεταβλητής ανάλυσης η οποία 

µπορεί να εξετάσει συγχρόνως µια σειρά εξαρτηµένων γραµµικών σχέσεων και είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη όταν µια µεταβλητή, εξαρτηµένη σε µια σχέση, γίνεται ανεξάρτητη σε 

µια επόµενη σχέση είναι η τεχνική της Ανάλυσης Μοντέλων ∆οµικών Εξισώσεων 

(Kelloway, 1998; Hair et al., 1995). Για τον λόγο αυτόν, ο έλεγχος των υποθέσεων οι 

οποίες διατυπώθηκαν έγινε µε τη χρήση της τεχνικής της Ανάλυσης Μοντέλων ∆οµικών 

Εξισώσεων (Structural Equation Modeling) και το Στατιστικό Πακέτο LISREL -Linear 

Structural Relations (Joreskog και Sorbom, 2001). Πολλές φορές, το Μοντέλο ∆οµικών 

Εξισώσεων αναφέρεται και ως µοντέλο LISREL, από το όνοµα του πλέον δηµοφιλούς 

στατιστικού πακέτου το οποίο χρησιµοποιείται. Πράγµατι, όπως αναφέρει ο Brannick 

(1995), ο όρος αυτός έχει επικρατήσει στη βιβλιογραφία και κάποιοι εκδότες 

επιστηµονικών περιοδικών αισθάνθηκαν την ανάγκη να τονίσουν ότι δεν είναι απαραίτητο 

οι ερευνητές να χρησιµοποιούν το LISREL για να δηµοσιευθούν τα άρθρα τους (π.χ 

Schmitt, 1989). Το LISREL είναι απλώς ένα στατιστικό πρόγραµµα για υπολογιστές, το 

οποίο χρησιµοποιείται για την ανάλυση του Μοντέλου των ∆οµικών Εξισώσεων 

(Kelloway, 1998), και δεν αποτελεί τεχνική στατιστικής ανάλυσης (Sharma, 1996). Η 

χρήση της τεχνικής αυτής στις κοινωνικές επιστήµες έχει αυξηθεί σηµαντικά (Kelloway, 

1996; Stone- Romero, Weaver και Glenar, 1996), ενώ ο Cliff (1983) χαρακτηρίζει την 

έλευση της τεχνικής των Μοντέλων ∆οµικών Εξισώσεων ως επανάσταση στον χώρο της 

Στατιστικής και υπενθυµίζει ότι µέχρι αυτήν καµία άλλη τεχνική δεν µεταµόρφωσε τόσο 

πολύ την έρευνα στις κοινωνικές επιστήµες. Κατά τους Bollen και Long (1993), η τεχνική 

αυτή αποτελεί ένα σηµαντικό εξάρτηµα στο µεθοδολογικό οπλοστάσιο των κοινωνικών 

επιστηµών.  

Τα Μοντέλα ∆οµικών Εξισώσεων αποτελούνται από δυο µέρη: 

1. Το Μετρικό Μοντέλο και 

2. Το ∆οµικό Μοντέλο 

Το µετρικό µοντέλο καθορίζει το πως οι «αφανείς» (latent) µεταβλητές ή «υποθετικές» 

δοµές (construct) εξαρτώνται ή ερµηνεύονται από τις «παρατηρηθείσες» (observed) 

µεταβλητές. Περιγράφει επίσης τις µετρικές ιδιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα) των 

παρατηρηθέντων µεταβλητών. Με τον όρο υποθετικές δοµές ή αφανείς µεταβλητές 
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εννοούµε τις µεταβλητές εκείνες που δεν είναι άµεσα µετρήσιµες ή παρατηρήσιµες. Η 

έµµεση µέτρησή τους γίνεται µέσω ενός αριθµού µετρήσιµων ή παρατηρήσιµων δεικτών, 

όπως οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ενός ερωτηµατολογίου, οι οποίοι υποτίθεται ότι 

εκφράζουν τη δοµή επαρκώς. Πολλές θεωρίες και µοντέλα στις κοινωνικές επιστήµες 

είναι διατυπωµένα µε όρους υποθετικών δοµών. Το δοµικό µοντέλο καθορίζει τις 

αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ των αφανών µεταβλητών, περιγράφει τις αιτιώδεις επιδράσεις 

και προσδιορίζει την ερµηνευµένη και ανερµήνευτη διακύµανση (Joreskog και Sorbom, 

2001). Το πλήρες µοντέλο καθορίζεται από τις επόµενες τρεις εξισώσεις (Timm, 2002; 

Joreskog και Sorbom, 2001; Hair et al., 1995): 

Εξίσωση ∆οµικού Μοντέλου:                      n= Bn +Γξ +ζ  

Εξίσωση Μετρικού Μοντέλου για το y:    Υ=Λyn+ε  

Εξίσωση Μετρικού Μοντέλου για το χ:    Χ=Λχξ+δ   

Τα σύµβολα σε αυτό το µοντέλο ορίζονται ως εξής: 

y: διάνυσµα px1 ανεξάρτητων µεταβλητών 

x: διάνυσµα qx1εξαρτηµένων µεταβλητών  

n: τυχαίο διάνυσµα mx1εξαρτηµένων αφανών µεταβλητών 

ξ: τυχαίο διάνυσµα nx1 ανεξάρτητων αφανών µεταβλητών 

ε:  px1 διάνυσµα των λαθών µέτρησης της µεταβλητής y 

δ: qx1 διάνυσµα των λαθών µέτρησης της µεταβλητής x 

Λy: pxm πίνακας των συντελεστών παλινδρόµησης των y πάνω στις n 

Λx: qxn πίνακας των συντελεστών παλινδρόµησης των x πάνω στις ξ 

Γ: mxn πίνακας των συντελεστών των µεταβλητών ξ στη δοµική σχέση 

Β: mxm πίνακας των συντελεστών των µεταβλητών n  στη δοµική σχέση. Ο πίνακας Β 

έχει τιµές 0 στη διαγώνιο και Ι-Β είναι αναγκαίο να µην είναι µοναδιαίος. 

ζ: mx1 διάνυσµα των λαθών των εξισώσεων στη δοµική σχέση µεταξύ των ξ και n. 

Οι πίνακες Λy, Λx, Γ και Β είναι οι πίνακες της άµεσης επίδρασης (Timm, 2002).  

Τα τυχαία συστατικά το µοντέλου υποτίθεται ότι ικανοποιούν τις επόµενες ελάχιστες 

προϋποθέσεις:  

Το διάνυσµα ε είναι ασυσχέτιστο µε το τυχαίο διάνυσµα n 

Το διάνυσµα δ είναι ασυσχέτιστο µε το τυχαίο διάνυσµα ξ 
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Το διάνυσµα ζ είναι ασυσχέτιστο µε το τυχαίο διάνυσµα ξ 

Τα διανύσµατα ζ, ε και δ είναι αµοιβαίως ασυσχέτιστα. 

Οι πίνακες συνδιακυµάνσεων ορίζονται ως εξής: 

Cov(ξ)= Φ(nxn)      Cov(ζ)= Ψ(mxm) 

Cov(ε)= Θε(pxp)     Cov(δ)= Θε(qxq) 

Ο πίνακας συνδιακυµάνσεων για το µοντέλο δοµικών εξισώσεων είναι ο επόµενος: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

Θ+ΦΛΛΛΑΦΓΛ
ΑΓΦΛΛΘ+ΛΑΨ+ΓΦΓΛ

=Σ
δχχχ

χε
'''

'''' )(

y

yyy A
, όπου Α=(Ι-Β)-1 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της τεχνικής των Μοντέλων ∆οµικών Εξισώσεων, κατά 

τους Bollen και Long (1993), αποτελείται από τα επόµενα πέντε χαρακτηριστικά βήµατα: 

1. Προσδιορισµός του µοντέλου. 

2. Καθορισµός. 

3. Εκτίµηση. 

4. Έλεγχος προσαρµογής. 

5. Επαναπροσδιορισµός. 

Οι Hair et al. (1995) αντιπροτείνουν µια διαδικασία παρόµοια της προηγούµενης, 

περισσότερο όµως αναλυτική, η οποία αποτελείται από τα επόµενα επτά βήµατα: 

1. Ανάπτυξη ενός θεωρητικά βασισµένου µοντέλου 

2. ∆ηµιουργία ενός διαγράµµατος βηµάτων (path diagram) στο οποίο απεικονίζονται οι 

αιτιώδεις σχέσεις. 

3. Μετατροπή του διαγράµµατος βηµάτων σε δοµικές και µετρικές εξισώσεις. 

4. Επιλογή του τύπου του πίνακα εισόδου.  

5. Προσδιορισµός των καθορισµένων εξισώσεων του µοντέλου. 

6. Αξιολόγηση της ποιότητας προσαρµογής.  

7. Πραγµατοποίηση των απαραίτητων µετατροπών του µοντέλου, αν αυτό 

αιτιολογείται θεωρητικά. 

Αναλυτικότερα το κάθε βήµα παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

Βήµα 1ο : Ανάπτυξη ενός θεωρητικά βασισµένου µοντέλου 

Το µοντέλο δοµικών εξισώσεων είναι βασισµένο σε αιτιώδεις σχέσεις (causal 

relationships), στις οποίες η αλλαγή σε µια µεταβλητή υποτίθεται ότι θα προκαλέσει 
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αλλαγή σε µια άλλη µεταβλητή. Η δύναµη και η πεποίθηση µε την οποία ο ερευνητής 

µπορεί να υποθέσει αιτία µεταξύ δύο µεταβλητών βρίσκεται όχι στις αναλυτικές 

µεθόδους που επιλέγονται αλλά στη στήριξη που παρέχει η θεωρία (Hair et al., 1995). 

Συνήθως, οι προτάσεις οι οποίες δηµιουργούν το µοντέλο προέρχονται από 

προηγούµενες έρευνες ή θεωρίες (Bollen και Long, 1993). Ωστόσο, ο ρόλος της 

µελετηµένης κρίσης, της διαίσθησης και των δογµατικών ισχυρισµών δεν πρέπει να 

παραβλέπεται (Kelloway, 1998).   

Βήµα 2ο: ∆ηµιουργία ενός διαγράµµατος βηµάτων (path diagram) στο οποίο 

απεικονίζονται οι αιτιώδεις σχέσεις. 

Το διάγραµµα βηµάτων είναι χρήσιµο ειδικά στην απεικόνιση, σε σειρά διάταξης, των 

αιτιωδών σχέσεων. Πριν εξετάσουµε τα διαγράµµατα βηµάτων, πρέπει πρώτα να 

εισαγάγουµε την έννοια της δοµής (construct). ∆οµή είναι µια θεωρητικά βασισµένη 

έννοια που χρησιµοποιείται για να καθορίσει τις σχέσεις. Μια δοµή ή µεταβλητή 

µπορεί να χαρακτηριστεί ως εξωγενής δοµή (exogenous construct), όταν ενεργεί µόνο 

ως ερµηνευτική (ανεξάρτητη) για άλλες δοµές ή µεταβλητές. Αντίστοιχα, µια δοµή ή 

µεταβλητή µπορεί να χαρακτηριστεί ως ενδογενής (endogenous construct) όταν σε µία 

τουλάχιστον σχέση ενεργεί ως εξαρτηµένη µεταβλητή. Παράλληλα, οι προσδιοριστικές 

µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των εξωγενών δοµών 

ονοµάζονται εξωγενείς δείκτες (exogenous indicators), ενώ εκείνες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των ενδογενών δοµών ονοµάζονται ενδογενείς 

δείκτες (endogenous indicators). Ένας ερευνητής καθορίζει στα διαγράµµατα βηµάτων 

πρώτα τις σχέσεις µεταξύ των δοµών και βρίσκει στη συνέχεια τις µεταβλητές για να 

µετρήσει την κάθε δοµή. Οι σχέσεις µεταξύ των δοµών είναι βασισµένες στη θεωρία 

και κατά συνέπεια η θεωρία είναι η βάση για τον υπολογισµό ή την παράλειψη 

οποιασδήποτε σχέσης. Είναι πολύ σηµαντικό το να αιτιολογηθεί γιατί µια αιτιώδης 

σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών δεν υπάρχει, όπως επίσης είναι σηµαντικό το να 

δικαιολογηθεί η ύπαρξη µιας άλλης σχέσης µεταξύ δυο µεταβλητών. Οι αιτιώδεις 

σχέσεις µεταξύ των δοµών υποτίθεται ότι είναι γραµµικές. Ακριβώς όπως 

αντιµετωπίστηκε µε άλλες πολυµεταβλητές τεχνικές, οι µη γραµµικές σχέσεις δεν 

µπορούν να υπολογιστούν άµεσα από το µοντέλο δοµικών εξισώσεων, αλλά από τα 
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τροποποιηµένα µοντέλα τα οποία µπορούν να προσεγγίσουν τις µη γραµµικές σχέσεις 

(Hair et al., 1995). 

Βήµα 3ο : Μετατροπή του διαγράµµατος βηµάτων σε δοµικές και µετρικές 

εξισώσεις 

Μετά από την ανάπτυξη του θεωρητικού µοντέλου και την απεικόνισή του σε ένα 

διάγραµµα βηµάτων, ο αναλυτής είναι έτοιµος να προσδιορίσει το µοντέλο µε πιο 

ουσιώδεις όρους µέσα από µια σειρά εξισώσεων που καθορίζουν: 

(1) Τις δοµικές εξισώσεις που συνδέουν τις δοµές. 

(2) Τις µετρικές εξισώσεις οι οποίες προσδιορίζουν ποιες µεταβλητές µετράνε ποιες 

δοµές. 

Βήµα 4ο: Επιλογή τύπου του πίνακα εισόδου  

Η τεχνική του µοντέλου δοµικών εξισώσεων διαφέρει από άλλες πολυµεταβλητές 

τεχνικές στο ότι χρησιµοποιεί, ως δεδοµένα, µόνο τον πίνακα των ∆ιακυµάνσεων/ 

Συνδιακυµάνσεων  ή Συσχετίσεών της. Οι µεµονωµένες παρατηρήσεις µετατρέπονται σε 

έναν από τους δύο τύπους πινάκων πριν από την εκτίµηση. Ένα σηµαντικό ζήτηµα στην 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων είναι η χρήση του πίνακα διακύµανσης/ συνδιακύµανσης 

έναντι του πίνακα των συσχετίσεων. Το µοντέλο δοµικών εξισώσεων αρχικά 

σχεδιάστηκε για τη χρήση του πίνακα διακύµανσης/ συνδιακύµανσης. Ο πίνακας 

συσχέτισης, εντούτοις, έχει διαδεδοµένη χρήση σε πολλές εφαρµογές. Ο ευρύτερα 

χρησιµοποιηµένος τρόπος υπολογισµού των συσχετίσεων ή των συνδιακυµάνσεων 

µεταξύ των αρχικών µεταβλητών είναι ο δείκτης του Pearson (product moment 

correlation). Αυτός ο τρόπος είναι ο πλέον κοινός στις πολυµεταβλητές αναλύσεις και 

καθιστά αρκετά εύκολο για τον αναλυτή τον υπολογισµό των πινάκων συσχετίσεων ή 

συνδιακυµάνσεων (Hair et al., 1995)..  

Βήµα 5ο: Προσδιορισµός των καθορισµένων εξισώσεων του µοντέλου 

Κατά την εφαρµογή της τεχνικής του Μοντέλου ∆οµικών Εξισώσεων ένα σηµαντικό 

ζητούµενο είναι η εκτίµηση των αγνώστων παραµέτρων που προσδιορίζουν τις 

εξισώσεις του µοντέλου. Η εκτίµηση αυτών των παραµέτρων βασίζεται στις 

συνδιακυµάνσεις και τις συσχετίσεις. Η ιδανική περίπτωση για τις κοινωνικές 

επιστήµες είναι το πλήθος των αγνώστων παραµέτρων να είναι µικρότερο από το 
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πλήθος των εξισώσεων. Τότε έχουµε ένα σύνολο λύσεων και µπορούµε να επιλέξουµε 

αυτήν η οποία δίνει την καλύτερη ποιότητα προσαρµογής (Kelloway, 1998). Γενικά, 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένος ο προσδιορισµός του µοντέλου δοµικών εξισώσεων µε το 

πλήθος των υπό εκτίµηση παραµέτρων (Bollen, 1989).  

Η εκτίµηση των εξισώσεων που αποτελούν το µοντέλο µπορεί να γίνει µε τη χρήση 

ενός από τα παρακάτω στατιστικά προγράµµατα: LISREL, EQS, COSAM, PLS και 

άλλα.  

Βήµα 6ο: Αξιολόγηση της ποιότητας προσαρµογής  

Για την αξιολόγηση του µοντέλου πραγµατοποιούνται τρεις διαφορετικοί έλεγχοι. Οι 

έλεγχοι αυτοί αφορούν: 

1. Το συνολικό µοντέλο 

2. Το µετρικό µοντέλο και  

3. Το δοµικό µοντέλο.  

Τα σηµαντικότερα µέτρα ελέγχου του συνολικού και του µετρικού µοντέλου 

αναπτύχθηκαν στην παράγραφο 6.4 και αφορούσαν την Επικυρωτική Παραγοντική 

Ανάλυση, η οποία είναι υποµοντέλο του Μοντέλου ∆οµικών Εξισώσεων. 

Συγκεκριµένα, αποτελεί το µετρικό µοντέλο του ολικού Μοντέλου ∆οµικών 

Εξισώσεων και συνεπώς τα µέτρα ελέγχου είναι τα ίδια.  

Ο πρώτος έλεγχος του δοµικού µοντέλου περιλαµβάνει τη σηµαντικότητα των 

υπολογισµένων συντελεστών. Προσδιορίζουµε το επίπεδο σηµαντικότητας που 

κρίνουµε κατάλληλο (π.χ. 0,05) και κατόπιν κάθε συντελεστής εξετάζεται για τη 

στατιστική σηµαντικότητά του στην υποτιθέµενη αιτιώδη σχέση (Hair et al., 1995). Στη 

συνέχεια, υπολογίζουµε τον δείκτη Τετράγωνο Πολλαπλής Συσχέτισης (Squared 

Multiple Correlation), ο οποίος εκφράζει το ποσό της διακύµανσης µίας ενδογενούς 

δοµής το οποίο ερµηνεύεται από ένα πλήθος εξωγενών και /ή ενδογενών δοµών 

(Sharma, 1996). Οι τιµές του τετραγώνου πολλαπλής συσχέτισης, αν και δεν είναι 

απόλυτο, πρέπει να είναι µεγαλύτερες του 0,5 µε τη λογική ότι, µια µεταβλητή θα 

πρέπει να έχει, µε τη δοµή στην οποία ανήκει, κοινή τουλάχιστον το 50% της 

διακύµανσής της (Hair et al., 1995). Ο δείκτης αυτός είναι ανάλογος του δείκτη 

Πολλαπλού Προσδιορισµού (R2), τον οποίο χρησιµοποιούµε στην πολλαπλή 

παλινδρόµηση (Sharma, 1996). Υπολογίζουµε επίσης τον Συνολικό Συντελεστή 
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Προσδιορισµού (Total Coefficient of Determination) των δοµικών εξισώσεων, ο οποίος 

µετράει το ποσό της συνολικής διακύµανσης όλων των ενδογενών δοµών του µοντέλου 

το οποίο ερµηνεύεται από τις εξωγενείς και/ ή τις άλλες ενδογενείς δοµές (Sharma, 

1996). Ένας τελευταίος έλεγχος που γίνεται αφορά στην πολυσυγγραµικότητα η οποία 

µπορεί να επηρεάσει, όπως ακριβώς και στην παλινδρόµηση, τα αποτελέσµατα του 

µοντέλου δοµικών εξισώσεων. Εδώ, ο ερευνητής πρέπει να είναι ενήµερος για τους 

συσχετισµούς µεταξύ των εκτιµηµένων δοµών στα αποτελέσµατα του µοντέλου 

δοµικών εξισώσεων. Εάν εµφανίζονται µεγάλες συσχετίσεις πρέπει να γίνονται κάποιες 

διορθωτικές ενέργειες, όπως η διαγραφή µίας δοµής ή η αναδιατύπωση των αιτιωδών 

σχέσεων. Και ενώ κανένα όριο που καθορίζει τι σηµαίνει υψηλή συσχέτιση δεν έχει 

τεθεί, τιµές υπερβαίνουσες το 0,9 πρέπει πάντα να εξετάζονται, αν και πολλές φορές 

συσχετίσεις που υπερβαίνουν το 0,8 µπορεί να δείχνουν την ύπαρξη προβλήµατος (Hair 

et al., 1995). 

Βήµα 7ο: Πραγµατοποίηση των απαραίτητων µετατροπών του µοντέλου, αν αυτό  

                 αιτιολογείται θεωρητικά. 

Ο επαναπροσδιορισµός του µοντέλου ίσως αποτελεί την πλέον αµφισβητούµενη 

ενέργεια στην τεχνική των µοντέλων δοµικών εξισώσεων (Kelloway, 1998). Ο στόχος 

του επαναπροσδιορισµού του µοντέλου είναι να βελτιώσει την φειδωλότητα ή την 

προσαρµογή  του µοντέλου (MacCallum, 1986). Για να επιτευχθεί αυτό µπορεί ο 

ερευνητής να χρειαστεί να διαγράψει µη σηµαντικά βήµατα από το µοντέλο του ή 

µπορεί να χρειαστεί να προσθέσει βήµατα στο µοντέλο βασισµένος στα εµπειρικά 

αποτελέσµατα (Kelloway, 1998). Όπως σηµειώνουν οι James και James (1989), όταν 

ένα µοντέλο τροποποιείται και επαναξιολογείται πάνω στα ίδια δεδοµένα, παράµετροι 

που προστέθηκαν στο µοντέλο ή διαγράφηκαν από το µοντέλο δεν µπορούν να 

θεωρηθούν επικυρωµένοι. Για τη βελτίωση του µοντέλου και τον επαναπροσδιορισµό 

του, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να ξέρει ο ερευνητής ότι οι τροποποιήσεις 

πρέπει να γίνουν µε προσοχή και µόνο µε θεωρητική αιτιολόγηση για αυτό που 

εµπειρικά κρίνεται σηµαντικό (Hair et al., 1995). Μια πρώτη ένδειξη για την ανάγκη 

βελτίωσης του µοντέλου δίνουν τα κατάλοιπα (residuals). Τιµές καταλοίπων 

µεγαλύτερες από ±2.58 θεωρούνται στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 
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0,05 (Hair et al., 1995). Ο συνηθέστερος τρόπος αναζήτησης των αιτιών κακής 

προσαρµογής και κατά συνέπεια ανάγκης βελτίωσης του µοντέλου είναι ο έλεγχος των 

πολλαπλασιαστών του Lagrange, οι οποίοι είναι γνωστοί ως δείκτες τροποποίησης 

(modification indices) και οι οποίοι υπολογίζονται για κάθε µη εκτιµηθείσα σχέση 

(Kelloway, 1998). Οι δείκτες τροποποίησης αντιστοιχούν περίπου στη µείωση του χ2 

που θα εµφανιζόταν εάν ο συντελεστής είχε εκτιµηθεί (Hair et al., 1995). Συνήθως 

υπολογίζουµε κάθε παράµετρο µε δείκτη τροποποίησης µεγαλύτερο του 5 (Kelloway, 

1998). Αν και οι δείκτες τροποποίησης είναι χρήσιµοι στην αξιολόγηση του αντίκτυπου 

των τροποποιήσεων στα µοντέλα, ο ερευνητής δεν πρέπει ποτέ να κάνει τις αλλαγές του 

µοντέλου βασισµένες απλώς σε αυτούς τους δείκτες. Από τη στιγµή που γίνουν οι 

τροποποιήσεις στο µοντέλο, ο ερευνητής πρέπει να επιστρέψει στο 4ο βήµα της 

διαδικασίας και να επαναξιολογήσει το τροποποιηµένο µοντέλο.  

Εφαρµογή- Αποτελέσµατα 

Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας (Σχήµα 4.1, σελ. 202), όπως αυτό διαµορφώθηκε 

µετά την οριστικοποίηση των δεικτών οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση 

των αφανών δοµών (Σχήµα 6.1), αποτελεί το διάγραµµα βηµάτων του Μοντέλου 

∆οµικών Εξισώσεων.  
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Σχήµα 6.1: Εννοιολογικό Πλαίσιο Έρευνας

Χρηµατοοικονοµική Απόδοση 

Αβεβαιότητα 
Εργασίας 

Επιλεκτικές 
Προσλήψεις 

Χρήση Οµάδων/ 
Αποκέντρωση 

Αποζηµίωση / 
Κίνητρα Απόδοσης 

Εντατική 
Εκπαίδευση 

 

∆ιαφορά λόγω Θέσης 

Πρακτικές 
Ανθρώπινων 

Πόρων 

Λειτουργική 
Απόδοση 

ΚόστοςΠοιότηταΧρονική ακρίβειαΕυελιξία

Κερδοφορία 

Περιθώρια κέρδους

Απόδοση κεφαλαίων 

Απόδοση 
Αγοράς 

Ρυθµός µεταβολής όγκου 
πωλήσεων

Μερίδιο αγοράς

Ρυθµός µεταβολής 
µεριδίου αγοράς

Όγκος πωλήσεων

Καθαρά κέρδη

Ταχύτητα

∆ιάχυση 
Πληροφοριών 
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Σύµφωνα µε το διάγραµµα του σχήµατος 6.2, οι δοµές είναι οι εξής: 

1. Πρακτικές Ανθρώπινων Πόρων. 
2. Λειτουργική Απόδοση. 

3. Απόδοση Αγοράς. 

4. Κερδοφορία. 

Όλες οι δοµές είναι θεωρητικές και έµµεσα µετρήσιµες από δείκτες οι οποίοι τις 

εκφράζουν ικανοποιητικά, όπως απέδειξαν οι προηγηθέντες έλεγχοι. Μπορούµε λοιπόν 

να τις χαρακτηρίσουµε ως αφανείς. Πιο συγκεκριµένα, µε βάση το Σχήµα 6.1, η 

αφανής δοµή «Πρακτικές Ανθρώπινων Πόρων» είναι η µοναδική που µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως εξωγενής δοµή (exogenous construct), γιατί ενεργεί µόνο ως 

ερµηνευτική (ανεξάρτητη) για τις άλλες δοµές. Οι αφανείς δοµές «Λειτουργική 

Απόδοση», «Απόδοση Αγοράς» και «Κερδοφορία» χαρακτηρίζονται ως ενδογενείς δοµές 

(endogenous construct), αφού σε µία τουλάχιστον σχέση ενεργούν ως εξαρτηµένες 

µεταβλητές. Για τη µέτρηση της εξωγενούς δοµής «Πρακτικές Ανθρώπινων Πόρων» 

χρησιµοποιήθηκαν οι 13 µεταβλητές (εξωγενείς) που αναφέρονται στις 7 πρακτικές 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως αυτές προέκυψαν µετά τους ελέγχους οι οποίοι 

πραγµατοποιήθηκαν. Για τη µέτρηση των ενδογενών δοµών «Λειτουργική Απόδοση», 

«Απόδοση Αγοράς» και «Κερδοφορία» χρησιµοποιήθηκαν οι 5, 4 και 3 αρχικοί δείκτες 

(ενδογενείς) αντίστοιχα, οι οποίοι από τους προηγηθέντες ελέγχους απεδείχθη ότι τις 

εκφράζουν ικανοποιητικά.  

Το συνολικό Μοντέλο ∆οµικών Εξισώσεων το οποίο εκφράζει το εννοιολογικό 

πλαίσιο της έρευνας µπορεί να παρασταθεί από τις εξισώσεις: 

Εξίσωση ∆οµικού Μοντέλου:                     n= Bn +Γξ +ζ  

Εξίσωση Μετρικού Μοντέλου για το y:    Υ=Λyn+ε                   (6.1) 

Εξίσωση Μετρικού Μοντέλου για το χ:    Χ=Λχξ+δ , όπου: 

Χ και Υ οι εξωγενείς και ενδογενείς δείκτες οι οποίοι κωδικοποιήθηκαν για 

ευκολότερη παρουσίαση (Πίνακες 6.39 και 6.40), και 

ξ και n οι αφανείς δοµές οι οποίες επίσης κωδικοποιήθηκαν (Πίνακας 6.41). 
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Πίνακας 6.39:  Κωδικοποίηση Εξωγενών ∆εικτών 
Κωδικός Εξωγενείς ∆είκτες 

X1 Ασφάλεια κατεχόµενης θέσης εργασίας 

X21 Συνεργασία τµηµάτων παραγωγή και ανθρώπινων πόρων 

X22  ∆ιαδικασία και κριτήρια προσλήψεων 

X31 ∆ραστηριότητες οµάδων 

X32 Υποστήριξη λειτουργίας οµάδων 

X41 Έµµεσες ανταµοιβές 

X42 Κίνητρα για τη θέσπιση στόχων 

X51 Εκπαίδευση σε εργατικές δεξιότητες 

X52 Εκπαίδευση σε πολλές δραστηριότητες 

X6 ∆ιάκριση λόγω θέσης  

X71 Επικοινωνία της στρατηγικής 

X72 Πληροφορίες σχετικές µε την απόδοση 

X73 ∆ιαγράµµατα απόδοσης 

 

Πίνακας 6.40:  Κωδικοποίηση Ενδογενών ∆εικτών 

Κωδικός Ενδογενείς ∆είκτες 

Υ1 Μοναδιαίο κόστος 

Υ2 Ποιότητα του προϊόντος 

Υ3 Παράδοση εντός χρόνου 

Υ4 Ευελιξία για αλλαγές στον όγκο παραγωγής 

Υ5 Ταχύτητα εισαγωγής νέων προϊόντων 

Υ6 Όγκος πωλήσεων 

Υ7 Ρυθµός µεταβολής όγκου πωλήσεων 

Υ8  Μερίδιο αγοράς 

Υ9 Ρυθµός µεταβολής µεριδίου αγοράς 

Υ10 Περιθώρια κέρδους 

Υ11 Απόδοση ίδιων κεφαλαίων 

Υ12 Καθαρά κέρδη µετά φόρων 
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Πίνακας 6.41:  Κωδικοποίηση Εξωγενών-Ενδογενών ∆οµών 
Κωδικός Εξωγενείς- Ενδογενείς ∆οµές 

ξ1 Πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

n1 Λειτουργική Απόδοση 

n2 Απόδοση Αγοράς 

n3 Κερδοφορία 
 

Οι εξισώσεις του µετρικού µοντέλου για τους εξωγενείς δείκτες Xi είναι οι εξής:  

X1=    1111.1 δξλ +x

X21= ,   X2111.21 δξλ +x
22=   2211.22 δξλ +x

X31= ,   X3111.31 δξλ +x
32=  3211.32 δξλ +x

X41= ,   X4111.41 δξλ +x
42=                       (6.2) 4211.42 δξλ +x

X51= ,   X5111.51 δξλ +x
52=  5211.52 δξλ +x

X6=  6111.6 δξλ +x

X71= ,   X7111.71 δξλ +x
72= ,   X7211.72 δξλ +x

73=      µε    δ7311.73 δξλ +x
ij=1-  2)( x

ijλ

Οι αντίστοιχες εξισώσεις του µετρικού µοντέλου για τούς ενδογενείς δείκτες Yi είναι οι 

εξής:  

Υ1= ,  Υ1111.1 ελ +ny
2= ,  Υ2111.2 ελ +ny

3= ,  Υ3111.3 ελ +ny
4= ,  Υ4111.4 ελ +ny

5=  5111.5 ελ +ny

Υ6= ,  Υ6222.6 ελ +ny
7= ,  Υ7222.7 ελ +ny

8= ,  Υ8222.8 ελ +ny
9=                      (6.3) 9222.9 ελ +ny

Υ10= ,  Υ3.1033.10 ελ +ny
11= ,  Υ3.1133.11 ελ +ny

12=      µε    ε3.1231.12 ελ +ny
ij=1-  2)( y

ijλ

Τέλος, οι εξισώσεις του δοµικού µοντέλου, όπως αυτές προσδιορίστηκαν για να 

ελεγχθούν οι υποθέσεις οι οποίες δηµιουργήθηκαν (παράγραφος 4.3), είναι οι εξής: 

n1= 111.1 ζξγ +       

n2= 211.2 ζξγ +       n2= 311.2 ζβ +n       n2= 412.111.2 ζξγβ ++n    

n3= 511.3 ζξγ +       n3= 611.3 ζβ +n       n3= 722.3 ζβ +n       n3= 813.111.3 ζξγβ ++n    (6.4)    

n3= 911.322.311.3 ζξγββ +++ nn           n3= 1022.311.3 ζββ ++ nn  
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Αφού προσδιορίστηκαν οι µετρικές και οι δοµικές εξισώσεις του µοντέλου, στη 

συνέχεια εξετάστηκαν οι σχέσεις µεταξύ των δοµών µε τη βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου LISREL 8.71. Η εκτίµηση των παραµέτρων έγινε µε τη µέθοδο της Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας (Maximum Likelhood Estimation), η οποία αποτελεί την πλέον 

διαδεδοµένη µέθοδο εκτίµησης (Anderson και Gerbing, 1988; Kelloway, 1996). Η 

µέθοδος αυτή είναι τόσο δηµοφιλής που οι ερευνητές ταυτίζουν τη χρήση του LISREL 

µε αυτή τη µέθοδο, ενώ προσφέρει και µια ποικιλία άλλων µεθόδων (Kelloway, 1996). 

Η µέθοδος εκτίµησης της µέγιστης πιθανοφάνειας είναι γνωστό ότι είναι συνεπής και 

ικανή σε µεγάλα δείγµατα (Bollen, 1989), ενώ χαρακτηρίζεται και ως τεχνική πλήρους 

πληροφόρησης (Kelloway, 1998). Ως πίνακας εισόδου επιλέχθηκε ο πίνακας των 

Συνδιακυµάνσεων έναντι του πίνακα των συσχετίσεων, γιατί ο έλεγχος των υποθέσεων 

στα µοντέλα δοµικών εξισώσεων στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο πίνακας ο οποίος θα 

αναλυθεί είναι ο πίνακας των συνδιακυµάνσεων Έτσι, αν και η χρήση του πίνακα 

συσχετίσεων έχει διαδεδοµένη χρήση σε πολλές εφαρµογές, εντούτοις, συνιστάται η 

χρήση του πίνακα των συνδιακυµάνσεων (Kelloway, 1996). Γενικότερα, ο ερευνητής 

πρέπει να υιοθετήσει τον πίνακα συνδιακύµανσης οποτεδήποτε εκτελείται µια αληθινή 

"δοκιµή της θεωρίας", δεδοµένου ότι αυτός ικανοποιεί τις υποθέσεις της µεθοδολογίας 

και είναι η κατάλληλη µορφή των δεδοµένων για την επικύρωση των αιτιωδών 

σχέσεων. Η χρήση του πίνακα συσχετίσεων είναι κατάλληλη όταν ο µόνος στόχος της 

έρευνας είναι να γίνει κατανοητό το πρότυπο των σχέσεων µεταξύ των δοµών, αλλά να 

µην εξηγηθεί η συνολική διακύµανση µίας δοµής (Hair et al., 1995). Επίσης, ζητήθηκε η 

Ολικώς Τυποποιηµένη Λύση (Standartized Completely Solution), η οποία προκύπτει 

αφού πρώτα µετατραπούν σε τυπικές µεταβλητές και οι αφανείς δοµές και οι αρχικοί 

δείκτες.  

Τα αποτελέσµατα τα οποία προέκυψαν για το µοντέλο του Σχήµατος 6.1, όπως αυτό 

µετασχηµατίστηκε σε µια σειρά µετρικών και δοµικών σχέσεων, παρουσιάζονται στους 

πίνακες 6.42, 6.43 και 6.44. 

Για την αξιολόγηση της προσαρµογής του συνολικού µοντέλου ελέγχθηκε η τιµή του 

Χ2 –test (Χ2=502,19 µε 269 βαθµούς ελευθερίας) το οποίο είναι στατιστικά µη 

σηµαντικό σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (p-τιµή=0,05059>0,05) και δείχνει καλή 

ποιότητα προσαρµογής των δεδοµένων. Ωστόσο, η ευαισθησία του Χ2 -test στο µέγεθος 
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του δείγµατος µας αναγκάζει να ελέγξουµε και άλλα συµπληρωµατικά µέτρα 

αξιολόγησης του συνολικού µοντέλου, τα οποία αναπτύχθηκαν στην παράγραφο 6.4. 

Τα µέτρα αυτά είναι το Normed Chi- square (1,86<3), το RSMEA (0,065<0,1), το GFI 

(0,91>0,90) και το CFI (0,96>0,90), τα οποία δείχνουν επίσης πολύ καλή προσαρµογή 

(Πίνακας 6.42). 

Πίνακας 6.42: Άµεση επίδραση µεταξύ των δοµών 
 Ολικώς Τυποποιηµένες Εκτιµήσεις 

 Λειτουργική 
Απόδοση 

Απόδοση 
Αγοράς Κερδοφορία 

Πρακτικές Ανθρώπινων Πόρων    0,47**   0,17*       0,03 

Λειτουργική Απόδοση ___      0,76**       0,06 

Απόδοση Αγοράς ___ ___   0,65** 

Τετράγωνο Πολλαπλής Συσχέτισης 0,22 0,48 0,49 

Χ2= 502,19   df= 269    p-value=0,05059     Normed Chi- square=X2/df = 1,86<3 

RMSEA=0,065 

GFI=0,91       Συνολικός Συντελεστής Προσδιορισµού για τις ∆οµικές Εξισώσεις=0,258=25,8% 

CFI=0,96 

*p<0,05  **p<0,01  
 

 

Για τον έλεγχο του µετρικού µοντέλου, εκτός της σηµαντικότητας των φορτίσεων 

εξετάστηκε η δοµική αξιοπιστία (construct reliability) και η εξαγχθείσα διακύµανση 

(variance extracted) των αφανών δοµών.  

Κάθε µια από τις εξωγενείς µεταβλητές Χi επηρεάζεται άµεσα από την εξωγενή δοµή ξ1 

και η επίδραση αυτή δίνεται από την αντίστοιχη φόρτιση . Οι µεταβλητές Χx
ijλ i δεν 

επηρεάζονται έµµεσα και έτσι οι φορτίσεις  δίνουν τη συνολική επίδραση. Τα 

αποτελέσµατα του µετρικού µοντέλου των εξωγενών µεταβλητών Χ

x
ijλ

i δείχνουν ότι οι 

φορτίσεις είναι ικανοποιητικές και στατιστικά σηµαντικές. Μοναδική εξαίρεση η 

µεταβλητή X6 (διάκριση λόγω θέσης) της οποίας η φόρτιση στη δοµή θεωρείται 

µηδαµινή και στατιστικά µη σηµαντική. Η αξιοπιστία της δοµής είναι πολύ καλή, ενώ η 

διακύµανση που ερµηνεύεται από τη δοµή χαρακτηρίζεται ως οριακή (Πίνακας 6.43). 
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Πίνακας 6.43: Έλεγχος µετρικού µοντέλου (Χ) 
Εξωγενείς ∆είκτες Φορτίσεις 

X1   0,35* 

X21    0,68** 

X22     0,84** 

X31    0,80** 

X32    0,87** 

X41    0,70** 

X42    0,83** 

X51    0,86** 

X52   0,61* 

X6                      0,09 

X71    0,85** 

X72
   0,84** 

X73
 0,63* 

∆οµική Αξιοπιστία 

Εξαγχθείσα ∆ιακύµανση 

*p<0,05  **p<0,01 

0,928 

0,522 

 

Οι εξισώσεις 6.2 του µετρικού µοντέλου µετά τον υπολογισµό των συντελεστών x
ijλ  και 

των διαταρακτικών όρων δij δίνονται στη συνέχεια.  

X1=0,35ξ1 + 0,88 

X21=0,68ξ1+0,54     X22=0,84ξ1+0,30 

X31=0,80ξ1+ 0,36    X32=0,87 ξ1+0,24 

X41=0,70ξ1+0,50     X42= 0,83ξ1+0,32 

X51=0,86ξ1+0,26     X52=0,61 ξ1+0,63 

X6=0,09ξ1+0,99 

X71=0,85ξ1+0,28     X72=0,84ξ1+0,30     X73=0,63ξ1+0,61 

Κάθε µια από τις εξωγενείς µεταβλητές Υi επηρεάζεται άµεσα από τη δοµή στην οποία 

ανήκει. Η άµεση επίδραση των n1, n2 και  n3 στους αντίστοιχους δείκτες δίνεται από τις 
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αντίστοιχες φορτίσεις . Οι µεταβλητές Υy
ijλ i µιας ενδογενούς δοµής µπορεί να 

επηρεάζονται και έµµεσα µέσω µιας άλλης ενδογενούς δοµής. Τα αποτελέσµατα του 

µετρικού µοντέλου των ενδογενών µεταβλητών Υi, δείχνουν ότι όλες οι φορτίσεις είναι 

ικανοποιητικές και στατιστικά σηµαντικές. Η αξιοπιστία όλων των δοµών είναι καλή, 

ενώ η διακύµανση η οποία ερµηνεύεται από τη δοµή «λειτουργική απόδοση» είναι 

οριακή σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες των δοµών «απόδοση αγοράς» και «κερδοφορία», 

οι οποίες είναι ικανοποιητικές (Πίνακας 6.44). 

Πίνακας 6.44: Έλεγχος µετρικού µοντέλου (Υ) 
 Φορτίσεις 
Ενδογενείς ∆είκτες Λειτουργική Απόδοση Απόδοση Αγοράς Κερδοφορία 

Υ1 0,60*   

Υ2 0,72*   

Υ3 0,76*   

Υ4 0,75*   

Υ5 0,77*   

Υ6  0,81*  

Υ7  0,75*  

Υ8   0,77*  

Υ9  0,77*  

Υ10   0,79* 

Υ11   0,80* 

Υ12   0,87* 
∆οµική Αξιοπιστία 

Εξαγχθείσα ∆ιακύµανση 

*p<0,01 

0,844 

0,522 

0,857 

0,601 

0,860 

0,674 

 

Οι εξισώσεις 6.3 του µετρικού µοντέλου µετά τον υπολογισµό των συντελεστών και 

των διαταρακτικών όρων ε

y
ijλ

ij δίνονται στη συνέχεια.  

Υ1=0,60 n1+0,64   Υ2=0,72n1+0,48    Υ3=0,76n1+0,42    Υ4=0,75n1 +0,44   

Υ5=0,77n1+0,41 

Υ6= 0,81n2+0,35   Υ7=0,75n2+0,44    Υ8= 0,77n2+0,40   Υ9=0,77n2+0,40 
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Υ10=0,79n3+0,38   Υ11=0,80n3+0,36   Υ12=0,87n3+0,24  

Τέλος, έγινε αξιολόγηση του δοµικού µοντέλου µε τον έλεγχο σηµαντικότητας των 

φορτίσεων, του Τετραγώνου Πολλαπλής Συσχέτισης (Multiple Square Correlation) και 

του Συνολικού Συντελεστή Προσδιορισµού των δοµικών εξισώσεων (Total Coefficient 

of Determination for structural equations).  

Οι φορτίσεις του πίνακα 6.42 αποτελούν την άµεση επίδραση της εξωγενούς δοµής 

ξ1 στις ενδογενείς δοµές n1, n2 και  n3, αλλά και των ενδογενών δοµών n1 και n2 στις 

ενδογενείς δοµές n2 και n3. Συγκεκριµένα από τα αποτελέσµατα του πίνακα 6.42 τα 

οποία συνδέονται άµεσα µε τις υποθέσεις 1, 2 και 3 διαπιστώνουµε τα εξής:  

1. Όσο εντατικότερα εφαρµόζονται οι 7 πρακτικές ανθρώπινων πόρων του Pfeffer, 

τόσο περισσότερο βελτιώνεται η απόδοση της επιχείρησης. Αναλυτικότερα 

παρατηρούµε ότι η επίδραση αυτή είναι ικανοποιητική και στατιστικά σηµαντική στη 

λειτουργική απόδοση (0,47 µε p<0,01), λιγότερο ικανοποιητική αλλά επίσης στατιστικά 

σηµαντική στην κερδοφορία (0,17 µε p<0,05), όχι όµως στην απόδοση της αγοράς όπου 

η επίδραση είναι ισχνή (0,03) και στατιστικά µη σηµαντική. Συνολικά µπορούµε να 

πούµε ότι ο βαθµός εφαρµογής των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων επιδρά 

θετικά στην απόδοση της επιχείρησης, υποστηρίζοντας τα δύο πρώτα σκέλη της 

υπόθεσης 1, όχι όµως και το τρίτο σκέλος της. 

2. Η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης επηρεάζει θετικά την 

απόδοση της αγοράς. Συγκεκριµένα, η επίδραση θεωρείται πολύ ικανοποιητική (0,76), 

ενώ συγχρόνως είναι και στατιστικά σηµαντική (p<0,01). Η βελτίωση της ποιότητας σε 

συνδυασµό µε τη συνέπεια, την ικανότητα προσαρµογής στις ανάγκες και στις 

απαιτήσεις της αγοράς και το κόστος των παραγόµενων προϊόντων επηρεάζουν θετικά 

την εικόνα της επιχείρησης και βελτιώνουν σηµαντικά τη θέση της στην αγορά. Η 

βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης επιδρά θετικά και στην 

κερδοφορία της επιχείρησης. Η επίδραση όµως αυτή χαρακτηρίζεται πολύ ασθενής 

(0,06), ενώ συγχρόνως είναι στατιστικά µη σηµαντική. Συµπερασµατικά µπορούµε να 

πούµε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστηρίζουν το πρώτο µόνο µέρος της 

υπόθεσης 2.  
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3. Η βελτίωση της απόδοσης της αγοράς βελτιώνει την κερδοφορία της 

επιχείρησης. Η επίδραση δε αυτή είναι ικανοποιητική (0,65) και στατιστικά σηµαντική 

(p<0,01). Συνεπώς, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι η σχέση κερδοφορίας 

και απόδοσης αγοράς είναι θετική, υποστηρίζοντας πλήρως την υπόθεση 3.  

Οι εξισώσεις 6.3 του δοµικού µοντέλου που αφορούν τις παραπάνω υποθέσεις, µετά 

τον προσδιορισµό των ijγ , ijβ  και των διαταρακτικών όρων ζi, παρουσιάζονται στη 

συνέχεια: 

n1=0,47ξ1 + 0,77     

n2=0,17ξ1 + 0,97      n2=0,76n1 + 0,42         

n3=0,03ξ1 + 0,99      n3=0,06n1 + 0,99      n3=0,65n2 + 0,57     

Εκτός των άµεσων επιδράσεων, οι οποίες αναφέρθηκαν, υπάρχουν και οι έµµεσες 

επιδράσεις οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον και είναι απαραίτητες για τον έλεγχο 

των υποθέσεων 4, 5 και 6 (σελίδα 14). 

Έτσι, η έµµεση επίδραση του βαθµού εφαρµογής «σωστών» πρακτικών στην 

«απόδοση αγοράς» µέσω της «λειτουργικής απόδοσης» (υπόθεση 4η ) υπολογίζεται ως 

το γινόµενο γ11*β21 και είναι ίση µε 0,47*0,76=0,36. Παρατηρούµε ότι, ενώ η άµεση 

επίδραση των «σωστών» πρακτικών στην «απόδοση αγοράς» είναι µόνο 0,17 η έµµεση 

είναι πολύ µεγαλύτερη. Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε ότι οι «σωστές» πρακτικές 

βελτιώνουν τη «λειτουργική απόδοση», η οποία µε τη σειρά της βελτιώνει την «απόδοση 

αγοράς» της επιχείρησης.  

Η «κερδοφορία» της επιχείρησης επηρεάζεται έµµεσα από την «λειτουργική 

απόδοση» µέσω της «απόδοσης αγοράς» (υπόθεση 5η ) και για τον υπολογισµό της 

έµµεσης επίδρασης αρκεί να υπολογίσουµε το γινόµενο β21*β32 το οποίο δίνει 

0,76*0,65=0,49. Ενώ η άµεση επίδραση της «λειτουργικής απόδοσης» στην 

«κερδοφορία» είναι στατιστικά µη σηµαντική η έµµεση είναι θετική και αρκετά 

ικανοποιητική. Είναι προφανές ότι, η βελτίωση της «λειτουργικής απόδοσης» απαιτεί 

αυξηµένες δαπάνες οι οποίες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, επηρεάζουν την 

κερδοφορία. Αντίθετα, η «κερδοφορία» βελτιώνεται όταν η «λειτουργική απόδοση» 

προκαλεί βελτίωση στην «απόδοση αγοράς». 
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Η «κερδοφορία» της επιχείρησης επηρεάζεται, έµµεσα επίσης, από τον βαθµό 

εφαρµογής των «πρακτικών» µέσω της «λειτουργικής απόδοσης» και της «απόδοσης 

αγοράς» (υπόθεση 6η). Για τον υπολογισµό της έµµεσης επίδρασης, αρκεί να 

υπολογίσουµε το γινόµενο γ11*β21*β32, το οποίο εκφράζει την έµµεση επίδραση της 

δοµής «πρακτικές» µέσω της «λειτουργικής απόδοσης» και της «απόδοσης αγοράς», το 

γινόµενο γ21*β32, το οποίο εκφράζει την έµµεση επίδραση της δοµής «πρακτικές» µέσω 

της «απόδοσης αγοράς» και το γινόµενο γ11*β31, το οποίο εκφράζει την έµµεση 

επίδραση της δοµής «πρακτικές» µέσω της «λειτουργικής απόδοσης». Το άθροισµα 

αυτών των έµµεσων επιδράσεων δίνει την συνολική έµµεση επίδραση της δοµής 

«πρακτικές» στη δοµή «κερδοφορία» µέσω των υπολοίπων δοµών. Έτσι θα έχουµε: 

γ11*β21*β32+ γ21*β32+ γ11*β31=0,47*0,76*0,65+0,17*0,65+0,47*0,06=0,37.  

Παρατηρούµε ότι, η συνολική έµµεση επίδραση είναι πολύ µεγαλύτερη της άµεσης 

επίδρασης. Γίνεται σαφές ότι, η εφαρµογή «σωστών» πρακτικών επιδρά στην 

κερδοφορία των επιχειρήσεων ικανοποιητικά, µόνο όταν προηγείται η βελτίωση της 

«λειτουργικής απόδοσης» η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει θετικά, όπως έχουµε ήδη 

διαπιστώσει, την «απόδοση αγοράς». 

Από την ανάλυση των έµµεσων επιδράσεων διαπιστώνουµε ότι οι υποθέσεις 4, 5 

και 6, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην παράγραφο 4.3, επαληθεύονται πλήρως. 

Τα αποτελέσµατα όλων των έµµεσων επιδράσεων δίνονται στον πίνακα 6.46. 

Πίνακας 6.46: Έµµεση επίδραση µεταξύ των δοµών 
 Ολικώς Τυποποιηµένες Εκτιµήσεις 
 Λειτουργική Απόδοση Απόδοση Αγοράς Κερδοφορία 
Πρακτικές  0,36 0,37 

Λειτουργική Απόδοση   0,49 
 

Το άθροισµα των άµεσων και των έµµεσων επιδράσεων µας δίνει τη συνολική 

επίδραση, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.47. 

Πίνακας 6.47: Συνολική επίδραση µεταξύ των δοµών 
 Ολικώς Τυποποιηµένες Εκτιµήσεις 
 Λειτουργική Απόδοση Απόδοση Αγοράς Κερδοφορία 
Πρακτικές    0,47 0,53 0,40 

Λειτουργική Απόδοση ___ 0,76 0,55 

Απόδοση Αγοράς ___ ___ 0,65 
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Το Τετράγωνο Πολλαπλής Συσχέτισης (Squared Multiple Correlation) εκφράζει το 

ποσό της διακύµανσης µίας ενδογενούς δοµής, το οποίο ερµηνεύεται από ένα πλήθος 

εξωγενών και /ή ενδογενών δοµών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, µόνο το 22% της 

διακύµανσης της δοµής «λειτουργική απόδοση» ερµηνεύεται από τη δοµή «πρακτικές». 

Αντίθετα, το 48% της διακύµανσης της δοµής «απόδοση αγοράς» το οποίο ερµηνεύεται 

από τις δοµές «πρακτικές» και «λειτουργική απόδοση» θεωρείται ικανοποιητικό. Τέλος 

το 49% της διακύµανσης της δοµής «κερδοφορία» το οποίο ερµηνεύεται από τις δοµές 

«πρακτικές», «λειτουργική απόδοση» και «απόδοση αγοράς» είναι οριακά 

ικανοποιητικό. Ο Συνολικός Συντελεστής Προσδιορισµού µετράει το συνολικό ποσό 

της διακύµανσης όλων των ενδογενών δοµών, το οποίο ερµηνεύεται από την εξωγενή 

και τις άλλες ενδογενείς δοµές. Στο παρόν µοντέλο ερµηνεύεται µόνο το 25,8% της 

διακύµανσης (Πίνακας 6.42).  

Για την πλήρη τεκµηρίωση και εγκυρότητα των αποτελεσµάτων, από στατιστικής 

πλευράς, έγινε έλεγχος και για την πολυσυγγραµικότητα του δοµικού µοντέλου. 

Παρατηρούµε ότι οι συσχετίσεις µεταξύ των δοµών είναι, σε κάποιες περιπτώσεις (n1, 

n2 και n2, n3), ιδιαίτερα υψηλές, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνουν τα ανώτερα επιτρεπτά 

όρια του 0,7 (Πίνακας 6.45). Μπορούµε συνεπώς να ισχυριστούµε ότι δεν συντρέχουν 

λόγοι πολυσυγγραµµικότητας.   

Πίνακας 6.45: Συσχετίσεις µεταξύ των δοµών 

∆οµή       ξ1         n1              n2         n3

ξ1 

n1 

n2 

n3

    1,00    

    0,47     1,00    

    0,19     0,68     1,00 

    0,18     0,51     0,69     1,00 
 

Συνοψίζοντας τους ελέγχους του µοντέλου µπορούµε να πούµε ότι:  

(α) Η ποιότητα προσαρµογής του συνολικού µοντέλου είναι καλή, καθώς όλοι οι 

έλεγχοι έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα.  

(β) Το µετρικό µοντέλο το οποίο προσδιορίζει τις άµεσες επιδράσεις των ενδογενών και 

εξωγενών δοµών στους ενδογενείς και εξωγενείς δείκτες αντίστοιχα, είναι 

ικανοποιητικό, όπως προκύπτει από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν. Εξαίρεση 
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αποτελεί η επίδραση της δοµής «πρακτικές» στο δείκτη «διάκριση λόγω θέσης», η οποία 

είναι στατιστικά µη σηµαντική. 

(γ) Το δοµικό µοντέλο το οποίο καθορίζει τις άµεσες επιδράσεις της εξωγενούς δοµής 

στις ενδογενείς, αλλά και κάποιων ενδογενών σε άλλες ενδογενείς δοµές, είναι σε 

κάποιες περιπτώσεις ικανοποιητικό, ενώ σε κάποιες άλλες όχι.  

Γενικά, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και των ελέγχων οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν 

είναι ικανά να τεκµηριώσουν την ισχύ των περισσοτέρων υποθέσεων, οι οποίες 

διατυπώθηκαν στο εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας. 
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Συµπεράσµατα- Συζήτηση  

Παραδοσιακά, ένα σύστηµα ∆ιοίκησης Προσωπικού εστίαζε σε βραχυπρόθεσµους 

στόχους και το χρησιµοποιούσαν ως γραφειοκρατικό µηχανισµό ελέγχου για την 

ενίσχυση της αποδοτικότητας (Kalleberg και Mondy, 1994). Σήµερα, επαγγελµατίες και 

ερευνητές συµφωνούν ότι το ανθρώπινο δυναµικό µπορεί να αποτελέσει πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και πρέπει να διοικείται στρατηγικά. Εντούτοις, οι 

επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι αυτό είναι ευκολότερο να λέγεται από το να 

εφαρµόζεται (Ahmad και Schroeder, 2002). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

και την εκτενή µελέτη ερευνών, σχετικών µε τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων, 

προκύπτει η σηµαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχία των 

επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η συµβολή της «σωστής» διοίκησης των εργαζοµένων 

στην απόδοση των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας 

υποστηρίζουν την επικρατούσα άποψη, στις Ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις, ενώ 

παράλληλα παρέχουν σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε βασικές λειτουργίες της 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως ο προγραµµατισµός και η αξιολόγηση του 

ανθρώπινου δυναµικού. Τα αποτελέσµατα ταυτίζονται απόλυτα και µε την εκτίµηση η 

οποία προέκυψε από µελέτη που πραγµατοποίησε ο Σ.Ε.Β, σε συνεργασία µε το World 

Economic Forum και την παρουσίασε ο πρόεδρός του κ. Κυριακόπουλος στη 

συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, σύµφωνα 

µε την οποία το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτηµα 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (Κυριακόπουλος, 2005).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται έρευνες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε 

ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες (Η.Π.Α, Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, Ιταλία, 

Ισπανία, Ιαπωνία κ.λ.π) µε σκοπό τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ µεµονωµένων ή και 

του συνόλου των πρακτικών ∆ΑΠ µε τη λειτουργική ή τη χρηµατοοικονοµική απόδοση 

των επιχειρήσεων. Η προσπάθεια προσδιορισµού και αξιολόγησης αιτιώδους σχέσης, 

µεταξύ της δέσµης πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων του Pfeffer και της 

λειτουργικής και χρηµατοοικονοµικής απόδοσης, συγχρόνως, στον τοµέα της 

Ελληνικής βιοµηχανίας, αποτελεί τη σηµαντικότερη συνεισφορά στη γνώση αυτής της 

µελέτης.  
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Σύµφωνα µε ερευνητές, οι πρακτικές οι οποίες εφαρµόζονται µπορεί να διαφέρουν 

µεταξύ των κλάδων και /ή των χωρών για διάφορους λόγους, όπως εθνική κουλτούρα,  

η οποία επιδρά στη στάση και στη συµπεριφορά των εργαζοµένων, η ιδιοσυγκρασία 

(Salk και Brannen, 2000; Hofstede, 1980), οι κυβερνητικοί κανονισµοί και οι πολιτικές 

(Morishima, 1995), οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες (Boxall και Steeneveld, 1999), 

και η εφαρµογή διαφορετικών διοικητικών πρακτικών (Snell και Dean, 1992). Η 

παρούσα έρευνα καλύπτει το υπάρχον κενό, στον Ελληνικό χώρο, και δηµιουργεί µια 

βάση χρήσιµη τόσο για συγκρίσεις µε τις προηγµένες βιοµηχανικά χώρες όσο και για  

περαιτέρω µελέτη.  

Η αποτύπωση της άποψης των Ελλήνων διευθυντών ανθρώπινων πόρων σχετικά µε 

τη σηµαντικότητα των διαφόρων πρακτικών διοίκησης αποτελεί επιπλέον συνεισφορά 

στη γνώση. Η αξιολόγηση της σηµαντικότητας της κάθε πρακτικής, στην επιτυχία της 

επιχείρησης, οδήγησε στη δηµιουργία του «ιδανικού» µοντέλου διοίκησης το οποίο 

εκφράζει τον Έλληνα µάνατζερ. Στο µοντέλο αυτό ενσωµατώνονται παράγοντες οι 

οποίοι διαµορφώνουν τον τρόπο διοίκησης, όπως οι ιδιαιτερότητες του τρόπου 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι ευαισθησίες, οι συνήθειες και η κουλτούρα του 

Έλληνα εργαζόµενου. 

Επιπλέον των προαναφερθέντων γενικών συµπερασµάτων, από την 

εµπεριστατωµένη ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας καταλήγουµε σε επιµέρους  

σηµαντικά συµπεράσµατα. Τα συµπεράσµατα αυτά, λόγω του ικανοποιητικού µεγέθους 

του δείγµατος και της κατανοµής του ως προς το µέγεθος των επιχειρήσεων, µπορούν 

να γενικευθούν πέραν των επιχειρήσεων του δείγµατος και να εκφράσουν το σύνολο 

των Ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων.  

Αναλυτικότερα, τα συµπεράσµατα της έρευνας επικεντρώνονται στα ακόλουθα: 

1. Τη διεύθυνση του τµήµατος ανθρώπινων πόρων των Ελληνικών βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων κατέχει συνήθως άνδρας, καθώς τρεις στους τέσσερις διευθυντές είναι 

άνδρες. Σηµαντικό ποσοστό των υπευθύνων είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων αλλά και 

κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών σχετικών µε το αντικείµενο 

της διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Γίνεται αντιληπτό ότι, οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων, αντιλαµβανόµενες τη σηµασία του παράγοντα «άνθρωπος» στην 

επιτυχία της επιχείρησης, στελεχώνουν τα τµήµατα µε ειδικούς. Η ανάγκη στελέχωσης 
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µε ειδικευµένο στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων προσωπικό οδήγησε πολλά Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό στην οργάνωση 

και λειτουργία εξειδικευµένων µεταπτυχιακών προγραµµάτων.  

2. Ο προγραµµατισµός των ανθρώπινων πόρων, από τις επιχειρήσεις, δεν είναι µια 

διαδικασία που πραγµατοποιείται συστηµατικά, αλλά συνήθως πραγµατοποιείται όταν 

κρίνεται απαραίτητο. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας της χώρας µας και η έλλειψη 

βιοµηχανιών υψηλής τεχνολογίας δεν δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα στην 

έγκαιρη ανεύρεση του κατάλληλου προσωπικού, καθιστώντας έτσι τον 

προγραµµατισµό ευκαιριακό. Από την  έρευνα προκύπτει επίσης ότι, οι υπεύθυνοι 

προσωπικού θεωρούν ότι ο προγραµµατισµός βοηθάει αρκετά στην επίτευξη ορισµένων 

σηµαντικών στόχων της επιχείρησης και σε αυτό οφείλεται προφανώς η σηµαντική 

άνοδος την οποία πραγµατοποίησε στην κατάταξη αξιολόγησης των πρακτικών από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, από την δέκατη τέταρτη θέση το 1990 ανέβηκε στην 

όγδοη θέση το 2003 (Κανελλόπουλος, 2004). ∆ιαφαίνεται δηλαδή µια τάση 

εναρµόνισης της εκφρασµένης, µέσω των υπευθύνων προσωπικού, σηµαντικότητας του 

προγραµµατισµού και της συστηµατικότερης ενασχόλησή των µε αυτόν. Συνήθως, η 

πρόβλεψη του αναγκαίου προσωπικού γίνεται µε µεθόδους διοικητικής κρίσης και 

σπάνια µε µαθηµατικές- στατιστικές µεθόδους.  

3. Η αξιολόγηση, η πλέον αµφιλεγόµενη από τις λειτουργίες της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων, πραγµατοποιείται από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων σε ετήσια 

βάση, ενώ τα δύο πέµπτα αυτών αξιολογούν όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η 

πλειοψηφία των υπευθύνων προσωπικού θεωρεί ότι η αξιολόγηση συµβάλει από 

αρκετά έως πολύ στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων της επιχείρησης, ενώ και η 

έρευνα του Κανελλόπουλου (2004) έδειξε ότι από την 6η θέση του 1990 ανέβηκε στην 

3η το 2003, ως προς τη σπουδαιότητα. Οι ιδιότητες των εργαζοµένων οι οποίες 

αξιολογούνται είναι πολλές. Σηµαντικότερες όµως όλων θεωρούνται η ποιότητα της 

εργασίας, η γνώση της εργασίας, η υπευθυνότητα, η επιµέλεια και η ποσότητα. Τις 

αξιολογήσεις, στα τέσσερα πέµπτα των επιχειρήσεων, πραγµατοποιούν οι άµεσοι 

προϊστάµενοι των εργαζοµένων και ο δηµοφιλέστερος τρόπος αξιολόγησης είναι η 

αξιολόγηση µε βάση την επίτευξη των στόχων και ακολουθούν η µέθοδος της 

σύγκρισης µε πρότυπα επίδοσης και η µέθοδος της διαβάθµισης. Παρόµοια 
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αποτελέσµατα προέκυψαν και από έρευνα των ∆ηµητριάδη και Μπάρκα (2003), η 

οποία πραγµατοποιήθηκε το 2002 στον τοµέα της Ελληνικής βιοµηχανίας. Έρευνα η 

οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αµερική το 2000, δείχνει ότι η πλέον συνηθισµένη 

µέθοδος αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση µε βάση την επίτευξη των αντικειµενικών 

στόχων και ακολουθούν η γραπτή έκθεση, τα κρίσιµα περιστατικά, η κλίµακα 

κατάταξης, η σταθµισµένος ελεγχόµενος κατάλογος και η µέθοδος της κατάταξης µε 

βάση κλίµακες συµπεριφοράς. Χρησιµοποιούνται επίσης οι µέθοδοι των ζευγαρωτών 

συγκρίσεων και της υποχρεωτικής διασποράς (Fandray, 2001). Από παλαιότερη έρευνα 

των Locher και Teel (1977), προέκυπτε ότι οι πλέον δηµοφιλείς µέθοδοι αξιολόγησης 

είναι η µέθοδος κλιµάκων κατάταξης, η µέθοδος της έκθεσης και η µέθοδος 

αξιολόγησης µε βάση την επίτευξη αντικειµενικών στόχων.  

4. Το επίπεδο εφαρµογής των περισσοτέρων πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων, από τις ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις, κρίνεται ικανοποιητικό. Όλες οι 

πρακτικές, εκτός της πρακτικής «∆ιάκριση λόγω θέσης» σχετίζονται µεταξύ τους θετικά 

δείχνοντας ότι αν µια βιοµηχανία καταβάλει αυξηµένες προσπάθειες σε µια από τις 

πρακτικές, τότε είναι πολύ πιθανόν να καταβάλει επίσης αυξηµένες προσπάθειές και σε 

άλλες πρακτικές. Η πρακτική «Ασφάλεια θέσης εργασίας», η οποία παρουσιάζει και τον 

ικανοποιητικότερο βαθµό εφαρµογής από όλες τις άλλες πρακτικές, δεν επηρεάζει 

σηµαντικά τις υπόλοιπες και στην ουσία είναι αποδεσµευµένη, όπως και η πρακτική 

«∆ιάκριση λόγω θέσης» από το σύνολο των πρακτικών που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις. 

Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα ερευνών που πραγµατοποίησαν οι Ahmad και 

Schroeder (2003)  και Moriones και Cerio (2000), σε ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες.  

4.1 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της έρευνας, το επίπεδο ασφάλειας της 

θέσης εργασίας στις βιοµηχανίες της χώρας µας είναι πολύ υψηλό και σπάνια 

εργαζόµενος χάνει τη θέση εργασίας του σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας της 

επιχείρησης. Μπορεί να συγκριθεί µόνο µε το αντίστοιχο της Ιαπωνίας και της 

Ιταλίας, ενώ είναι σηµαντικά ανώτερο από το αντίστοιχο της Γερµανίας, της 

Ισπανίας και των Η.Π.Α (Ahmad και Schroeder, 2003; Moriones και Cerio, 2000). Στη 

βιβλιογραφία, εµπειρικές έρευνες δείχνουν ότι η εργασιακή αβεβαιότητα 

συνοδεύεται από χαµηλή απόδοση (Delery και Doty, 1996). Οι Ahmad και Schroeder 

(2003) σηµειώνουν ότι, η υψηλή αβεβαιότητα επιβραδύνει την ανάπτυξη των 
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υπολοίπων πρακτικών και τοιουτοτρόπως µειώνει τη δυναµική των πρακτικών στο 

σύνολό τους, κάτι που όµως δεν επαληθεύτηκε πλήρως στη δική τους έρευνα. 

Σύµφωνα βέβαια µε µελέτη του Σ.Ε.Β, οι τακτικές προσλήψεων και απολύσεων 

κατατάσσουν τη χώρα µας στην 86η θέση µεταξύ εκατό χωρών ως προς τα συγκριτικά 

µειονεκτήµατα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (Κυριακόπουλος, 2005).   

4.2 Το τµήµα ανθρώπινων πόρων και τα τµήµατα παραγωγής συνεργάζονται 

συχνά για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ η διαδικασία και τα κριτήρια 

των προσλήψεων αποτελούν σηµαντική προτεραιότητα και τυγχάνουν ιδιαίτερης 

προσοχής από τη διοίκηση της επιχείρησης. ∆ιαφαίνεται δηλαδή η εκ µέρους της 

ανώτατης διοίκησης των επιχειρήσεων πρόθεση της ενεργούς ανάµιξης του τµήµατος 

ανθρώπινων πόρων στη λήψη αποφάσεων και τη διαµόρφωση της στρατηγικής τους. 

Γίνεται επίσης σαφές ότι, η πρόσληψη ικανών και έµπειρων εργαζοµένων αποφέρει 

άµεσα οφέλη στην επιχείρηση, ακόµη και αν το κόστος είναι βραχυπρόθεσµα 

υψηλότερο. Τα συµπεράσµατα από την παρούσα έρευνα δεν διαφοροποιούνται 

σηµαντικά από τα αντίστοιχα των Ahmad και Schroeder (2003), Moriones και Cerio 

(2000). Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα από τον Κανελλόπουλο (2004) 

παρουσιάζει την κατάταξη των βασικών δραστηριοτήτων της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων το 1990 και το 2003. Από την κατάταξη αυτή προκύπτει ότι, η πρόσληψη και 

η επιλογή του ανθρώπινου δυναµικού το 1990 αποτελούσαν και το 2003 

εξακολουθούν να αποτελούν τις δυο σπουδαιότερες δραστηριότητες των τµηµάτων. 

Το 1998, ο Σύλλογος Στελεχών Επιχειρήσεων των Η.Π.Α, ζήτησε από 1797 ανώτερους 

υπαλλήλους και διευθυντές σε 36 χώρες να αξιολογήσουν την τρέχουσα και τη 

µελλοντική σηµασία 65 διαφορετικών επιχειρησιακών ζητηµάτων. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι, τα ζητήµατα στρατολόγησης και διατήρησης εργαζοµένων κατατάσσονται 

πλέον στην τρίτη θέση από την πέµπτη θέση την οποία κατείχαν το 1997 (Hiltrop, 

1999). 

4.3 Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων υποστηρίζουν σε µεγάλο βαθµό τη 

λειτουργία των οµάδων, καθώς θεωρούν ότι η οµαδική εργασία δηµιουργεί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εξίσου 

µεγάλη βαρύτητα κατέχουν οι δραστηριότητες αυτές και στις επιχειρήσεις της 

Γερµανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας και Η.Π.Α (Ahmad και Schroeder, 2003).  
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4.4 Το σύστηµα ανταµοιβών είναι µια πρακτική στην οποία η Ελληνικές 

βιοµηχανίες υστερούν. Ο Κανελλόπουλος (2004) σηµειώνει ότι η πολιτική 

ανταµοιβών έπεσε από την τρίτη θέση στην έκτη στην κατάταξη αξιολόγησης των 

πρακτικών ∆.Α.Π, µεταξύ των ετών 1990 και 2003. Η παγκόσµια οικονοµική 

κατάσταση αλλά και το υψηλό ποσοστό ανεργίας παγκοσµίως, επηρεάζουν και σε ένα 

βαθµό καθορίζουν την πολιτική των επιχειρήσεων έναντι αυτής της πρακτικής. ∆εν 

είναι τυχαίο το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία υστερούν έναντι της 

Ελλάδας. Οι Η.Π.Α βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε αυτό της χώρας µας και µόνο η 

Γερµανία και η Ιαπωνία υπερτερούν. Αντίθετα µε το θέµα των ανταµοιβών, στις 

παροχές κινήτρων για αποδοτικότερη εργασία, οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

παρουσιάζονται στο ίδιο επίπεδο µε την Ιαπωνία και σε ανώτερο επίπεδο από το 

αντίστοιχο χωρών όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερµανία και οι Η.Π.Α (Ahmad και 

Schroeder, 2003; Moriones και Cerio, 2000). Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ κάποιες 

φορές οι ανταµοιβές παρακινούν τους εργαζόµενους να καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια (Henderson και Lee, 1992), κάποιες άλλες φορές επιδρούν αρνητικά 

(Kohn, 1993a), επειδή εκλαµβάνονται εκ µέρους των εργαζοµένων ως µηχανισµός 

ελέγχου. Με τον όρο «έλεγχος» εννοείται η προσπάθεια της διοίκησης να 

εξασφαλίσει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, επιχειρώντας να επηρεάσει τη 

συµπεριφορά των εργαζοµένων (Lawler και Rhode, 1976). Η ελαστικότητα των 

µισθών, δεδοµένου ότι σχεδόν τα πάντα καθορίζονται από συλλογικές συµβάσεις στη 

χώρα µας, ο Σ.Ε.Β θεωρεί ότι αποτελεί ισχυρό συγκριτικό µειονέκτηµα για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (Κυραικόπουλος, 2005). 

4.5 Η εκπαίδευση στις δεξιότητες συγκεκριµένης εργασίας αποτελεί βασική 

προτεραιότητα των Ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Η απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης έχει 

κατανοηθεί σε σηµαντικό βαθµό από τις διοικήσεις, όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας. Παράλληλα, η ίδια βαρύτητα δίνεται και στην εκπαίδευση 

που προωθείται σε πολλές δραστηριότητες, στα πλαίσια της οµαδικής εργασίας, αλλά 

και της ευελιξίας εναλλαγής της θέσης των εργαζοµένων. Σε προηγµένες βιοµηχανικά 

χώρες δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση σε πολλές εργασίες, σε σχέση µε 

την εκπαίδευση σε συγκεκριµένη εργασία, καθώς την συνδέουν άµεσα µε την οµαδική 
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εργασία η οποία προάγεται και στηρίζεται σηµαντικά (Ahmad και Schroeder, 2003). Η 

εκπαίδευση προσωπικού, από την έβδοµη θέση το 1990, ανέβηκε στην τέταρτη θέση 

το 2003, στην κατάταξη αξιολόγησης των πρακτικών από τις Ελληνικές επιχειρήσεις 

(Κανελλόπουλος, 2004), αναδεικνύοντας τη σηµαντικότητά της στην επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η αναντιστοιχία, την 

οποία διαπιστώνει ο Κυριακόπουλος (2005), του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τις 

ανάγκες της ανταγωνιστικής οικονοµίας, γεγονός το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει 

προβληµατισµό και άµεσο πεδίο βελτιωτικών προτάσεων του Εθνικού Συµβουλίου 

Παιδείας. 

4.6 Η διάκριση µεταξύ των εργαζοµένων και των στελεχών των επιχειρήσεων είναι 

αρκετά ανεπτυγµένη στην Ελλάδα, όπως και στη Γερµανία, σε αντίθεση, κυρίως µε την 

Ιαπωνία και τις Η.Π.Α (Ahmad και Schroeder, 2003). Και αυτή η πρακτική όπως και η 

εργασιακή αβεβαιότητα, εφόσον παρουσιάζουν υψηλές τιµές επιδρούν αρνητικά στην 

ανάπτυξη των υπολοίπων πρακτικών. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν οι Ahmad και 

Schroeder (2003), αναλύοντας τα αποτελέσµατα της δικής τους έρευνας. Αντίθετα, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ευρήµατα της παρούσης έρευνας δείχνουν ότι η πρακτική 

αυτή στις Ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις φαίνεται να είναι αποδεσµευµένη από 

τις υπόλοιπες. 

4.7 Στην επικοινωνία της στρατηγικής, οι Ελληνικές επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη 

έµφαση. Υπερτερούν σε σχέση µε τις βιοµηχανίες της Ιταλίας και της Ισπανίας, ενώ 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε τη Γερµανία, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α (Ahmad και 

Schroeder, 2003; Moriones και Cerio, 2000). Στην πληροφόρηση των εργαζοµένων 

σχετικά µε την απόδοση της επιχείρησης αλλά και των εργαζοµένων, οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ υστερούν 

σηµαντικά από τη Γερµανία, Ιαπωνία και Η.Π.Α (Ahmad και Schroeder, 2003; 

Moriones και Cerio, 2000). Η παροχή πληροφοριών µέσω διαγραµµάτων είναι η πλέον 

ασυνήθιστη µέθοδος πληροφόρησης για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. ∆εν αποτελεί προς 

το παρόν διαδεδοµένη και ευρείας χρήσης µέθοδο.  

5. Η σηµαντικότητα της κάθε πρακτικής, σύµφωνα µε την άποψη των υπευθύνων 

ανθρώπινων πόρων, διαφέρει από τον βαθµό εφαρµογής τους στις επιχειρήσεις. Είναι 

προφανές ότι, τον τελευταίο λόγο στην άσκηση πολιτικής σχετικής µε τους 
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ανθρώπινους πόρους έχει η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης. Το «ιδανικό» προφίλ 

του Έλληνα µάνατζερ διαφέρει ως προς την ένταση εφαρµογής των πρακτικών από το 

θεωρητικά «ιδανικό» προφίλ επαληθεύοντας τους ερευνητές που ισχυρίζονται ότι οι 

πρακτικές που εφαρµόζονται µπορεί να διαφέρουν µεταξύ των κλάδων και /ή των 

χωρών για διάφορους λόγους. Η πλειοψηφία των µάνατζερ θεωρεί αρκετά σηµαντικές 

τις περισσότερες πρακτικές και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην επικοινωνία, την ασφάλεια 

της θέσης εργασία και την υποστήριξη την οποία πρέπει να παρέχει η ανώτατη 

διοίκηση στις οµάδες εργασίας. Αντίθετα θεωρούν λιγότερο σηµαντική την 

πληροφόρηση σχετικά µε την απόδοση, το σύστηµα ανταµοιβών και τη διαγραµµατική 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων της απόδοσης. Γενικά ο Έλληνας µάνατζερ 

ανθρώπινων πόρων είναι µάλλον συντηρητικός, σε σχέση µε τον ιδανικό, θεωρητικά, 

µάνατζερ και οι απόψεις του δεν ταυτίζονται µε τις απόψεις της διοίκησης . 

6. Οι πρακτικές αποτελούν µια δέσµη αλληλένδετων ενεργειών, οι οποίες θα πρέπει 

να εφαρµόζονται συνολικά, προκειµένου να αποδώσουν καλύτερα. Η αποσπασµατική 

εφαρµογή κάποιων εξ αυτών δεν δηµιουργεί το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Η πρακτική η 

οποία φαίνεται να µη σχετίζεται άµεσα µε τις υπόλοιπες είναι η «διάκριση λόγω θέσης», η 

οποία ανεξαρτήτως του βαθµού εφαρµογής των υπολοίπων είναι σηµαντικά υψηλή, ενώ η 

πρακτική «ασφάλεια θέσης εργασίας» σχετίζεται µεν µε τις υπόλοιπες αλλά ηπιότερα.  

7. Ο βαθµός εφαρµογής των πρακτικών φαίνεται να επηρεάζει άµεσα και θετικά τη 

λειτουργική απόδοση της επιχείρησης. Η προσπάθεια συστηµατικής εφαρµογής δέσµης 

«σωστών» πρακτικών έχει άµεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των 

επιχειρήσεων. Πολύ σηµαντική και θετική είναι επίσης η άµεση σχέση µεταξύ βαθµού 

εφαρµογής των πρακτικών και κερδοφορίας της επιχείρησης. Προφανώς, η προσπάθεια 

που καταβάλλεται σε ορισµένες πρακτικές όπως επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση, 

κίνητρα κ.λ.π. έχει άµεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία. Αντίθετα, δεν τεκµηριώνεται 

άµεση σηµαντική σχέση µεταξύ του βαθµού εφαρµογής των πρακτικών και της απόδοσης 

της αγοράς. Στις σηµερινές συνθήκες παγκοσµιοποίησης της αγοράς και ως εκ τούτου του 

οξύ ανταγωνισµού, οι Ελληνικές επιχειρήσεις χάνουν µερίδιο αγοράς ή δεν µπορούν να το 

αυξήσουν έναντι των ξένων ανταγωνιστών. Συνεπεία αυτού του γεγονότος, λειτουργούν 

σε συνθήκες µη πλήρους δυναµικότητας, µε αποτέλεσµα η πιθανή αύξηση της 

παραγωγικότητας, λόγω της βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης, να µην οδηγεί 
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αυτόµατα σε αύξηση της κερδοφορίας. Η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης επηρεάζει 

πολύ σηµαντικά την απόδοση στην αγορά. Μια σειρά ενεργειών, όπως η βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων, η έγκαιρη παράδοση αυτών κ.λ.π δηµιουργούν θετικό κλίµα 

στην αγορά, το οποίο βελτιώνει τη θέση της επιχείρησης. Επίσης, σηµαντική είναι η 

άµεση επίδραση της απόδοσης της αγοράς στην κερδοφορία της επιχείρησης. Η βελτίωση 

της απόδοσης στην αγορά είναι συνυφασµένη µε την βελτίωση της κερδοφορίας.  

8. Έµµεσα η επίδραση των πρακτικών στην απόδοση της αγοράς µετατρέπεται σε 

σηµαντική, δια µέσω της βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης. ∆εν 

µπορεί δηλαδή να επηρεάσει σηµαντικά την απόδοση στην αγορά, αν πρώτα δεν 

βελτιωθεί η λειτουργική απόδοση. Επίσης, έµµεσα, η λειτουργική απόδοση επηρεάζει 

θετικά την κερδοφορία, µέσω της απόδοσης της αγοράς, ενώ άµεσα η επίδραση είναι 

στατιστικά µη σηµαντική. Αυτό δείχνει ότι, η επίδραση της λειτουργικής απόδοσης 

στην απόδοση της αγοράς βελτιώνει τη θέση της επιχείρησης στην αγορά και κατά 

συνέπεια και την κερδοφορία της.  

Από την ανάλυση των συµπερασµάτων γίνεται αντιληπτό ότι, οι ∆ιοικήσεις των 

ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων αντιλαµβάνονται τη σηµαντικότητα του 

ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχία της επιχείρησης και για τον λόγο αυτόν 

καταβάλλουν αυξηµένες προσπάθειες εφαρµογής δέσµης «σωστών» πρακτικών. 

Βέβαια, παρατηρούνται αδυναµίες και διαφοροποιήσεις σε σχέση µε άλλες 

βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται στο µέγεθος 

και τις οικονοµικές δυνατότητες, αλλά και στην κουλτούρα και ιδιοσυγκρασία του 

λαού µας.  

Τα ευρήµατα της έρευνας αποδεικνύουν επίσης ότι, ο άνθρωπος µπορεί να αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχία µιας επιχείρησης αλλά δεν είναι ο µοναδικός. 

Ένα πλήθος άλλων παραγόντων, όπως η χρηµατοοικονοµική κατάσταση, ο 

ανταγωνισµός, η τεχνολογία, οι συγκυρίες, η στρατηγική και άλλα συµβάλουν εξίσου 

στην επιτυχία της επιχείρησης.  
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Περιορισµοί  

Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο στάδιο του σχεδιασµού της έρευνας, έτσι 

ώστε να αντληθούν αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσµατα. Ωστόσο, υπήρξαν ορισµένοι 

σηµαντικοί περιορισµοί οι οποίοι αναφέρονται στη συνέχεια. 

Μια ανησυχία, σχετικά µε την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων, προέρχεται από το 

γεγονός ότι χρησιµοποιήθηκαν εννοιολογικές κλίµακες µέτρησης της απόδοσης. Αν και 

η χρήση εννοιολογικών κλιµάκων είναι αυτή η οποία επικρατεί στη βιβλιογραφία, 

εντούτοις η χρήση αντικειµενικών κλιµάκων µέτρησης είναι γενικά προτιµότερη. Η 

εγκυρότητα των ευρηµάτων της έρευνας απειλείται περισσότερο, από κάθε έναν από 

τους προαναφερθέντες παράγοντες, από την αντικειµενικότητα των απαντήσεων των 

υπευθύνων προσωπικού και των οικονοµικών διευθυντών των επιχειρήσεων. Για την 

άντληση όσο το δυνατόν αντικειµενικότερων απαντήσεων έγιναν πολλές 

διευκρινιστικές παρεµβολές, στο ερωτηµατολόγιο, ενώ κατέστη σαφής η τήρηση του 

απορρήτου των δεδοµένων. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων θα 

αποκτούσε µεγαλύτερη ισχύ εάν, από κάθε επιχείρηση, υπήρχε η δυνατότητα άντλησης 

πληροφοριών και από ικανό αριθµό εργαζοµένων. Αντικειµενικές δυσκολίες (χρονικός 

περιορισµός, χρηµατική δαπάνη, προσβασιµότητα κ.λ.π) δεν επέτρεψαν την 

πραγµατοποίηση αυτής της ενέργειας. 

 

Προτάσεις για περεταίρω έρευνα 

Η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στη βιβλιογραφία επικυρώνοντας την άµεση και 

έµµεση σχέση των πρακτικών ∆.Α.Π και την επίδραση αυτών των πρακτικών στη 

συνολική απόδοση της επιχείρησης.  Τα συµπεράσµατα αναδεικνύουν χρήσιµα στοιχεία 

που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις. Έτσι, θα µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί επιπλέον έρευνα για την αξιολόγηση του βαθµού 

αποτελεσµατικότητας της επιχειρηµατικής δράσης κάτω από ένα σύστηµα ∆.Α.Π, µε 

σκοπό τη βελτίωση και ενδυνάµωση της σχέσης µεταξύ ∆.Α.Π και απόδοσης της 

επιχείρησης. Θα είχε, επίσης, εξαιρετικό ενδιαφέρον η σε βάθος συγκριτική διερεύνηση 

της επίδρασης των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων σε επιχειρήσεις 

διαφορετικών χωρών και διαφορετικών τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας (παροχής 

υπηρεσιών, εµπορίας). Θα µπορούσε ακόµη, µια νέα έρευνα να περιλάβει και 
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σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων από κάθε επιχείρηση, έτσι ώστε να έχουµε και την 

άποψη των εργαζοµένων ως προς τον βαθµό εφαρµογής των πρακτικών ∆.Α.Π, καθώς 

και τον βαθµό ικανοποίησή τους. 

Επίσης, σηµαντικό θέµα προς διερεύνηση θα µπορούσε να αποτελέσει η σχέση 

µεταξύ των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων και της οργανωσιακής µάθησης 

των επιχειρήσεων.  
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Ερωτηµατολόγιο 

 
Α. Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης 
 

 1  Επωνυµία Επιχείρησης:_______________________________________________ 

 2   Περιγραφή ∆ραστηριότητας: ___________________________________________ 

 3   Έτος Ίδρυσης: __________________________ 

 4   Περιοχή: ______________________________ 

 5   Νοµική Μορφή: ________________________ 

 6   Χρηµατιστήριο  

61. Ναι          

62. Όχι 

 7   Αριθµός εργαζοµένων:  

71. Μόνιµα                           

72. Εποχικά 

 

 8  Κύκλος Εργασιών τελευταίου Οικονοµικού έτους:                                   εκ. Euro    

 
Β. Γενικά περί ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (∆ιοίκησης Προσωπικού) 
 

 1  Τη ∆ιεύθυνση του Τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων (∆ιοίκησης Προσωπικού) έχει:    

                           11. Γυναίκα 

                           12. Άνδρας    

 2   Ο ∆ιευθυντής (Η ∆ιευθύντρια) του Τµήµατος είναι:     

                           21. Απόφοιτος Λυκείου 

                           22. Απόφοιτος Τ.Ε.Ι 

                           23. Απόφοιτος Α.Ε.Ι 

                           24. Κάτοχος Μεταπτυχιακού /∆ιδακτορικού  
Γ. Προγραµµατισµός Ανθρώπινων Πόρων  
1  Κάθε πότε  γίνεται προγραµµατισµός για το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης; 

                             11. Ποτέ 

                             12. Κάθε ___ µήνες 

                             13. Κάθε ___ χρόνια 

                             14. Όταν κρίνεται απαραίτητο              

2 Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη συµβολή του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων στην 
      επίτευξη των παρακάτω στόχων της Επιχείρησης; (1=Ασήµαντη, 2=Λίγο   
     σηµαντική, 3= Μέτρια σηµαντική, 4= Σηµαντική και 5= Πολύ σηµαντική). 
 

 21  ∆ηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος                            1    2    3    4    5

22  Βελτίωση παραγωγικότητας                                                         1    2    3    4    5

23  Αύξηση Οικονοµικής απόδοσης                                                   1    2    3    4    5

24  Ευελιξία εργατικού δυναµικού                                                     1    2    3    4    5

 



                                                                                                                                                    Παράρτηµα Α 3

 3 Όταν, κατά τη διαδικασία προγραµµατισµού, απαιτείται  πρόβλεψη της προσφοράς και της  
      ζήτησης των ανθρώπινων πόρων χρησιµοποιείτε: 
 

 31  Μεθόδους ∆ιοικητικής κρίσης  

32  Μαθηµατικές Μεθόδους  

  4  Αν χρησιµοποιείτε Μαθηµατικές µεθόδους, ποιες από τις παρακάτω; 

41  Ανάλυση παλινδρόµησης 

42  Ανάλυση χρονολογικών σειρών 

43  Παραγωγική αναλογία ανά εργάτη 

44  Εργατική αναλογία ανά παραγόµενο προϊόν 

 

∆. Αξιολόγηση Εργαζοµένων  
 1  Κάθε πότε γίνεται αξιολόγηση  της απόδοσης των εργαζοµένων στην επιχείρηση; 

                             11. Ποτέ 

                             12. Κάθε ___ µήνες 

                             13. Κάθε ___ χρόνια 

                             14. Όταν κρίνεται απαραίτητο  

                             15. Με την ολοκλήρωση του κάθε έργου             

  2  Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη συµβολή της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων 
       στους παρακάτω στόχους και ενέργειες; (1=Ασήµαντη, 2=Λίγο  σηµαντική, 3=Μέτρια  
       σηµαντική, 4= Σηµαντική και 5= Πολύ σηµαντική). 

21  Βελτίωση ατοµικής απόδοσης               1    2    3    4    5

22  Αύξηση της παραγωγικότητας               1    2    3    4    5

23  Αύξηση της παρακίνησης                1    2    3    4    5 

24  ∆ιαδικασία επιλογής προσωπικού               1    2    3    4    5

25  ∆ιαδικασία Προγραµµατισµού               1    2    3    4    5

26  Καθορισµός ατοµικών και επιχειρησιακών αναγκών για εκπαίδευση      1    2    3    4    5

27  Προαγωγές, απολύσεις, διαµόρφωση µισθών              1    2    3    4    5
 

  3   Ποιές από τις παρακάτω ιδιότητες των εργαζοµένων αξιολογούνται; 
3.1  Η Γνώση της εργασίας (γνώση των υποχρεώσεων και των ευθυνών της θέσης)         

3.2  Η Ποιότητα της εργασίας (ακρίβεια, ολοκλήρωση και ορθότητα στην απόδοση) 

3.3  Η Ποσότητα της εργασίας (όγκος εργασίας που ολοκληρώθηκε κατά την  

διάρκεια της ηµέρας εργασίας) 

3.4  Η Υπευθυνότητα και η Εγκυρότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας (θέληση να 

       αναλαµβάνει αυτά που του ανατίθενται και να τα φέρει εις πέρας µε υπευθυνότητα) 

3.5  Η Επιµέλεια και η Ακρίβεια (συµµόρφωση στο ωράριο εργασίας και έγκαιρη   

παρουσία στις συσκέψεις) 

3.6  Οι ∆ιαπροσωπικές σχέσεις (επικοινωνία και συνεργασία µε τους συναδέλφους) 

3.7  Η Αποτελεσµατική χρήση του χρόνου 

3.8  Οι Πρωτοβουλίες (ανάπτυξη ζωτικών διαδικασιών στην εργασία) 
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  4  Ποιος πραγµατοποιεί την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων; 

4.1 Ο άµεσος προϊστάµενος 

4.2 Οι συνάδελφοι 

4.3 Ο ίδιος ο εργαζόµενος (αυτοαξιολόγηση) 

4.4 Εξωτερικοί σύµβουλοι 

4.5 Οι πελάτες 

4.6 Πολλές πηγές συγχρόνως (προϊστάµενος, υφιστάµενοι, 

       συνάδελφοι, πελάτες, ο ίδιος) 
 

    5  Ποιες µεθόδους αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων χρησιµοποιείτε; 

5.1 Μέθοδο αξιολόγησης µε βάση την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων (Μ.Β.Ο) 

5.2 Μέθοδο κατάταξης  (ranking) 

5.3 Μέθοδο διαβάθµισης (rating scales) 

5.4 Μέθοδο ελεύθερης έκθεσης (freedom essay)  

5.5 Μέθοδο σύγκρισης µε πρότυπα επίδοσης σε διάφορα χαρακτηριστικά (performance standards) 

5.6 Μέθοδο υποχρεωτικής επιλογής (forced choice)  

5.7 Μέθοδο σταθµισµένου καταλόγου (weighted checklist)  

5.8 Μέθοδο κρίσιµων γεγονότων (critical incidents)  

5.9 Μέθοδο αξιολόγησης µε βάση κλίµακες συµπεριφοράς (BARS)  

5.10  Μέθοδο 3600 µε ανατροφοδότηση        

           

Ε. Πρακτικές Ανθρώπινων Πόρων 
Στις ερωτήσεις που ακολουθούν θα δοθούν δυο απαντήσεις.  

Στην πρώτη απάντηση πρέπει να αξιολογήσετε την, κατά την άποψή σας, σηµαντικότητα της ενέργειας η οποία 

περιγράφεται από την ερώτηση, µε κλίµακα από 1 έως 5. (1= Ασήµαντη, 2= Λίγο σηµαντική, 3= Μέτρια 

σηµαντική, 4=Σηµαντική και 5= Πολύ σηµαντική).   

Στη δεύτερη απάντηση πρέπει να περιγράψετε αυτό που πραγµατικά συµβαίνει στην επιχείρηση στην οποία 

εργάζεστε µε κλίµακα από 1 έως 5. (1= ∆εν συµβαίνει ποτέ, 2= Συµβαίνει σπάνια, 3= Συµβαίνει κάποιες φορές, 

4= Συµβαίνει συχνά και 5= Συµβαίνει πάντοτε).                       
 

1. Ασφάλεια θέσης εργασίας 
 

1.1 Οι υπάλληλοι, από τη στιγµή που µονιµοποιούνται, µπορούν να αισθάνονται ασφαλείς   στην 
επιχείρησή. 

 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

1.2 Όταν βρίσκεται αντιµέτωπη µε οικονοµικές πιέσεις η επιχείρηση προσπαθεί να βρει        
εναλλακτικές λύσεις πριν προβεί σε απολύσεις και περικοπές. 

 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
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2 Επιλεκτικές προσλήψεις 

2.1 Συνεργασία τµηµάτων παραγωγής και τµήµατος ανθρώπινων πόρων 
 

2.1.1 Ο ∆ιευθυντής του τµήµατος ανθρώπινων πόρων συµµετέχει στον στρατηγικό  
         προγραµµατισµό της επιχείρησης.   
  

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

2.1.2 Το τµήµα ανθρώπινων πόρων συνεργάζεται στενά µε τα τµήµατα παραγωγής στο  
σχεδιασµό και την περιγραφή της κάθε εργασίας                            

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

2.1.3 Ο προγραµµατισµός, η επάνδρωση, η κατάρτιση και η ανάπτυξη των υπαλλήλων γίνεται σε  
         συνεργασία του τµήµατος ανθρώπινων πόρων µε τα τµήµατα παραγωγής 
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

2.1.4 Τα τµήµατα παραγωγής συνεργάζονται καλά µε το προσωπικό του τµήµατος  

          ανθρώπινων πόρων όταν  πραγµατοποιούνται αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

 

2.1.5 Το προσωπικό του τµήµατος ανθρώπινων πόρων γνωρίζει καλά αυτά που η παραγωγή  
           

       θεωρεί σηµαντικά στην κατάρτιση των υπαλλήλων για τις νέες δεξιότητες 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

  2.2  ∆ιαδικασία και κριτήρια προσλήψεων 
           2.2.1 Οι προσλήψεις είναι πολύ επιλεκτικές και αυτό γνωστοποιείται στους υπάρχοντες και τους   

          υποψήφιους υπαλλήλους.  
 

 Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

 Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

2.2.2 Οι ιδιότητες, οι ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και οι αξίες που απαιτούνται από έναν υποψήφιο  
           υπάλληλο είναι πολύ σαφείς. 

 

  Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

  Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

2.2.3  Η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και η δυνατότητα παροχής ιδεών  για τη βελτίωση  
          των διαδικασιών χρησιµοποιείται ως κριτήριο επιλογής υπαλλήλων 
 

 Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

 Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

2.2.4  Η στάση, η επιθυµία και η ικανότητα για εργασία σε οµάδα χρησιµοποιείται ως κριτήριο  
          επιλογής υπαλλήλων 

 Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

 Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
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2.2.5  Χρησιµοποιούνται ποικίλα εργαλεία στρατολόγησης και επιλογής για να εξασφαλιστεί  
          ότι οι άνθρωποι που προσλαµβάνονται όχι µόνο έχουν τις δεξιότητες και  τη γνώση που  
          χρειάζεται αλλά, το πιο σηµαντικό, µπορούν να προσαρµοστούν στην κουλτούρα  
          της επιχείρησης. 
 

  Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

  Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

2.2.6  Τα ανώτερα στελέχη αναµιγνύονται στη διαδικασία επιλογής για να δείξουν τη  
σηµασία που δίνεται στην πρόσληψη των σωστών ανθρώπων.            

            

  Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

  Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

2.2.7 Αξιολογείται η διαδικασία στρατολόγησης και επιλογής έναντι της απόδοσης στην εργασία για να 
εξασφαλιστεί ότι επιλέγονται οι άνθρωποι  που µπορούν να αποδώσουν καλά στην εργασία. 

 

 Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

 Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

 

 
  3  Χρήση Οµάδων και Αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων  

  3.1 ∆ραστηριότητες Οµάδων 
3.1.1  Ο εργασιακός χώρος είναι δοµηµένος έτσι ώστε το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας να    

   γίνεται σε οµάδες.  
 

 Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

 Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

3.1.2  Οι οµάδες εργασίας είναι κατά ένα µεγάλο µέρος αυτοδιαχειριζόµενες και  
          εξουσιοδοτηµένες για να λύνουν τα προβλήµατα στην άµεση περιοχή εργασίας τους.              

 Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

 Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

3..1.3     Η διοίκηση σπάνια εµπλέκεται στη λήψη των σχετικών µε την εργασία αποφάσεων. 
 Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

 Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

3.1.4  Κατά τη διάρκεια συσκέψεων για επίλυση των προβληµάτων, καταβάλλεται προσπάθεια   
          να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι ιδέες όλων των µελών της οµάδας πριν παρθεί η  
          απόφαση 
 

 Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

 Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

3.1.5  Οι οµάδες επίλυσης προβληµάτων έχουν βοηθήσει να βελτιωθούν οι διαδικασίες  
          παραγωγής  

 

 Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

 Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

3.1.6  Οι οµάδες εργαζοµένων ενθαρρύνονται για να προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήµατα  
           τους όσο το δυνατόν περισσότερο 

  Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

  Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
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  3.2 Υποστήριξη λειτουργίας οµάδων από την ανώτατη διοίκηση 
 

3.2.1 Οι επόπτες ενθαρρύνουν τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτούς να εργάζονται σαν σε     
         οµάδα 
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

3.2.2 Οι επόπτες ενθαρρύνουν τους ανθρώπους που εργάζονται για αυτούς να ανταλλάσσουν   
         απόψεις και ιδέες 
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

3.2.3 Οι επόπτες πραγµατοποιούν συχνά συνεδριάσεις οµάδας όπου οι άνθρωποι που εργάζονται  
         για αυτούς µπορούν  πραγµατικά να συζητήσουν τα πράγµατα από κοινού. 
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

 

 
 
 

  4.1 Έµµεσες ανταµοιβές   

 4  Ανταµοιβές/ Κίνητρα για απόδοση

4.1.1  Παρέχεται στους υπαλλήλους η ευκαιρία να επενδύσουν στην επιχείρησή για να  ωφεληθούνε     
   ο κονοµικά απο τις προσπάθειές τους να συµβάλουν στην επιτυχία της. ι                  

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

4.1.2 Ένα ουσιαστικό µερίδιο της αµοιβής των ατόµων ή/και των οµάδων  είναι  βασισµένο στην  
           απόδοση τους.  
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

4.1.3 Ένα µέρος της αµοιβής των εργαζοµένων προέρχεται από την διανοµή ποσοστού των  
 καθαρών κερδών της επιχείρησης. 

 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
   
 

  4.2 Κίνητρα για τη θέσπιση στόχων 
4.2.1 Το σύστηµα κινήτρων, ενθαρρύνει για να ακολουθηθούν σθεναρά οι  στόχοι της   
         επιχείρησης. 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

4.2.2 Το σύστηµα κινήτρων είναι δίκαιο στην ανταµοιβή των ανθρώπων που εκπληρώνουν τους  
          στόχους της επιχείρησης. 
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
        

4.2.3 Το σύστηµα ανταµοιβών, αναγνωρίζει τα άτοµα τα οποία συνεισφέρουν τα µέγιστα  
          στην επιχείρηση 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
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4.2.4  Το σύστηµα κινήτρων, ενθαρρύνει να προσεγγιστούν οι στόχοι της επιχείρησης 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

 

  5 Εκτεταµένη Εκπαίδευση    

  5.1 Εκπαίδευση στις ∆εξιότητες της Εργασίας 
 

5.1.1 Η διεύθυνση αυτού του εργοστασίου πιστεύει ότι η συνεχής εκπαίδευση και αναβάθµιση   
         των εργασιακών δεξιοτήτων είναι σηµαντική 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

5.1.2 Οι εργαζόµενοι στην παραγωγή, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, εκπαιδεύονται σε    
         δεξιότητες σχετικές µε το αντικείµενο της εργασίας τους. 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

5.1.3 Οι εργαζόµενοι έχουν δεξιότητες πάνω από το µέσο όρο του κλάδου 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

5.1.4  Οι οµάδες εργασίας  ή/και τα άτοµα συχνά αναθεωρούν και αξιολογούν τις αποφάσεις 
          τους σχετικά µε την υιοθέτηση νέων µεθόδων και τεχνολογιών στην παραγωγική  
          διαδικασία µε σκοπό να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις και από τις  
          επιτυχίες και από τις αποτυχίες.  
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

 

5.1.5 Η εκπαίδευση στην επιχείρησή δεν αφορά µόνο τις σχετικές µε την εργασία  
         τεχνικές δεξιότητες αλλά περιλαµβάνει και τις κοινωνικές ικανότητες, τις γενικές  
         δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων καθώς και την ευρύτερη γνώση της επιχείρησης. 
  

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

 

  5.2 Εκπαίδευση σε πολλές ∆ραστηριότητες 

5.2.1 Οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται για να εκτελούν πολλές εργασίες 
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

5.2.2 Οι εργαζόµενοι µαθαίνουν πώς να εκτελούν µια ποικιλία εργασιών 
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

5.2.3 Όσο περισσότερο παραµένει ένας εργαζόµενος στο εργοστάσιο τόσο περισσότερες και  
          διαφορετικές εργασίες είναι ικανός να εκτελέσει  

 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
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5.2.4 Οι εργαζόµενοι µαθαίνουν πώς να εκτελούν διαφορετικές εργασίες για  να µπορούν να  
          αντικαταστήσουν άλλους, αν είναι απαραίτητο 

 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

              

 

 
6.1   Οι εργαζόµενοι σταθµεύουν τα αυτοκίνητά τους βάσει της θέσης τους;   Ναι____  Όχι_____ 

       (Αν δεν υπάρχουν χώροι στάθµευσης να µην απαντηθεί η ερώτηση)                     

6.2  Οι εργάτες παραγωγής φορούν στολές;                                                         Ναι____  Όχι_____ 

6.3  Οι διευθυντές και οι προϊστάµενοι των τµηµάτων παραγωγής                  Ναι____   Όχι_____ 

       φορούν  στολές;                                                                                                             

6.4 Οι εργάτες παραγωγής τρώνε στον ίδιο χώρο µε τους εργαζόµενους          Ναι____  Όχι_____     

       σε άλλους τοµείς;                                                                                              

6.5 Οι εργαζόµενοι σε άλλους τοµείς, ε ς της παραγωγής, έχουν δικό          Ναι____  Όχι_____ κτό

       τους χώρο ανάπαυσης;                     

   6  ∆ιάκριση θέσεων  

 7. Εκτεταµένη διανοµή πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοοικονοµικούς 
     και άλλους δείκτες απόδοσης µέσα στην επιχείρηση 

 

   

 

7.1 Κοινοποίηση σκοπών, στόχων και στρατηγικών. 
 

7.1.1 Οι σκοποί, οι στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης κοινοποιούνται στους  
          υπαλλήλους         

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

7.1.2 Στρατηγικές και στόχοι κοινοποιούνται πρωταρχικά στους διευθυντές 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

7.1.3 Οι υπάλληλοί γνωρίζουν ότι η επιχείρησή σχεδιάζει να παραµείνει ανταγωνιστική  

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

         

7.1.4 Οι υπάλληλοί µας κατανοούν τη µακροχρόνια ανταγωνιστική στρατηγική της  
      επιχείρησης               

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
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  7.2 Πληροφορίες σχετικές µε τη Χρηµατοοικονοµική και λειτουργική  
         απόδοση  
 

7.2.1  Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση είναι πλήρως και  
      ευρέως διαδεδοµένες στους εργαζόµενους.                

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5

7.2.2 ∆ιαγράµµατα που παρουσιάζουν ποσοστά των ελαττωµατικών µονάδων στην παραγωγή   
          αναρτώνται σε εµφανή σηµεία του εργοστασίου 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

7.2.3 ∆ιαγράµµατα που παρουσιάζουν την επιτυχία του προγράµµατος παραγωγής αναρτώνται  
         σε εµφανή σηµεία του εργοστασίου.  

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

7.2.4 ∆ιαγράµµατα που παρουσιάζουν τη συχνότητα βλάβης των µηχανών αναρτώνται σε εµφανή  
         σηµεία του εργοστασίου. 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

7.2.5 Πληροφορίες σχετικές µε την βελτίωση της ποιότητας είναι διαθέσιµες στους  
         εργαζοµένους.           

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

7.2.6 Πληροφορίες σχετικές µε την πορεία της παραγωγικότητας είναι διαθέσιµες στους   
         εργαζοµένους.          

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
 

7.2.7 Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της εργασίας του κάθε εργαζόµενου ( ή οµάδας    
         εργαζοµένων) κοινοποιούνται στον ίδιο (ή στην οµάδα). 
 

Σηµαντικότητα για εσάς                                         1       2       3       4       5

Πραγµατικότητα στην επιχείρησή σας                  1       2       3       4       5
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ΣΤ. Απόδοση Επιχείρησης 

Παρακαλώ σηµειώστε τον αριθµό ο οποίος προσδιορίζει την απόδοση της επιχείρησή σας, την τελευταία 

τριετία, στους παρακάτω δείκτες (σε σχέση µε τον µέσο όρο του κλάδου). (1= Πολύ χειρότερη από το µέσο 

όρο, 2=Χειρότερη από το µέσο όρο, 3= Στο µέσο όρο, 4= Καλύτερη από το µέσο όρο και 5= Πολύ καλύτερη 

από το µέσο όρο).  

 
Λειτουργική απόδοση 

1. Κόστος ανά µονάδα προϊόντος                            1    2    3    4    5

2. Ποιότητα προϊόντος                1    2    3    4    5

3. Χρονική ακρίβεια παράδοσης             1    2    3    4    5

4. Ευελιξία αλλαγής όγκου παραγωγής                                 1    2    3    4    5

5. Ταχύτητα εισαγωγής νέων προϊόντων              1    2    3    4    5

 

Χρηµατοοικονοµική απόδοση 

1. Όγκος πωλήσεων                1    2    3    4    5

2. Ρυθµός µεταβολής όγκου πωλήσεων              1    2    3    4    5

3. Μερίδιο αγοράς                1    2    3    4    5

4. Ρυθµός µεταβολής µεριδίου αγοράς              1    2    3    4    5 

5. Περιθώρια κέρδους                1    2    3    4    5

6. Απόδοση ίδιων κεφαλαίων                   1    2    3    4    5

7. Καθαρά κέρδη µετά φόρων               1    2    3    4    5

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία 
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Πίνακες Πολυχωρικών Συσχετίσεων και έλεγχος διµεταβλητής κανονικότητας 

Πίνακας Π1: Επιλεκτικές Προσλήψεις 

 

                             Correlations and Test Statistics 
 
            (PE=Pearson Product Moment, PC=Polychoric, PS=Polyserial) 
                                              Test of Model                    Test of Close Fit 
 Variable     vs. Variable     Correlation  Chi-Squ.  D.F. P-Value  RMSEA  P-Value 
 -------- --- -------- -----------  --------  ---- -------       -----  ------- 
 VAR00002 vs. VAR00001  0.482 (PC)  36.078    15    0.002        0.115   0.279 
 VAR00003 vs. VAR00001  0.332 (PC)  26.560    15    0.033        0.085   0.651 
 VAR00003 vs. VAR00002  0.698 (PC)  36.734    15    0.001        0.116   0.259 
 VAR00004 vs. VAR00001  0.228 (PC)  30.783    15    0.009        0.099   0.474 
 VAR00004 vs. VAR00002  0.561 (PC)  28.695    15    0.018        0.092   0.561 
 VAR00004 vs. VAR00003  0.580 (PC)  30.496    15    0.010        0.098   0.486 
 VAR00005 vs. VAR00001  0.228 (PC)  22.133    15    0.104        0.067   0.819 
 VAR00005 vs. VAR00002  0.479 (PC)  21.861    15    0.111        0.065   0.828 
 VAR00005 vs. VAR00003  0.534 (PC)  22.099    15    0.105        0.067   0.821 
 VAR00005 vs. VAR00004  0.627 (PC)  35.132    15    0.002        0.112   0.310 
 VAR00006 vs. VAR00001  0.516 (PC)  15.814    15    0.394        0.023   0.963 
 VAR00006 vs. VAR00002  0.505 (PC)  38.149    15    0.001        0.120   0.219 
 VAR00006 vs. VAR00003  0.597 (PC)  23.728    15    0.070        0.074   0.763 
 VAR00006 vs. VAR00004  0.479 (PC)  22.572    15    0.094        0.069   0.805 
 VAR00006 vs. VAR00005  0.478 (PC)  19.995    15    0.172        0.056   0.883 
 VAR00007 vs. VAR00001  0.360 (PC)    7.973    11    0.716        0.000   0.987 
 VAR00007 vs. VAR00002  0.514 (PC)  23.019    11    0.018        0.101   0.445 
 VAR00007 vs. VAR00003  0.614 (PC)  10.030    11    0.528        0.000   0.963 
 VAR00007 vs. VAR00004  0.471 (PC)  10.567    11    0.480        0.000   0.954 
 VAR00007 vs. VAR00005  0.633 (PC)  12.005    11    0.363        0.029   0.923 
 VAR00007 vs. VAR00006  0.678 (PC)  17.177    11    0.103        0.072   0.731 
 VAR00008 vs. VAR00001  0.257 (PC)  17.005    15    0.319        0.035   0.946 
 VAR00008 vs. VAR00002  0.350 (PC)  20.846    15    0.142        0.060   0.859 
 VAR00008 vs. VAR00003  0.451 (PC)  16.239    15    0.366        0.028   0.958 
 VAR00008 vs. VAR00004  0.353 (PC)  17.977    15    0.264        0.043   0.929 
 VAR00008 vs. VAR00005  0.398 (PC)  13.025    15    0.600        0.000   0.988 
 VAR00008 vs. VAR00006  0.561 (PC)  20.409    15    0.157        0.058   0.872 
 VAR00008 vs. VAR00007  0.572 (PC)  16.698    11    0.117        0.070   0.753 
 VAR00009 vs. VAR00001  0.302 (PC)  17.464    15    0.292        0.039   0.938 
 VAR00009 vs. VAR00002  0.421 (PC)  28.776    15    0.017        0.093   0.558 
 VAR00009 vs. VAR00003  0.438 (PC)  17.313    15    0.300        0.038   0.941 
 VAR00009 vs. VAR00004  0.564 (PC)  21.991    15    0.108        0.066   0.824 
 VAR00009 vs. VAR00005  0.588 (PC)    9.000    15    0.877        0.000   0.999 
 VAR00009 vs. VAR00006  0.556 (PC)  24.109    15    0.063        0.075   0.749 
 VAR00009 vs. VAR00007  0.640 (PC)  13.928    11    0.237        0.050   0.865 
 VAR00009 vs. VAR00008  0.692 (PC)  12.891    15    0.611        0.000   0.988 
 VAR00010 vs. VAR00001  0.380 (PC)  16.942    15    0.322        0.035   0.947 
 VAR00010 vs. VAR00002  0.436 (PC)  18.607    15    0.232        0.047   0.916 
 VAR00010 vs. VAR00003  0.457 (PC)  16.400    15    0.356        0.030   0.955 
 VAR00010 vs. VAR00004  0.407 (PC)  15.398    15    0.423        0.016   0.968 
 VAR00010 vs. VAR00005  0.443 (PC)  18.828    15    0.222        0.049   0.911 
 VAR00010 vs. VAR00006  0.519 (PC)  24.079    15    0.064        0.075   0.750 
 VAR00010 vs. VAR00007  0.597 (PC)  10.872    11    0.454        0.000   0.949 
 VAR00010 vs. VAR00008  0.501 (PC)  24.763    15    0.053        0.078   0.724 
 VAR00010 vs. VAR00009  0.490 (PC)  37.679    15    0.001        0.119   0.232 
 VAR00011 vs. VAR00001  0.220 (PC)  16.444    15    0.353        0.030   0.955 
 VAR00011 vs. VAR00002  0.272 (PC)  13.469    15    0.566        0.000   0.985 
 VAR00011 vs. VAR00003  0.337 (PC)  14.053    15    0.521        0.000   0.981 
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 VAR00011 vs. VAR00004  0.169 (PC)  11.390    15    0.724        0.000   0.994 
 VAR00011 vs. VAR00005  0.191 (PC)    9.079    15    0.873        0.000   0.999 
 VAR00011 vs. VAR00006  0.414 (PC)  26.424    15    0.034        0.084   0.657 
 VAR00011 vs. VAR00007  0.418 (PC)    8.306    11    0.686        0.000   0.984 
 VAR00011 vs. VAR00008  0.536 (PC)  20.823    15    0.143        0.060   0.860 
 VAR00011 vs. VAR00009  0.382 (PC)  31.458    15    0.008        0.101   0.447 
 VAR00011 vs. VAR00010  0.473 (PC)  12.921    15    0.608        0.000   0.988 
 VAR00012 vs. VAR00001  0.227 (PC)  16.090    15    0.376        0.026   0.960 
 VAR00012 vs. VAR00002  0.238 (PC)  26.443    15    0.034        0.084   0.656 
 VAR00012 vs. VAR00003  0.378 (PC)  17.849    15    0.271        0.042   0.931 
 VAR00012 vs. VAR00004  0.375 (PC)  34.359    15    0.003        0.110   0.337 
 VAR00012 vs. VAR00005  0.571 (PC)  22.559    15    0.094        0.069   0.805 
 VAR00012 vs. VAR00006  0.471 (PC)  23.836    15    0.068        0.074   0.759 
 VAR00012 vs. VAR00007  0.475 (PC)    3.630    11    0.980        0.000   1.000 
 VAR00012 vs. VAR00008  0.535 (PC)  12.072    15    0.674        0.000   0.992 
 VAR00012 vs. VAR00009  0.454 (PC)    8.254    15    0.913        0.000   0.999 
 VAR00012 vs. VAR00010  0.431 (PC)  19.371    15    0.197        0.052   0.899 
 VAR00012 vs. VAR00011  0.338 (PC)  21.309    15    0.127        0.063   0.846 
 
           Percentage of Tests Exceeding 0.5% Significance Level:  0.0% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 1.0% Significance Level:  0.0% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 5.0% Significance Level:  0.0% 
 
 

Πίνακας Π2: Λειτουργία οµάδων και αποκέντρωση 

Correlations and Test Statistics 
 
            (PE=Pearson Product Moment, PC=Polychoric, PS=Polyserial) 
                                               Test of Model                   Test of Close Fit 
 Variable     vs. Variable      Correlation  Chi-Squ. D.F. P-Value  RMSEA  P-Value 
 -------- --- -------- -----------  --------  ---- -------       -----  ------- 
 VAR00002 vs. VAR00001  0.414 (PC)  53.156    15    0.000        0.154   0.022 
 VAR00003 vs. VAR00001  0.239 (PC)  15.854    15    0.392        0.023   0.963 
 VAR00003 vs. VAR00002  0.269 (PC)  17.383    15    0.296        0.039   0.940 
 VAR00004 vs. VAR00001  0.273 (PC)  26.199    15    0.036        0.084   0.666 
 VAR00004 vs. VAR00002  0.402 (PC)  31.085    15    0.009        0.100   0.462 
 VAR00004 vs. VAR00003  0.318 (PC)  18.520    15    0.236        0.047   0.918 
 VAR00005 vs. VAR00001  0.381 (PC)  21.169    15    0.132        0.062   0.850 
 VAR00005 vs. VAR00002  0.493 (PC)  23.857    15    0.068        0.074   0.759 
 VAR00005 vs. VAR00003  0.389 (PC)  12.397    15    0.649        0.000   0.991 
 VAR00005 vs. VAR00004  0.765 (PC)  10.736    15    0.771        0.000   0.996 
 VAR00006 vs. VAR00001  0.444 (PC)  17.826    15    0.272        0.042   0.932 
 VAR00006 vs. VAR00002  0.494 (PC)  26.816    15    0.030        0.086   0.641 
 VAR00006 vs. VAR00003  0.380 (PC)  23.737    15    0.070        0.074   0.763 
 VAR00006 vs. VAR00004  0.707 (PC)    6.947    15    0.959        0.000   1.000 
 VAR00006 vs. VAR00005  0.809 (PC)  12.140    15    0.668        0.000   0.992 
 VAR00008 vs. VAR00001  0.675 (PC)    9.720    15    0.837        0.000   0.998 
 VAR00008 vs. VAR00002  0.508 (PC)  33.596    15    0.004        0.108   0.364 
 VAR00008 vs. VAR00003  0.335 (PC)  18.058    15    0.260        0.044   0.927 
 VAR00008 vs. VAR00004  0.667 (PC)    7.414    15    0.945        0.000   1.000 
 VAR00008 vs. VAR00005  0.676 (PC)  13.962    15    0.528        0.000   0.981 
 VAR00008 vs. VAR00006  0.819 (PC)    6.290    15    0.974        0.000   1.000 
 VAR00009 vs. VAR00001  0.541 (PC)  15.589    15    0.410        0.019   0.966 
 VAR00009 vs. VAR00002  0.291 (PC)  29.452    15    0.014        0.095   0.529 
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 VAR00009 vs. VAR00003  0.226 (PC)    9.460    15    0.852        0.000   0.998 
 VAR00009 vs. VAR00004  0.659 (PC)  20.496    15    0.154        0.059   0.869 
 VAR00009 vs. VAR00005  0.633 (PC)  25.053    15    0.049        0.079   0.713 
 VAR00009 vs. VAR00006  0.724 (PC)    8.851    15    0.885        0.000   0.999 
 VAR00009 vs. VAR00008  0.812 (PC)  18.034    15    0.261        0.043   0.928 
 VAR00010 vs. VAR00001  0.441 (PC)  22.402    15    0.098        0.068   0.810 
 VAR00010 vs. VAR00002  0.429 (PC)  26.577    15    0.032        0.085   0.650 
 VAR00010 vs. VAR00003  0.279 (PC)  35.105    15    0.002        0.112   0.311 
 VAR00010 vs. VAR00004  0.501 (PC)  26.799    15    0.030        0.086   0.641 
 VAR00010 vs. VAR00005  0.661 (PC)  19.480    15    0.193        0.053   0.896 
 VAR00010 vs. VAR00006  0.692 (PC)  15.774    15    0.397        0.022   0.964 
 VAR00010 vs. VAR00008  0.654 (PC)  20.983    15    0.137        0.061   0.855 
 VAR00010 vs. VAR00009  0.688 (PC)  21.244    15    0.129        0.062   0.848 
 
           Percentage of Tests Exceeding 0.5% Significance Level:  0.0% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 1.0% Significance Level:  0.0% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 5.0% Significance Level:  2.8% 

 
Πίνακας Π3: Ανταµοιβές 

                         Correlations and Test Statistics 
 
            (PE=Pearson Product Moment, PC=Polychoric, PS=Polyserial) 
                                          Test of Model                   Test of Close Fit 
      Variable vs. Variable   Correlation  Chi-Squ.  D.F. P-Value  RMSEA  P-Value 
 -------- --- -------- -----------  --------  ---- -------       -----  ------- 
 VAR00002 vs. VAR00001  0.603 (PC)  20.546    15    0.152        0.058   0.874 
 VAR00003 vs. VAR00001  0.597 (PC)  30.988    15    0.009        0.099   0.478 
 VAR00003 vs. VAR00002  0.437 (PC)  23.969    15    0.066        0.074   0.764 
 VAR00005 vs. VAR00001  0.604 (PC)  16.722    15    0.336        0.032   0.953 
 VAR00005 vs. VAR00002  0.692 (PC)  23.939    15    0.066        0.074   0.765 
 VAR00005 vs. VAR00003  0.619 (PC)  12.257    15    0.659        0.000   0.992 
 VAR00006 vs. VAR00001  0.562 (PC)  21.149    15    0.132        0.061   0.857 
 VAR00006 vs. VAR00002  0.785 (PC)  18.506    15    0.237        0.046   0.923 
 VAR00006 vs. VAR00003  0.501 (PC)  21.261    15    0.129        0.062   0.854 
 VAR00006 vs. VAR00005  0.810 (PC)  24.199    15    0.062        0.075   0.755 
 VAR00007 vs. VAR00001  0.401 (PC)  24.407    15    0.058        0.076   0.748 
 VAR00007 vs. VAR00002  0.716 (PC)  20.104    15    0.168        0.056   0.886 
 VAR00007 vs. VAR00003  0.393 (PC)  15.873    15    0.391        0.023   0.965 
 VAR00007 vs. VAR00005  0.670 (PC)  29.132    15    0.015        0.093   0.555 
 VAR00007 vs. VAR00006  0.842 (PC)  20.931    15    0.139        0.060   0.864 
 VAR00008 vs. VAR00001  0.623 (PC)  13.931    15    0.531        0.000   0.983 
 VAR00008 vs. VAR00002  0.740 (PC)  19.955    15    0.174        0.055   0.890 
 VAR00008 vs. VAR00003  0.526 (PC)  16.072    15    0.377        0.026   0.962 
 VAR00008 vs. VAR00005  0.853 (PC)  14.769    15    0.468        0.000   0.976 
 VAR00008 vs. VAR00006  0.897 (PC)  16.095    15    0.376        0.026   0.962 
 VAR00008 vs. VAR00007  0.788 (PC)  34.114    15    0.003        0.108   0.357 
 
           Percentage of Tests Exceeding 0.5% Significance Level:  0.0% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 1.0% Significance Level:  0.0% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 5.0% Significance Level:  0.0% 
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Πίνακας Π4: Εκτεταµένη Εκπαίδευση 

Correlations and Test Statistics 
 
            (PE=Pearson Product Moment, PC=Polychoric, PS=Polyserial) 
                                                Test of Model                   Test of Close Fit 
 Variable      vs. Variable   Correlation  Chi-Squ.  D.F. P-Value  RMSEA  P-Value 
 -------- --- -------- -----------  --------  ---- -------       -----  ------- 
 VAR00002 vs. VAR00001  0.724 (PC)  21.170    15    0.131        0.062   0.850 
 VAR00003 vs. VAR00001  0.642 (PC)  10.877    15    0.761        0.000   0.996 
 VAR00003 vs. VAR00002  0.569 (PC)  12.809    15    0.617        0.000   0.989 
 VAR00004 vs. VAR00001  0.583 (PC)  24.968    15    0.050        0.079   0.716 
 VAR00004 vs. VAR00002  0.685 (PC)  10.995    15    0.753        0.000   0.996 
 VAR00004 vs. VAR00003  0.563 (PC)  13.138    15    0.592        0.000   0.987 
 VAR00005 vs. VAR00001  0.593 (PC)  23.082    15    0.082        0.071   0.787 
 VAR00005 vs. VAR00002  0.698 (PC)  12.054    15    0.675        0.000   0.992 
 VAR00005 vs. VAR00003  0.562 (PC)    5.121    15    0.991        0.000   1.000 
 VAR00005 vs. VAR00004  0.791 (PC)  14.060    15    0.521        0.000   0.981 
 VAR00007 vs. VAR00001  0.416 (PC)  24.176    15    0.062        0.076   0.747 
 VAR00007 vs. VAR00002  0.469 (PC)  18.457    15    0.239        0.046   0.919 
 VAR00007 vs. VAR00003  0.445 (PC)  12.166    15    0.666        0.000   0.992 
 VAR00007 vs. VAR00004  0.389 (PC)  28.833    15    0.017        0.093   0.555 
 VAR00007 vs. VAR00005  0.470 (PC)  13.769    15    0.543        0.000   0.983 
 VAR00008 vs. VAR00001  0.382 (PC)  30.770    15    0.009        0.099   0.475 
 VAR00008 vs. VAR00002  0.461 (PC)  12.249    15    0.660        0.000   0.991 
 VAR00008 vs. VAR00003  0.347 (PC)  11.903    15    0.686        0.000   0.993 
 VAR00008 vs. VAR00004  0.333 (PC)  25.038    15    0.049        0.079   0.713 
 VAR00008 vs. VAR00005  0.442 (PC)  11.646    15    0.706        0.000   0.994 
 VAR00008 vs. VAR00007  0.866 (PC)  27.544    15    0.025        0.088   0.610 
 VAR00009 vs. VAR00001  0.346 (PC)  26.372    15    0.034        0.084   0.659 
 VAR00009 vs. VAR00002  0.380 (PC)  17.227    15    0.305        0.037   0.942 
 VAR00009 vs. VAR00003  0.263 (PC)  13.515    15    0.563        0.000   0.985 
 VAR00009 vs. VAR00004  0.255 (PC)  23.174    15    0.081        0.071   0.784 
 VAR00009 vs. VAR00005  0.232 (PC)  22.841    15    0.088        0.070   0.795 
 VAR00009 vs. VAR00007  0.500 (PC)  21.396    15    0.125        0.063   0.843 
 VAR00009 vs. VAR00008  0.633 (PC)  24.840    15    0.052        0.078   0.721 
 VAR00010 vs. VAR00001  0.373 (PC)  29.209    15    0.015        0.094   0.540 
 VAR00010 vs. VAR00002  0.483 (PC)  21.298    15    0.128        0.063   0.846 
 VAR00010 vs. VAR00003  0.343 (PC)    7.536    15    0.941        0.000   1.000 
 VAR00010 vs. VAR00004  0.441 (PC)  21.993    15    0.108        0.066   0.824 
 VAR00010 vs. VAR00005  0.386 (PC)  20.525    15    0.153        0.059   0.869 
 VAR00010 vs. VAR00007  0.723 (PC)  14.431    15    0.493        0.000   0.978 
 VAR00010 vs. VAR00008  0.806 (PC)  11.184    15    0.739        0.000   0.995 
 VAR00010 vs. VAR00009  0.731 (PC)  27.583    15    0.024        0.089   0.608 
 
           Percentage of Tests Exceeding 0.5% Significance Level:  0.0% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 1.0% Significance Level:  0.0% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 5.0% Significance Level:  0.0% 
 
 
 
 
 
Πίνακας Π5: ∆ιάχυση Πληροφοριών 

Correlations and Test Statistics 
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            (PE=Pearson Product Moment, PC=Polychoric, PS=Polyserial) 
                                                 Test of Model                    Test of Close Fit 
 Variable     vs. Variable    Correlation  Chi-Squ.  D.F. P-Value  RMSEA  P-Value 
 -------- --- -------- -----------  --------  ---- -------       -----  ------- 
 VAR00002 vs. VAR00001  0.422 (PC)  12.085    15    0.673        0.000   0.991 
 VAR00003 vs. VAR00001  0.513 (PC)  21.859    11    0.025        0.097   0.485 
 VAR00003 vs. VAR00002  0.714 (PC)  25.401    11    0.008        0.112   0.325 
 VAR00004 vs. VAR00001  0.520 (PC)  18.704    15    0.227        0.049   0.907 
 VAR00004 vs. VAR00002  0.499 (PC)  20.263    15    0.162        0.058   0.866 
 VAR00004 vs. VAR00003  0.719 (PC)  25.023    11    0.009        0.111   0.341 
 VAR00006 vs. VAR00001  0.696 (PC)  22.482    15    0.096        0.069   0.795 
 VAR00006 vs. VAR00002  0.412 (PC)  18.402    15    0.242        0.047   0.913 
 VAR00006 vs. VAR00003  0.346 (PC)  14.927    11    0.186        0.059   0.818 
 VAR00006 vs. VAR00004  0.374 (PC)  18.906    15    0.218        0.050   0.902 
 VAR00007 vs. VAR00001  0.433 (PC)  32.111    19    0.030        0.081   0.713 
 VAR00007 vs. VAR00002  0.151 (PC)  19.124    19    0.449        0.008   0.983 
 VAR00007 vs. VAR00003  0.197 (PC)  22.351    14    0.072        0.076   0.731 
 VAR00007 vs. VAR00004  0.320 (PC)  21.541    19    0.308        0.036   0.963 
 VAR00007 vs. VAR00006  0.330 (PC)  34.698    19    0.015        0.089   0.619 
 VAR00008 vs. VAR00001  0.459 (PC)  18.117    15    0.257        0.045   0.920 
 VAR00008 vs. VAR00002  0.282 (PC)  15.262    15    0.433        0.013   0.966 
 VAR00008 vs. VAR00003  0.325 (PC)  21.681    11    0.027        0.097   0.493 
 VAR00008 vs. VAR00004  0.382 (PC)  15.304    15    0.430        0.014   0.966 
 VAR00008 vs. VAR00006  0.481 (PC)  20.101    15    0.168        0.057   0.871 
 VAR00008 vs. VAR00007  0.842 (PC)  73.842    19    0.000        0.167   0.003 
 VAR00009 vs. VAR00001  0.439 (PC)  22.035    15    0.107        0.067   0.810 
 VAR00009 vs. VAR00002  0.311 (PC)  13.734    15    0.546        0.000   0.981 
 VAR00009 vs. VAR00003  0.295 (PC)  21.115    11    0.032        0.094   0.521 
 VAR00009 vs. VAR00004  0.387 (PC)    7.259    15    0.950        0.000   1.000 
 VAR00009 vs. VAR00006  0.351 (PC)  17.040    15    0.316        0.036   0.940 
 VAR00009 vs. VAR00007  0.801 (PC)  36.077    19    0.010        0.093   0.567 
 VAR00009 vs. VAR00008  0.794 (PC)  38.663    15    0.001        0.123   0.192 
 VAR00010 vs. VAR00001  0.491 (PC)  28.054    15    0.021        0.091   0.570 
 VAR00010 vs. VAR00002  0.373 (PC)    9.578    15    0.845        0.000   0.998 
 VAR00010 vs. VAR00003  0.475 (PC)  19.518    11    0.052        0.086   0.602 
 VAR00010 vs. VAR00004  0.515 (PC)  22.678    15    0.091        0.070   0.788 
 VAR00010 vs. VAR00006  0.419 (PC)  19.130    15    0.208        0.051   0.896 
 VAR00010 vs. VAR00007  0.594 (PC)  31.661    19    0.034        0.080   0.729 
 VAR00010 vs. VAR00008  0.628 (PC)  23.739    15    0.070        0.075   0.749 
 VAR00010 vs. VAR00009  0.728 (PC)  34.391    15    0.003        0.111   0.318 
 VAR00011 vs. VAR00001  0.571 (PC)  20.127    15    0.167        0.057   0.870 
 VAR00011 vs. VAR00002  0.521 (PC)  15.430    15    0.421        0.017   0.964 
 VAR00011 vs. VAR00003  0.508 (PC)  37.564    11    0.000        0.152   0.048 
 VAR00011 vs. VAR00004  0.496 (PC)  20.594    15    0.150        0.060   0.856 
 VAR00011 vs. VAR00006  0.529 (PC)  36.090    15    0.002        0.116   0.263 
 VAR00011 vs. VAR00007  0.665 (PC)  34.736    19    0.015        0.089   0.618 
 VAR00011 vs. VAR00008  0.690 (PC)  31.828    15    0.007        0.104   0.413 
 VAR00011 vs. VAR00009  0.771 (PC)  40.284    15    0.000        0.127   0.155 
 VAR00011 vs. VAR00010  0.797 (PC)  26.208    15    0.036        0.085   0.649 
 VAR00012 vs. VAR00001  0.522 (PC)  11.212    15    0.737        0.000   0.994 
 VAR00012 vs. VAR00002  0.543 (PC)  11.088    15    0.746        0.000   0.995 
 VAR00012 vs. VAR00003  0.416 (PC)  25.891    11    0.007        0.114   0.306 
 VAR00012 vs. VAR00004  0.532 (PC)  11.715    15    0.700        0.000   0.993 
 VAR00012 vs. VAR00006  0.510 (PC)  16.710    15    0.337        0.033   0.946 
 VAR00012 vs. VAR00007  0.339 (PC)  41.283    19    0.002        0.106   0.378 
 VAR00012 vs. VAR00008  0.375 (PC)  34.969    15    0.002        0.113   0.299 
 VAR00012 vs. VAR00009  0.504 (PC)  33.970    15    0.003        0.110   0.333 
 VAR00012 vs. VAR00010  0.596 (PC)  30.902    15    0.009        0.101   0.451 
 VAR00012 vs. VAR00011  0.614 (PC)  33.989    15    0.003        0.110   0.333 
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           Percentage of Tests Exceeding 0.5% Significance Level:  1.8% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 1.0% Significance Level:  1.8% 
 
           Percentage of Tests Exceeding 5.0% Significance Level:  3.6% 
 
 

Πίνακας Π6: Αριθµός Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Α.Ε και Ε.Π.Ε, 1980-2003 

 
Πηγή: Σ.Ε.Β (2004). 
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Πίνακας Π7: Κατανοµή κατά κλάδο των νέων και παλαιών βιοµηχανικών επιχειρήσεων 

και των συνολικών τους κεφαλαίων κατά το 2003.  

 
Πηγή: Σ.Ε.Β (2005). 
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Πίνακας Π8: Ονοµατολογία Κλάδων Μεταποίησης (Νace rev.1.1) ΣΤΑΚΟ∆-2003 

 
Πηγή: Σ.Ε.Β (2004). 
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